
MEMO
Gevolgen Meicirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom

Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de eerste van drie 
circulaires over het Gemeentefonds ontvangen. Er verschijnen jaarlijks drie circulaires, in mei, 
september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, 
september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel 
mogelijk af. 

De aangekondigde herziening van het verdeelstelsel is uitgesteld naar de decembercirculaire 2020 
met als ingangsjaar 2022. In de vakpers zijn al berichten verschenen over verschillende 
uitkomsten, die voor de ‘kleinere’ gemeenten niet positief zullen zijn. Verschillende gemeenten 
dringen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan op een betere verdeling van de gelden 
van het Rijk. 

De coronacrisis heeft een grote impact op Nederland. Er is een bedrag van € 542 miljoen aan 
compensatie voor de gemeenten beschikbaar. Dit bedrag voor de periode tot 1 juni, is niet 
opgenomen in de Meicirculaire. De financiële vertaling ervan zal binnen enkele weken in een extra 
brief komen, waarna de bevoorschotting zal starten. Van het totale bedrag is een bedrag van € 225 
miljoen beschikbaar voor gemeenten met toeristenbelasting (€ 100 miljoen) en gemeenten met 
gederfde parkeerinkomsten (€ 125 miljoen). Andere onderwerp die voor compensatie in 
aanmerking komen zijn  onder andere inkomstenderving kwijtschelden huur aan sportverenigingen 
en eigen bijdrage Wmo. 

Om de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeenten te beperken worden de accressen voor de 
jaren 2020 en 2021 bevroren. 

In de Kadernota 2021 zijn de bekende cijfers tot en met de decembercirculaire opgenomen. Hierbij 
opgemerkt dat de maatstaven aan wijziging onderhevig zijn en de inkomstenmaatstaven 
Onroerendzaakbelastingen bij opstellen van de Kadernota 2021 nog niet bekend waren. De 
financiële gevolgen de Meicirculaire zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Accres (Uitkeringsfactor en ontwikkelingen basis) 83 272 79 -92
Accres Afrekening 2019 -193 -191 -190 -190
Kadernota 2021 -348 -358 -371
WOZ waardemutaties/aanpassenrekentarieven -97 -116 -116 -116
Participatie (IU) (Taakmutatie) 107 152 138 130
Inburgering (IU) (Taakmutatie) 30 67 74 74

Saldo meicirculaire 2020 -70 -164 -373 -565

Taakmutaties 2021 2022 2023 2024
Participatie (IU) (Taakmutatie) -107 -152 -138 -130
Inburgering (IU) (Taakmutatie) -30 -67 -74 -74
Verhoging armoedebestrijding kinderen -5 -5 -5 -5
Gevolgen meerjarenbegroting 2021-2024 
(- is nadeel) -212 -388 -589 -774

De accressen (uitkeringsfactor en ontwikkelingen basis) en Afrekening 2019 geven een negatief 
resultaat. 
Kadernota 2021
In de berekening van de Algemene uitkering zijn abusievelijk de extra bedragen Jeugd toch 
verwerkt in de maatstaven. In de Kadernota 2021 is opgenomen dat de gelden onzeker zijn en deze 
niet zouden zijn opgenomen. Met de reeks bedragen vanaf 2022 wordt dit weer gecorrigeerd.
WOZ waardemutaties/aanpassen rekentarieven 2021
In vergelijking met de Kadernota 2021 zijn de WOZ waarden gestegen waardoor de korting met de 
rekentarieven 2021 hoger is dan getoond in de Kadernota 2021.
Participatie
Het bedrag voor de decentrale uitkering Participatie wordt verhoogd met inflatie en is (nog) niet 
opgenomen in het accres van het Gemeentefonds.



Inburgering
Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. De bijdrage wordt verstrekt via een integratie-
uitkering. De bijdrage is verdeeld over de gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners 
(78%)en het aantal personen met een niet-westerse migratieachtergrond (22%). 

Taakmutaties
De genoemde taakmutaties worden als uitgaven geraamd in de begroting 2021. 

Gevolgen Begrotingsresultaat na Kadernota 2021

Door de uitkomsten van de Meicirculaire wordt het voorlopige meerjarige saldo
 2021 2022 2023 2024
Saldo Kadernota 2021 na mutaties -397 -1.327 -1.310 -1.070
Meicirculaire 2020 -212 -388 -589 -774
 

Saldo na Meicirculaire -609 -1.714 -1.899 -1.844


