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Datum 8 oktober 2021

Onderwerp
Septembercirculaire 2021.

Wij willen
De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 verwerken in de (meerjaren)begroting 
2021-2025. 

Wij besluiten
1. de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 voor wat betreft 2021 inclusief de 

taakmutaties en de Corona compensatie, te benoemen in het kwartaalbericht over het 
derde kwartaal 2021;

2. de taakmutaties zoals vermeld in bijlage 1 die zijn vermeld als categorie A direct in 
de begroting op te nemen (aan de lastenkant)  bij begrotingswijziging / 
decemberrapportage; 

3. de taakmutaties zoals vermeld in bijlage 1 die zijn vermeld als categorie B alleen te 
verwerken in de begroting (lastenkant) als er een onderbouwd plan is waarin staat 
waar de middelen voor worden ingezet; 

4. de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 voor wat betreft 2021, taakmutaties 
categorie B) te verwerken in de Decemberrapportage 2021, en hiervoor tot medio 
oktober de beleidsafdelingen de gelegenheid te geven ; 

5. de uitkomsten voor wat betreft 2022-2025 bij begrotingswijziging te verwerken in de 
(meerjaren)begroting 2022-2025; 

6. de raad voor te stellen het netto resultaat van deze circulaire te gebruiken bij het 
bestendigen/continueren van een behoedzaam financieel beleid en te betrekken bij 
het nieuwe college- en raadsprogramma;

7. de raad te infomeren over de uitkomsten van de septembercirculaire 2021.

Want
Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling 
ervan bepaalt daarom in belangrijke mate de financiële ruimte van de gemeente. De 
septembercirculaire geeft de meest actuele informatie over de hoogte van de uitkering 
uit het gemeentefonds. 

Maar
N.v.t 

Achtergrond
Meestal verschijnen jaarlijks drie circulaires. In mei, september en december. De 
septembercirculaire geeft de meest actuele informatie over de hoogte van de uitkering 
uit het gemeentefonds gebaseerd op de Miljoenennota 2022 van het Rijk. Ondanks de we 
nu beschikken over de meest actuele informatie moeten we niet vergeten dat het nieuwe 
kabinet nog steeds besluiten moet nemen over een aantal financieel belangrijke zaken 
zoals de extra middelen voor de jeugd na 2022, de herverdeling van het gemeentefonds 
en de normeringssystematiek. Deze zaken kunnen van invloed zijn op de hoogte van de 
uitkering uit het gemeentefonds. 

Burgemeester en wethouders
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Belangrijkste onderwerpen 
De belangrijkste onderwerpen worden hieronder vermeld:

Accres
De accressen 2020 en 2021 zijn vastgeklikt op het niveau van de meicirculaire 2020. Dit 
om rust en stabiliteit te creëren tijdens de corona-pandemie en er vindt geen afrekening 
plaats. 
In de septembercirculaire 2021 zijn de accressen vanaf 2022 weer bijgewerkt. Deze keer 
valt het mee, alle jaren vallen positief uit. De mutaties ten opzichte van de meicirculaire 
2021 zijn als volgt: 2022: € 583,3 miljoen 2023: € 67,4 miljoen 2024: € 16,2 miljoen 
2025: € 90,6 miljoen. Tot en met 2025 zijn de accressen met € 757 miljoen gestegen. 
De bedragen zijn structureel en cumuleren dus. Voor De Wolden betekent dit dat we in 
de periode 2022-2025, voor wat betreft het accres, tussen circa € 670.000 en € 870.000 
meer ontvangen. Het hogere accres is slechts één van de oorzaken van de hogere 
uitkering.

In alle jaren zijn de hogere accressen volgens de circulaire het gevolg van hogere loon- 
en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. Ook in de jaren na 2022 is het accres 
opwaarts bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren 
gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten.

BTW Compensatiefonds
Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een voorschot verstrekt op de verwachte 
onderschrijding van het plafond van dat kalenderjaar. In de meicirculaire volgend op het 
kalenderjaar volgt dan de afrekening. 
De provinciaal toezichthouder staat toe dat gemeenten in de meerjarenbegroting een 
inschatting opnemen van de jaarlijkse onder- of overschrijding van het plafond, ter 
hoogte van de laatst bekende afrekening. In dit geval is dat € 192 miljoen in 2020. Voor 
De Wolden betekent dit dat we circa € 250.000 meer ontvangen. 

Opschalingskorting 
Het kabinet heeft besloten de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten in het 
jaar 2022 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering 
van het gemeentefonds van € 270 miljoen in 2022. Voor De Wolden betekent dit dat we 
in 2022 circa € 312.000 meer ontvangen. 

Jeugdhulpbudget, extra middelen 
Deze circulaire geeft informatie over de definitieve verdeling van de € 1,314 miljard die 
het kabinet voor 2022 extra beschikbaar stelt ter compensatie van de tekorten in de 
jeugdzorg. Vanuit de € 1,314 miljard is, na overleg met VNG, besloten € 9 miljoen over 
te hevelen naar de begroting van het ministerie van VWS ten behoeve van de uitvoering 
van de hervormingsagenda in 2022. Deze € 9 miljoen wordt door VWS beschikbaar 
gesteld aan de VNG. Het overige deel van de € 1,314 miljard is toegevoegd aan de 
algemene uitkering. In onze begroting gingen we uit van € 1.301.000, uiteindelijk is dit  
€ 1.227.000 geworden. 

Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden 2021
In de meicirculaire 2021 is door het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar gesteld 
voor acute problematiek in de jeugdzorg. Hiervan is een bedrag van € 255 miljoen 
beschikbaar gesteld met als oogmerk dat gemeenten hierdoor in staat worden gesteld 
om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van 
wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg. In totaal € 55 miljoen 
van de € 255 miljoen is in de meicirculaire 2021 nog niet verwerkt in de verdeling. 
Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot op € 3,175 miljoen waardoor 
bij deze circulaire het resterende deel (€ 51,825 miljoen) kan worden toegevoegd aan de 
algemene uitkering. Dit leidt voor De Wolden tot een extra uitkering van € 49.000.

Steunpakket corona
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Ook in deze septembercirculaire worden er weer extra middelen beschikbaar gesteld. Het 
gaat om:
➢ Een aanvulling van € 195 miljoen in 2021 voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 

Kosten (TONK). Voor De Wolden is dit € 146.000. 
➢ Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden: voor re-

integratie van bijstandsgerechtigden (€ 14,740 miljoen in 2022) en tijdelijke impuls 
voor re-integratie om dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg 
van de crisis de bijstand instromen (€ 43,438 miljoen in 2022). Voor De Wolden is dit 
samen voor 2022 € 19.000.

➢ Extra middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand: uitkering 
voor de voorziene toename van armoede- en schuldenproblematiek € 30 miljoen in 
2022 voor het gemeentelijk schuldenbeleid en € 15 miljoen in 2022 voor de bijzondere 
bijstand. In totaal gaat het voor De Wolden om € 33.000. 

➢ Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen: ter compensatie van de extra uitgaven als 
gevolg van de coronacrisis € 50 miljoen voor cultuur en € 10 miljoen voor buurt- en 
dorpshuizen in 2021. Voor De Wolden gaat het om € 63.000. 

In bijlage 1 zijn de bedragen voor De Wolden zichtbaar en in bijlage 2 zijn de 
bovenstaande onderwerpen nader uitgewerkt.

De financiële gevolgen zijn 
In hoofdlijnen zijn de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 hieronder vermeld:

In 2021 ontvangen we € 211.045 meer dan in de meicirculaire 2021. 
Dit wordt veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen in de maatstaven, een teruggaaf 
van het BTW-Compensatie, hoger WOZ waarde mutaties die leiden tot een hogere 
korting. Tevens is er sprake van een aantal taakmutaties. De voornaamste zijn: 
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) (compensatie corona), Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (compensatie 
corona). Deze middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds en leiden tot een 
verhoging van het (lasten) budget. In totaal leiden de taakmutaties tot € 246.981 hogere 
budgetten. 
Voor de jeugdzorg worden er ook in 2021 weer middelen voor de jeugdzorg ontvangen. 
Het gaat om middelen voor de aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen 
wachttijden. 
Voor de exploitatie betekent dit, rekening houdend met de taakmutaties, een nadeel van 
€ 35.936. 

In 2022 ontvangen we op basis van de septembercirculaire € 946.511 meer dan in de 
meicirculaire. Dit is een gevolg van de stijging van het accres, de ontwikkeling van de 
uitkeringsbasis, de hogere korting als gevolg van hogere WOZ-waarden en het vervallen 
van de opschalingskorting. 
In 2022 zijn ook de extra middelen die een gevolg zijn van het onderzoek van de 
Commissie van Wijzen toegevoegd. Landelijk gaat het om € 1,3 miljard, voor De Wolden 
betekent dit een meeropbrengst van € 1.227.000. Aangezien we deze middelen al in 
onze begroting hebben verwerkt, zijn deze bij de bepaling van het resultaat buiten 

2021 2022 2023 2024 2025
opgenomen in (meerjaren)-
begroting 2021-2025 : meicirculaire 
2021                    

35.792.369 35.982.234 35.653.164 35.480.789 35.588.426

uitkomst septembercirculaire 2021 36.003.414 36.928.745 36.713.925 36.422.908 36.483.098

SALDO voor verrekening 
taakmutaties V 211.045 V 946.511 V 1.060.761 V 942.119 V 894.672

taakmutaties ( - = verlaging budgetten 
> voordeel) 

N 246.981 V -63.566 V -7.855 V -8.662 V -10.971

NETTO gevolgen voor de 
exploitatie N -35.936 V 1.010.077 V 1.068.616 V 950.781 V 905.643
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beschouwing gelaten. Zonder deze correctie is de meeropbrengst uit de 
septembercirculaire € 2.174.000. 
Verder ontvangen we meer of minder middelen voor taken. De grootste mutaties zijn: 
middelen voor nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz, Impuls re-integratie 
bijstandsgerechtigden (compensatie corona), gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie 
corona), Bijzondere bijstand (compensatie corona), Uitvoeringskosten SVB PGB 
trekkingsrechten Wmo 2015. 
Voor de exploitatie betekent dit, rekening houdend met de taakmutaties, een voordeel 
van € 1.010.077.

In 2023 ontvangen we € 1.060.761 meer dan op basis van de meicirculaire werd 
verwacht. Dit is een gevolg van de stijging van het accres, de ontwikkeling van de 
uitkeringsbasis, dat wil zeggen landelijke aantallen, en de stijgende WOZ-waarden, die 
leiden tot een hogere korting. 

Voor de uitvoering van extra taken ontvangen we extra middelen, of moeten we 
middelen inleveren. De meest omvangrijke is de nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen 
Wlz. Op basis van onder meer deze nacalculatie moeten we de budgetten met € 7.855 
verlagen. 
Voor de exploitatie betekent dit, rekening houdend met de taakmutaties, een voor/ 
nadeel van € 1.068.616.

In 2024 ontvangen we € 942.119 meer dan we dachten te ontvangen op basis van de 
meicirculaire 2021. Dit is een gevolg van de stijging van het accres, de ontwikkeling van 
landelijke maatstaven/aantallen en de stijgende WOZ-waarden. 
Voor de uitvoering van extra taken ontvangen we middelen. De grootste wijziging betreft 
een nacalculatie van de mobiliteitsmiddelen Wet Langdurige Zorg. Onder meer door deze 
nacalculatie gaan we de budgetten verlagen met € 8.662. 
Voor de exploitatie betekent dit, rekening houdend met de taakmutaties, een voordeel 
van € 950.781.

In 2025 ontvangen we € 894.672 meer dan dat we op basis van de meicirculaire 2021 
dachten te ontvangen. Dit is een gevolg van de stijging van het accres, de ontwikkeling 
van de uitkeringsbasis, dat wil zeggen landelijke aantallen en de korting als gevolg van 
stijgende WOZ-waarden. 

Voor de uitvoering van extra taken ontvangen we middelen. De grootste wijziging betreft 
een nacalculatie van de mobiliteitsmiddelen Wet Langdurige Zorg. Door onder meer deze 
nacalculatie gaan we de budgetten verlagen met € 10.971. Voor de exploitatie betekent 
dit, rekening houdend met de taakmutaties, een voordeel van € 905.643.

Toekomstig financieel beleid
Volgens de uitkomsten van de septembercirculaire blijkt dat we er jaarlijks ruim 
€ 900.000 op vooruit gaan. De vraag is wat we met deze extra middelen gaan doen. 
Gelet op de hoeveelheid van financiële vraagstukken die er op ons afkomen en het feit 
dat er als gevolg van de verkiezingen, een nieuw college- en raadsprogramma met 
waarschijnlijk nieuwe projecten en nieuw beleid zal ontstaan, is het verstandig 
behoedzaam om te gaan met deze extra middelen. Ook wordt er druk gewerkt aan een 
nieuwe toekomstvisie, die ongetwijfeld ook ambities met zich meebrengt. 

In bijlage 1 staan per jaar de bedragen per taakmutatie. In deze bijlage zijn ook de voor- 
en nadelen van de exploitatie per jaar vermeld. 

In bijlage 2 is een nadere uitleg en uitwerking van de taakmutaties (en overige 
informatie) opgenomen. 
 

Alternatieven
N.v.t 
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Bijlagen
Bijlage 1 = overzicht bruto-netto groei gemeentefondsuitkering; 
Bijlage 2 = nadere uitwerking septembercirculaire 2021.
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Bijlage 1 = overzicht bruto-netto groei gemeentefondsuitkering 

2021 2022 2023 2024 2025

uitkomst meicirculaire 2021 (1) 35.792.369 35.982.234 35.653.164 35.480.789 35.588.426

uitkomst septembercirculaire 2021 36.003.414 38.156.412 36.713.925 36.422.908 36.483.098

corectie septembercirculaire 2021 extra middelen 
jeugd (landelijk 1,3 miljard). 1.227.667 0 0 0

uitkomst septembercirculaire 2021 ( 2022 
gecorrigeerd) (2) 36.003.414 36.928.745 36.713.925 36.422.908 36.483.098

 SALDO voor verrekening taakmutaties  (3) = 
(2-1) V 211.045 V 946.511 V 1.060.761 V 942.119 V 894.672

Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz (uitname 
uit GF , verlaging budget)

A -21.856 -19.322 -17.335 -16.001 -16.086

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) (compensatie corona)( toevoeging GF, 
extra inkomsten) 

B 146.288

Uitvoering en implementatie Breed offensief, 
(verhoging GF, meer inkomsten)

B 10.568

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen 
(verhoging GF)

B 2.828

Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie 
Personen (uitname uit GF, gemeente dragen 
extra bij kosten) 

A -4.494

Logisch ontwerp GBA (verhoging GF) B 817

Jeugdhulp, extra middelen- aanpak problematiek 
jeugdzorg: restant middelen wachttijden 
(verhoging GF)

A 49.299

Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona) 
(verhoging GF)

B 9.113

Lokale culturele voorzieningen (compensatie 
corona) (verhoging GF)

B 53.733

Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 
(verhoging GF)

A 4.635 4.635 4.635 4.635 4.635

Participatie (IU)(verlaging GF) A -3.951 -3.817 -5.959 -8.076 -10.364

Aanvullend pakket re-integratie 
bijstandsgerechtigden (compensatie corona)

A 4.753

Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden 
(compensatie corona)

A 14.007

Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie 
corona)

A 21.851

Bijzondere bijstand (compensatie corona) A 10.925

Landelijke structuur interventieteams B 1.613 1.602 1.597 1.605

Toezicht en handhaving gastouderschap B 5.592 5.556 5.541 5.572

Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen B 3.664 3.646 3.642 3.667

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten 
Jeugdhulp

A -6.688

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten 
Wmo 2015

A -27.446

Jeugdhulp, extra middelen A 1.227.667
Jeugdhulp, extra middelen is al in begroting 
verwerkt

A -1.301.001

Gezond in de stad (DU) A 20.000
Gezond in de stad (DU) is al in begroting 
verwerkt

A -20.000

Taakmutaties (+ = nadelig door verhoging van 
lasten //  - =  voordelig door verlaging van 
lasten)

4 N 246.981 V -63.566 V -7.855 V -8.662 V -10.971

NETTO gevolgen voor de exploitatie                      
( - = nadelig)

5  =     
3 - 4 N -35.936 V 1.010.077 V 1.068.616 V 950.781 V 905.643

totaal categorie A 23.633 -74.436 -18.659 -19.442 -21.815
totaal categorie B 223.348 10.870 10.804 10.780 10.844

246.981 -63.566 -7.855 -8.662 -10.971
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Bijlage 2: nadere uitwerking septembercirculaire 2021 

Accres
De voeding van het gemeentefonds als gevolg van de methode ‘samen de trap op en 
samen de trap af’ wordt het accres genoemd. De accressen 2020 en 2021 zijn vastgeklikt 
op het niveau van de meicirculaire 2020 ter waarde van respectievelijk € 1.240 en 
€ 1.030 miljoen. Dit om rust en stabiliteit te creëren tijdens de corona-pandemie en er 
vindt geen afrekening plaats. 
In de septembercirculaire 2021 zijn de accressen vanaf 2022 weer bijgewerkt. Deze keer 
valt het mee, alle jaren vallen positief uit. De mutaties ten opzichte van de meicirculaire 
2021 zijn als volgt: 2022: € 583,3 miljoen 2023: € 67,4 miljoen 2024: € 16,2 miljoen 
2025: € 90,6 miljoen.  De bedragen zijn structureel en cumuleren dus. 
In alle jaren zijn de hogere accressen volgens de circulaire het gevolg van hogere loon- 
en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. Ook in de jaren na 2022 is het accres 
opwaarts bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren 
gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten.
De algemene uitkering is vrij besteedbaar voor gemeenten. Eventuele opmerkingen die 
over de algemene uitkering in deze circulaire worden gemaakt, zijn niet meer dan 
voorbeelden die illustreren met welke kosten gemeenten geconfronteerd worden. Met de 
betreffende teksten wordt niet beoogd het bestedingsdoel nader te omschrijven, of op 
welke wijze dan ook de middelen te oormerken.

Mutaties accres tranches gemeentefonds 2022-2026 ten opzichte van de meicirculaire 
2021 (jaartranches, x € 1 duizend)

2022 2023 2024 2025 2026

Tranche 2022 583.263 583.263 583.263 583.263 583.263

Tranche 2023 67.398 67.398 67.398 67.398

Tranche 2024 16.168 16.168 16.168
Tranche 2025 90.568 90.568
Tranche 2026 102.778
Totaal gewijzigde 
tranches

583.263 650.661 666.829 757.397 860.175

Gemeentefondstotalen 2021-2026 (in duizenden euro's)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Algemene 
uitkering

29.018.727 30.515.140 29.176.531 29.749.730 30.618.263 31.641.017

DU/IU 5.625.041 5.080.463 4.933.940 4.881.018 4.814.832 4.763.189

Totaal 34.643.768 35.595.603 34.110.471 34.630.748 35.433.095 36.404.206

BTW Compensatiefonds
De ontwikkeling van het BTW-Compensatie-  Fonds en het bijbehorende plafond leiden 
tot een toe- of afname van de algemene uitkering. Het BCF-plafond bedraagt € 3,25 
miljard voor gemeenten in 2021. Als de gezamenlijke declaraties van gemeenten onder 
het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding 
van het plafond volgt een uitname. 
Door de bevriezing van het accres in 2020 en 2021 is het plafond in die jaren ook 
gefixeerd. Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een voorschot verstrekt op de 
verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire volgend op het 
kalenderjaar volgt dan de afrekening. 
In deze septembercirculaire bedraagt het voorschot voor het jaar 2021 € 215,9 miljoen. 
In de meicirculaire 2022 vindt de afrekening plaats.
De provinciaal toezichthouder staat toe een meerjarige stelpost op te nemen als 
inschatting op de jaarlijkse onder- of overschrijding van het plafond. Dit ter hoogte van 
de laatst bekende afrekening. In dit geval is dat € 192 miljoen in 2020. Voor De Wolden 
betekent dit dat we circa € 250.000 meer ontvangen.
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Opschalingskorting 
In de meicirculaire 2020 is de laatste tranche 2025 van de korting toegevoegd, waardoor 
de structurele uitname van € 975 miljoen is bereikt. De opschalingskorting wordt door 
gemeenten als zeer oneerlijk ervaren omdat het principe van herindelen van bovenaf 
opgelegd is. De opschalingskorting heeft de gemeenten in de jaren 2015 t/m 2021 
cumulatief al € 1,5 miljard gekost en daarnaast € 150 miljoen als gemist accres over de 
opschalingskorting.
In de septembercirculaire 2021 is bekend gemaakt dat ook de oploop van de 
opschalingskorting in 2022 incidenteel geschrapt wordt. Incidenteel wil zeggen dat de 
korting in de betreffende jaren (€ 70 miljoen voor 2020; € 90 miljoen voor 2021 en 
€ 110 miljoen voor 2022) wordt teruggeboekt, maar de reeks eindigt wel in een korting 
van € 975 cumulatief in 2025, zoals voorzien. Volgens de huidige stand wordt de 
opschalingskorting er in 2023 weer bijgeteld.

Extra middelen jeugd
Gemeenten ontvangen voor 2022 incidenteel € 1,314 miljard extra ter compensatie van 
de tekorten in de jeugdzorg. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven 
aan maatregelen die in 2022 een besparing van € 214 miljoen op de jeugdzorguitgaven 
opleveren. 
Vanuit de € 1,314 miljard is, na overleg met de VNG, besloten € 9 miljoen over te 
hevelen naar de begroting van het ministerie van VWS ten behoeve van de uitvoering 
van de hervormingsagenda in 2022. Deze € 9 miljoen wordt door VWS beschikbaar 
gesteld aan de VNG. Het overige deel is toegevoegd aan de algemene uitkering. Vanwege 
de kosten voor de uitvoering van de hervormingsagenda valt de toekenning aan de 
algemene uitkering per gemeente in deze circulaire iets lager uit dan het gepresenteerde 
indicatiebedrag uit de brief van 29 juni jl. 
Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over noodzakelijke aanpassingen aan het 
jeugdstelsel en de structurele financiën. 
Het oordeel van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng. Het 
Rijk en de VNG, in samenwerking met andere betrokken partijen (onder andere cliënten, 
aanbieders en professionals), committeren zich aan het opstellen van een 
hervormingsagenda, die bestaat uit een combinatie van een set van maatregelen en een 
financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. 
Deze hervormingsagenda omvat zowel afspraken over maatregelen die passen binnen 
het huidige stelsel, als het starten met de voorbereiding van aanpassing in nationale wet- 
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en regelgeving. Het is aan een nieuw kabinet om over de hervormingsagenda te 
besluiten.

Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden 2021
In de meicirculaire 2021 is door het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar gesteld 
voor acute problematiek in de jeugdzorg. Hiervan is een bedrag van € 255 miljoen 
beschikbaar gesteld met als oogmerk dat gemeenten hierdoor in staat worden gesteld 
om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van 
wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede 
data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. In totaal € 55 
miljoen van de € 255 miljoen is in de meicirculaire 2021 nog niet verwerkt in de 
verdeling van de algemene uitkering omdat het Rijk en de VNG een klein deel hiervan 
wilden inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de 
VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG 
en het Rijk deze kosten begroot op € 3,175 miljoen waardoor bij deze circulaire het 
resterende deel (€ 51,825 miljoen) kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering.

Compensatiepakket coronacrisis 

➢ Cultuur
In het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 is bekend gemaakt dat 
het kabinet de voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen gereserveerde € 60 
miljoen overhevelt naar het gemeentefonds ter compensatie van de extra uitgaven. De 
voorlopige verdeling was al als bijlage bij de meicirculaire 2021 gedeeld. Deze circulaire 
bevat de definitieve verdeling. Op het gebied van de coronacompensatie is te melden dat 
de definitieve verdeling bekend is van de € 60 miljoen voor lokale cultuur en de buurt- en 
dorpshuizen.
➢ Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Op het gebied van de coronacompensatie is te melden dat de definitieve verdeling 
bekend is van de aanvullende € 195 miljoen voor de Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK). Tevens is in dit steun- en herstelpakket medegedeeld dat 
het beschikbare budget van de TONK verdubbeld is van € 130 miljoen naar € 260 miljoen 
om gemeenten meer ruimte te geven in de uitvoering van de TONK. De eerste tranche 
van € 65 miljoen is al bij de aanvullende brief maart 2021 over gemeenten verdeeld. De 
overige € 195 miljoen wordt op dezelfde wijze verdeeld. 
➢ SW-bedrijven

Het kabinet heeft besloten om € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 1 
januari tot 1 juli 2021 voor de SW-bedrijven. Het bedrag zal bij de decembercirculaire 
2021 worden toegevoegd aan het budget 2021 van de integratie-uitkering Participatie. 
Daarnaast is een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd voor een eventuele aanvullende 
tegemoetkoming voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2021. Het kabinet houdt een vinger 
aan de pols om te kijken of de financiële situatie naar aanleiding van de 
coronamaatregelen aanleiding geeft om ook (een deel van) het bedrag voor het derde 
kwartaal beschikbaar te stellen. 

Lopende afspraken – Corona- 

Voor de volledigheid worden de overige lopende afspraken hieronder ook gemeld.

➢ Vaststelling inkomstenderving
Op dit moment wordt gewerkt aan het vaststellen van de inkomstenderving per 
gemeente over 2020. Het streven is dat voor zoveel mogelijk gemeenten de definitieve 
hoogte van de compensatiebedragen in het najaar bekend is. Verder heeft het kabinet 
besloten om ook de inkomstenderving over het gehele kalenderjaar 2021 te 
compenseren.

➢ Cultuur
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Daarnaast heeft het kabinet voor het derde kwartaal 2021 € 51,5 miljoen voor de 
regionale en lokale cultuur gereserveerd, waarvan € 36,5 miljoen voor de instandhouding 
van de regionale en lokale culturele infrastructuur en € 15 miljoen ter compensatie voor 
de inkomstenderving van medeoverheden door onder andere het kwijtschelden van 
huren. Het kabinet houdt een vinger aan de pols om te kijken of de financiële situatie 
naar aanleiding van de coronamaatregelen aanleiding geeft om ook (een deel van) het 
bedrag voor het derde kwartaal beschikbaar te stellen.

➢ Extra kosten van GGD-en en veiligheidsregio’s
Op sommige terreinen zijn eerder al specifieke afspraken voor heel 2021 gemaakt. Zo is 
voor geheel 2021 volledige compensatie afgesproken voor de meerkosten van jeugd en 
Wmo en voor de extra kosten van GGD-en en veiligheidsregio’s op basis van declaratie 
van de daadwerkelijke uitgaven. 

➢ Toezicht en Handhaving
Voor de extra kosten voortkomend uit de Tijdelijke Wet COVID-19, onder andere op het 
gebied van Toezicht en Handhaving, is besloten dat de kosten in 2021 worden vergoed. 

➢ Aanvullend Sociaal Pakket
Met het vorig jaar gepresenteerde aanvullend sociaal pakket is voor heel 2021 en 
gedeeltelijk ook voor 2022 extra geïnvesteerd in infrastructuur en middelen om mensen 
naar (nieuw) werk te begeleiden, om- en bijscholing te faciliteren en armoede- en 
schulden te bestrijden. 

Beschermd wonen
De adviesaanvraag aan de ROB en VNG omvat ook een voorstel voor een nieuw objectief 
verdeelmodel voor beschermd wonen, met bijbehorend ingroeipad. De taak en de 
bijbehorende middelen gaan, conform de afspraken die Rijk en VNG hebben gemaakt, 
over van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Er is sprake van een geleidelijke 
invoering; de doordecentralisering beperkt zich tot nieuwe cliënten en er is sprake van 
een ingroeipad van 10 jaar.
Er is sprake van een aanvullende uitname uit de integratie-uitkering Beschermd wonen 
omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd zijn overgegaan van Wmo 
beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg. De aanvullende uitname bedraagt € 50 
miljoen in 2021 en vanaf 2022 structureel € 149 miljoen. Eerder is voor 2021 en verder 
reeds een bedrag van € 495 miljoen uitgenomen. 

Gezond in de stad
Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad wordt voortgezet: € 19,4 miljoen in 2022 
via de gelijknamige decentralisatie-uitkering.

Integratie-uitkering Participatie
De integratie-uitkering Participatie wordt verlaagd vanaf 2021 conform de bestuurlijk 
overeengekomen rekenregel. Het UWV voert de no-riskpolis uit voor de gehele 
gemeentelijke doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk. Dit jaar bleken de 
uitgaven van het UWV aan de no-riskpolis hoger te zijn geweest dan aanvankelijk 
geraamd. Dit wordt gefinancierd via een verlaging van de integratie-uitkering 
Participatie: het betreft een extra uitname van € 5,459 miljoen in 2021, oplopend tot 
€ 17,141 miljoen in 2026. 

Plafond BTW-compensatiefonds
Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is sinds 2015 gekoppeld aan de 
accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het 
gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) 
die gepaard gaan met toevoegingen of onttrekkingen aan het BC F. Als het plafond 
overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds. Bij een 
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realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en 
provinciefonds. 
De ruimte onder het plafond is voor 2021 geraamd op € 243,168 miljoen, iets hoger dan 
geraamd bij de septembercirculaire 2020. Het aandeel van de gemeenten daarin 
bedraagt € 215,959 miljoen, wat bij deze circulaire is toegevoegd aan de algemene 
uitkering. Naar analogie van het accres is het plafond van het BCF voor het jaar 2021 – 
net als in 2020 - bevroren. Het plafond is in deze circulaire voor 2021 alleen aangepast 
voor taakmutaties.
De ontwikkeling van de uitgaven wordt vlak doorgetrokken. Hierbij is rekening gehouden 
met de jaarlijkse toevoegingen (taakmutaties) aan het BCF. Bij deze aanname blijft voor 
alle jaren sprake van ruimte onder het BCF-plafond. Wel is vanaf 2022 sprake van een 
daling van de ruimte onder het plafond ten opzichte van de raming bij de 
septembercirculaire 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat gemeenten meer 
zijn gaan declareren bij het BCF. Daardoor gaan de uitgaven van het fonds omhoog en 
gaat de ruimte onder het plafond omlaag. 
De meerjarenraming is nog niet meegenomen in de tabellen van de algemene uitkering. 
Het is de werkwijze bij deze circulaire om jaarlijks bij de septembercirculaire enkel het 
huidige jaar op te nemen in de raming van de algemene uitkering. 
Voor de begroting 2022 is het advies de raming te baseren op de realisatie 2020 zoals in 
de meicirculaire2021 is opgenomen.

Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden 2021
In de meicirculaire 2021 is door het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar gesteld 
voor acute problematiek in de jeugdzorg. Hiervan is een bedrag van € 255 miljoen 
beschikbaar gesteld met als oogmerk dat gemeenten hierdoor in staat worden gesteld 
om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van 
wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede 
data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. In totaal € 55 
miljoen van de € 255 miljoen is in de meicirculaire 2021 nog niet verwerkt in de 
verdeling van de algemene uitkering omdat het Rijk en de VNG een klein deel hiervan 
wilden inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de 
VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG 
en het Rijk deze kosten begroot op € 3,175 miljoen waardoor bij deze circulaire het 
resterende deel (€ 51,825 miljoen) kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering.

Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten
Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de 
PGB - trekkingsrechten is voor 2022 overeengekomen om op basis van de 
conceptbegroting 2022 een bedrag van € 27,142 miljoen uit de algemene uitkering te 
nemen, waarvan € 19,979 miljoen uit het subcluster Wmo 2015 en € 7,163 miljoen uit 
het subcluster Jeugdhulp.

Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz
Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen 
vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en 
een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet 
meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn in de septembercirculaire 2019 (paragraaf 2.2-
5) middelen overgeheveld naar de Wlz. Daarbij zijn het ministerie van VWS en de VNG 
overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. In de 
decembercirculaire 2020 is de nacalculatie over 2020 ad € 16,9 miljoen verwerkt. In deze 
circulaire is de nacalculatie structureel vanaf 2021 verwerkt. Conform bestuurlijke 
afspraak is de nacalculatie gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die worden 
aangeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
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De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor 
huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een 
onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor 
noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen 
niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun 
baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die 
vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak 
op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een 
uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van 
de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de 
TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke 
kosten. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de 
bijzondere bijstand gebruikt. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van 
€ 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK. De eerste tranche van € 65 miljoen is 
reeds toegevoegd aan de algemene uitkering (zie paragraaf 2.2-1 van de aanvullende 
brief maart 202110). Deze tweede en laatste tranche voor de periode tot en met 30 
september bedraagt € 195 miljoen, en wordt eveneens beschikbaar gesteld via de 
algemene uitkering. 

Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden 
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen 
beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (€ 14,740 miljoen in 2022). 
Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil 
kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen 
gemeenten in 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie (€ 43,438 miljoen) die 
gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de 
crisis de bijstand instromen te intensiveren. Voor 2020 en 2021 zijn reeds middelen 
toegekend in de decembercirculaire 2020. 

Extra middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand 
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen 
voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 30 miljoen in 2022) en de bijzondere bijstand 
(€ 15 miljoen in 2022) beschikbaar. Gericht op het bieden van snelle hulp en 
ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) 
schulden- en armoedeproblematiek. Voor 2020 en 2021 zijn reeds middelen toegekend in 
de decembercirculaire 2020. 

Uitvoering en implementatie Breed offensief
Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren 
om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit 
wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel 
verklaard. Een deel van de activiteiten is echter niet afhankelijk van een wetswijziging en 
kan toch worden uitgevoerd.
Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van 
SZW in totaal € 53 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 
2021. De verdeling van deze middelen vindt plaats via bestuurlijke afspraken met de 
VNG. Op basis van die bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2021 € 15,503 
miljoen via de algemene uitkering voor de implementatie van de onderdelen van Breed 
offensief die géén wetswijziging vereisen en sowieso zullen worden doorgezet. De 
maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om 
mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het 
stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het 
uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening.

Landelijke structuur interventieteams
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In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere 
overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, 
toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee 
samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid. Voor de ondersteuning van 
gemeenten bij de uitvoering van projecten binnen de LSI zal het ministerie van SZW 
vanaf 2022 jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar stellen via de algemene uitkering. 

Toezicht en handhaving gastouderopvang
Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in 
het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt 
het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra ter beschikking via de 
algemene uitkering.

Rijksvaccinatieprogramma HPV-mannen
Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het 
Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). 
Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze 
taakuitbreiding wordt de algemene uitkering vanaf 2022 structureel opgehoogd met 
€ 2,778 miljoen. De middelen zijn toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen 
voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen
De algemene uitkering wordt in 2021 met € 1,797 miljoen verhoogd in verband met de 
tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). 
De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-
efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is er een 
verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een 
installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en 
voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie 
van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en 
airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht 
en de handhaving. Informatie over de jaren 2022 en verder volgt in een volgende 
circulaire. Meer informatie over EPBD III is beschikbaar via de website van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland.

Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen
Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie 
Personen (BRP). Ten opzichte van de begroting en van de voorlopige staffelindeling is er 
in 2021 meer gebruik gemaakt van deze voorziening. Gemeenten dragen € 1,965 miljoen 
bij in de meerkosten. Daarnaast is er een naheffing voor gemeenten van € 1,299 miljoen 
voor het gemeentelijk gebruik van de BRP over 2020. De bedragen zijn zoals 
afgesproken met de VNG in 2021 ten laste gebracht van de algemene uitkering.

Logisch ontwerp GBA
Op korte termijn treedt het Logisch Ontwerp GBA 3.14 in werking ten behoeve van 
enkele wijzigingen in de Basisregistratie Personen. In verband met aanpassingen in de 
systemen en de bijbehorende kosten ontvangen gemeenten voor 2021 in totaal € 0,483 
miljoen via de algemene uitkering.

Gezond in de Stad
Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in het jaar 2022. 
Voor genoemd jaar is een bedrag van € 19,440 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de 
verdeling van de middelen wordt de tot nu gehanteerde systematiek voortgezet. Op basis 
van de statusscore van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een selectie van 
wijken met de laagste statusscore ten opzichte van andere wijken in Nederland gemaakt. 
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De middelen zijn verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal inwoners in deze 
wijken, met een minimum van € 20.000 per gemeente.
Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van 
mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. 
Een lokale en integrale aanpak is daarbij van belang.

Participatie: no risk polis banenafspraak/beschut werk
Het UWV voert structureel de no-riskpolis uit voor de gehele gemeentelijke doelgroep 
banenafspraak en nieuw beschut werk. Om dit te financieren zijn middelen verschoven 
van het gemeentefonds naar het UWV. Met de VNG is bestuurlijk afgesproken de 
uitgaven aan de no - riskpolis elke vijf jaar te herijken op basis van de realisaties in de 
voorafgaande periode. Er is daarbij een rekenregel afgesproken voor de wijze waarop 
meevallers of tegenvallers verrekend zouden worden. Dit jaar bleken de uitgaven van het 
UWV aan de no-riskpolis hoger te zijn geweest dan aanvankelijk geraamd. Dit heeft 
conform de overeengekomen rekenregel een extra overheveling tot gevolg van de 
middelen voor begeleiding (middelen voor re -integratie nieuwe doelgroep in het 
gemeentefonds, integratie-uitkering Participatie) naar het UWV. Het betreft een extra 
uitname van € 5,459 miljoen in 2021, oplopend tot € 17,141 miljoen in 2026. De 
volgende herijking vindt plaats in 2026. Dan zal opnieuw bekeken worden hoe de 
uitgaven zich hebben ontwikkeld.

Nieuwe verdeling gemeentefonds 
Op 9 juli jl. hebben de fondsbeheerders een aangepast voorstel (gebaseerd op het jaar 
2017) bekend gemaakt en op 12 augustus jl. de actualisatie van het verdeelvoorstel 
Gemeentefonds (gebaseerd op het jaar 2019).. In dit verdeelvoorstel gaan er 168 
gemeenten op vooruit en 187 gemeenten er op achteruit. Ook is de ROB weer om advies 
gevraagd. Na ontvangst en weging van het definitieve advies van de ROB start de VNG-
consultatie bij gemeenten in de maanden november en december. 
Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over het nieuwe verdeelstelsel. 
Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2023. De publicatie van definitieve resultaten 
is uiterlijk in de meicirculaire 2022. 

Het gaat nog steeds om voorlopige effecten. Na definitieve besluitvorming over de 
invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie 
plaatsvinden naar 1 januari 2023, het beoogde moment van invoering van de nieuwe 
verdeling. Deze laatste actualisatieslag zal inzicht geven in de definitieve 
herverdeeleffecten voor gemeenten. 

Voor de invoering van het verdeelvoorstel de volgende randvoorwaarden: 

➢ De nieuwe verdeling wordt stap voor stap ingevoerd, zodat gemeenten voldoende tijd 
hebben om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Gezien de 
ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën, kiezen de fondsbeheerders ervoor de 
herverdeeleffecten te maximeren op € 60 per inwoner over een periode van vier jaar, 
oftewel € 15 per inwoner per jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten met een negatief 
herverdeeleffect als voor gemeenten met een positief herverdeeleffect. 

➢ De ontwikkeling van de kosten van gemeenten en de invloed daarvan op de verdeling 
wordt nauwgezet in de gaten gehouden. Als opvallende effecten optreden, voeren de 
fondsbeheerders onderzoek uit naar verdere verbetering van het model. Vier jaar na 
invoering (per 1 januari 2027) zal bekeken worden of bijstelling van de verdeling 
nodig is.

Evaluatie normeringssystematiek (accres)
De normeringsmethodiek is wat in de volksmond heet ‘samen de trap op en samen de 
trap af’. Aan het eind van elke kabinetsperiode wordt de methodiek geëvalueerd. 
Hiervoor is een interdepartementale werkgroep ingesteld en tevens heeft de VNG zijn 
mening gegeven. Pijnpunt is vooral de stabiliteit van accressen, binnen een jaar, over de 
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circulaires heen en tussen jaren. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft in juni 
jl. een rapport gepubliceerd. In het rapport is het volgende advies opgenomen: 
➢ Eerst basis op orde, de middelen moeten toereikend zijn. 
➢ Herstellen bestuurlijke verhoudingen, vertrouwen. 
➢ Splitsing basisfonds (voor autonomie, beleidsvrijheid) en medebewindsfonds (ruim, 

ook sociaal domein). 
➢ Basisfonds: brede koppeling aan meerjarig rijksuitgavenkader bij zgn. Startnota, 

inclusief Nationaal Groeifonds. Dus 4 jaar vast component voor volume, wel 
actualisatie in circulaires van inflatie.

➢ Medebewindsfonds: eigen volume en indexatie. 
➢ Gezamenlijke fondsen voor grote opgaven als energietransitie, klimaat, woningbouw. 

Het nieuwe kabinet zal besluiten hoe hier mee om te gaan.


