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Geachte dames en heren, 

 

Zoals u in de kaderbrief kon lezen, zouden wij u apart informeren over de meicirculaire 2020. Inmiddels 

hebben wij deze ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De 

meicirculaire geeft ons meer duidelijkheid over onze financiële positie voor de jaren 2020 tot en met 

2024. Met deze raadsinformatiememo willen wij u hierover informeren. 

 

Positieve effecten meicirculaire 

Samengevat: de effecten van de meicirculaire laten een positief financieel beeld zien. We krijgen de 

komende jaren meer geld uit het Gemeentefonds dan we eerder begroot hebben. Daardoor sluiten 

we in de periode 2020 – 2024 een aantal begrotingsjaren positief en in 2024 zelfs flink positief. Dat 

betekent dat we – zoals eerder verwacht - hoogstwaarschijnlijk niet hoeven te bezuinigen. Tegelijk 

betekent het evenmin dat we flink geld kunnen uitgeven, want we weten bijvoorbeeld nog niet precies 

hoeveel het Rijk ons compenseert voor de corona-uitgaven die we doen en wat de herijking van het 

gemeentefonds voor ons voor gevolgen heeft. Daarnaast zijn niet alle nieuw genoemde ontwikkelingen 

die in de kaderbrief staan al financieel helemaal doorgerekend. Vooralsnog ziet het saldo van de 

komende jaren er in ieder geval positief uit. 

 

Toelichting op meicirculaire 

Hieronder ziet u in de tabel wat voor de komende jaren de uitkering uit het gemeentefonds is ná 

verrekening van de meicirculaire. In deze circulaire is nog niet het compensatiepakket Corona van het 

Rijk ad € 566 miljoen verwerkt. Hierover worden de gemeenten binnenkort afzonderlijk geïnformeerd. De 

definitieve verwerking daarvan zal in de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds 

plaatsvinden. 

 

Met betrekking tot de extra middelen jeugdhulp is er in deze circulaire ook geen nieuws opgenomen. 

Wij hebben voor de jaren vanaf 2022 hiervoor een structurele positieve stelpost ad € 687.000,- 

opgenomen. 

 

De herijking van het gemeentefonds is 1 jaar doorgeschoven naar 2022. Naar verwachting krijgen we 

hierover in de decembercirculaire 2020 meer informatie.  
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De meicirculaire 2020 hebben we beoordeeld op de gevolgen voor de gemeente Schagen. De 

financiële verschillen na de decembercirculaire 2019 betreffen: 

 

 Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024 

 Stand december circulaire 2019 69.348 70.402 71.022 71.757 72.219 

 Mutaties:      

1 Accres, nominale ontwikkeling en 

aantallen 

 

335 

 

1.592 

 

1.878 

 

1.556 

 

1.519 

2 IU participatie 217 201 251 258 258 

3 IU Voogdij/18+;Verrekening 

Voogdij/18+ 

 

69 

 

-730 

 

-730 

 

-730 

 

-730 

4 IU Inburgering 93 61 136 150 150 

5 DU Maatschappelijke begeleiding 

statushouders 

 

40 

    

6 Europese richtlijn energie prestatie 

gebouwen 

 

5 

    

7 Overig 4 4 4 2  

       

8 Totaal mutaties meicirculaire 2020 763 1.128 1.539 1.236 1.197 

       

 Stand meicirculaire 2020 70.111 71.530 72.561 72.993 73.416 

(+ = hogere algemene uitkering; - = lagere algemene uitkering) 

 

 

Toelichting per onderdeel uit de tabel: 

 

1.  Accres, nominale ontwikkeling en aantallen 

Het gemeentefonds groeit of krimpt met de ontwikkeling van de Rijksuitgaven (zogenaamd trap op 

trap af systeem). De ontwikkeling wordt vertaald in een accres. Het accres voor de jaren 2020 en 2021 

worden vastgeklikt op het niveau van deze meicirculaire. Hierdoor vinden er geen verrekeningen plaats 

als de Rijksuitgaven veranderen. Daarom kunnen de (negatieve) stelposten voor onderuitputting Rijk 

voor deze jaren vervallen. Van de afspraak tot bevriezing van de accressen kan worden afgeweken als 

zich onverwachte grote wijzigingen voordoen. 

 

Bovendien zijn de aantallen aangepast aan de meest recente ramingen die het Rijk hanteert bij de 

meicirculaire 2020. 

 

Voor de (meerjaren)begroting 2021-2024 is het jaar 2021 het basisjaar. De uitkeringsfactor voor 2021 

wordt daarom aangepast van constante prijzen naar lopende prijzen. Dit betekent dat er nu rekening is 

gehouden met de inflatiecorrectie voor 2021 van circa € 1,06 miljoen. Dit werkt ook positief door in de 

jaren 2022 en verder. 

 

2. IU participatie 

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en 

prijsbijstelling 2020. 

 

3. IU Voogdij/18+ en Verrekening Voogdij 18+ 

De omvang van de integratie-uitkering Voogdij/18+ stijgt vanaf 2020 door de toekenning van de loon- 

en prijsbijstelling 2020. Hiertegenover staat echter de jaarlijkse actualisatie o.b.v. verstrekte uitkeringen in 

het verleden. In de meicirculaire 2019 had dit een stijging van € 1.021.000 in 2020 tot gevolg. Per saldo 

daalt in deze circulaire de uitkering als gevolg hiervan met ingang van 2021 met € 730.000.  

 

4. IU Inburgering 

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten 

als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering in het 

Gemeentefonds. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden 

verstrekt via een specifieke uitkering van het ministerie van SZW. 



 

 

 

5. DU Maatschappelijke begeleiding statushouders 

 Volgens artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van 

inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Hiervoor ontvangen de gemeenten in 2020 

een vergoeding van € 2.370 per inburgeringsplichtige asielmigrant. 

 

6. Europese richtlijn energieprestatie gebouwen 

De algemene uitkering wordt in 2020 verhoogd met € 1,797 miljoen in verband met de tweede 

herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. In de meicirculaire 2021 zal 

informatie worden verstrekt over de structurele bekostiging. 

 

 

De financiële mutaties uit de meicirculaire 2020 verwerken we voor het jaar 2020 in de volgende 

tussenrapportage 2020 en voor de jaren 2021-2024 in de (meerjaren)begroting 2021-2024. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Joke Kruit 


