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156514
Septembercirculaire 2020 en financiële stand van zaken Corona-crisis

1. Inleiding
De septembercirculaire geeft per saldo een positief effect over alle jaren. Het sociaal domein ontvangt
vanaf 2021 meer middelen, oplopend naar een voordeel van circa € 500.000 in 2024. De effecten op de
algemene uitkering overig (buiten het sociaal domein) zijn licht negatief (tussen de € 50.000 en € 130.000
nadeel). Dit nadeel is in verhouding tot de totale begroting zeer klein.
In deze memo vindt u onder 2. de nadere toelichting met betrekking tot de ontwikkeling van de algemene
uitkering (AU) op basis van de Septembercirculaire 2020.
Daarnaast hebben we via de junibrief en septembercirculaire apart middelen ontvangen in verband met
de Corona-crisis. Ook hebben we een voorlopige subsidie van de Provincie ontvangen. In totaal ontvangen
we over 2020 en 2021 ongeveer € 1,7 miljoen. Hiervan houden we (op basis van de huidige prognose)
nog circa € 500.000 aan ruimte over. De financiële stand van zaken met betrekking tot de Corona-crisis in
Oude IJsselstreek is toegelicht onder 3. Coronamaatregelen. Afzonderlijk wordt aan uw raad de
inhoudelijke stand van zaken na een half jaar Corona ter informatie toegezonden.

2. Effecten septembercirculaire en junibrief
De Septembercirculaire vloeit voort uit de Miljoenennota, gepresenteerd op Prinsjesdag. De effecten van
de Septembercirculaire zetten we af tegen de Meicirculaire (waarop de programmabegroting 2020-2023 is
gebaseerd). In het vergelijk is ook de junibrief met betrekking tot een aantal compensatiemaatregelen voor
de corona-crisis meegenomen. Zo zijn alle financiële wijzigingen ten opzichte van de meicirculaire
inzichtelijk gemaakt .
De septembercirculaire pakt voordelig uit voor het sociaal domein. De effecten op de algemene uitkering
overig (buiten het sociaal domein) zijn zeer klein.

Verschil in totale uitkom st van de circulaires
Totaal A.U. volgens Septembercirculaire 2020
Totaal A.U. volgens Meicirculaire 2020
Verschil :
1. Resultaat junibrief 2020
2. Septem bercirculaire 2020
a. w.v. ten gunste / ten laste van A.U. overig
b. w.v. ten gunste / ten laste van A.U. corona compensatie overig
c. w.v. ten gunste / ten laste van A.U. sociaal domein
d. w.v. ten gunste / ten laste van A.U. corona compensatie SD

2020

2021

2022

2023

2024

65.915
64.584
1.332

65.165
64.886
279

65.294
65.255
39

65.386
65.193
193

65.635
65.186
449

-89
333
36
-

-60
99
-

-129
322
-

-56
505
-

537
146
543
-89
196

Toelichting op de afwijkingen
2.1 Junibrief 2020
Dit jaar is er een junibrief gepubliceerd in verband met de coronacompensatie. Het rijk heeft toen alvast
een half miljard beschikbaar gesteld voor gemeenten om de gevolgen van corona te compenseren. Deze
eerste tranche brengen de volgende effecten in 2020 met zich mee voor gemeente Oude IJsselstreek:
Junibrief 2020 (bedragen x 1.000)

2020

Algem ene uitkering overige deel
Lokale culturele voorzieningen
Decentralisatie-uitkeringen overige deel
Voorschoolse voorziening peuters
Toeristenbelasting
Sociaal dom ein
Participatie (WSW)
Inhaalzorg jeugd
Inhaalzorg wmo

124
18
45
245
72
33

537

Totaal

De effecten van de junibrief zijn verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2020.
In de septembercirculaire is de tweede tranche voor corona-compensatie aan bod gekomen. Alle effecten
uit de septembercirculaire ten opzichte van de junibrief zijn hierna toegelicht.

2.2 Septembercirculaire
2.2 a. Algemene uitkering overig
De wijzigingen in de algemene uitkering overig (met uitzondering van corona en sociaal domein) zijn als
volgt te specificeren:
Septem bercirculaire 2020 - Junibrief/ Meicirculaire 2020
Algem ene uitkering
Plafond BTW compensatiefonds
Hoeveelheidsverschillen
WOZ waarden mutaties
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor
Aanpassing uitkeringsbasis
Waterschapsverkiezingen 2023
Handhaving energielabel
Decentralisatieuitkering overige
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten
Totaal
Geoormerkte bedragen
Effect op begrotingssaldo
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2020

2021

* bedragen x 1 .0 0 0
202
-123
24
71
73
26
-11
-37
-188
6
7
1

146
146

5
-90
-90

2022

2023

2024

268
73
-38
-375
7

309
73
-75
-448
7

346
73
-37
-450
7

5
-60
-60

5
-129
-129

5
-56
-56

Toelichting belangrijkste verschillen
De bedragen van de algemene uitkering zijn vrij besteedbaar en hebben effect op het saldo van de
gemeente Oude IJsselstreek.
Plafond BTW compensatiefonds
De ruimte onder het plafond is voor het jaar 2020 geraamd op € 96,548 miljoen en wordt nu als voorschot
in de uitkeringsfactor 2020 verwerkt. In de meicirculaire 2021 wordt de ruimte onder het plafond voor het
jaar 2020 definitief vastgesteld en wordt het verschil met de huidige raming van € 96,548 miljoen met de
gemeenten afgerekend.
Hoeveelheidsverschillen
Hoeveelheidsverschillen ontstaan als aantallen van maatstaven veranderen. Bijvoorbeeld als een
maatstaf definitief wordt vastgesteld.
WOZ waarden mutaties
De uitkomst van de verdeelmaatstaf ozb wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde en een
daaraan gekoppeld gewicht, het rekentarief. Per saldo is het effect op de algemene uitkering positief.
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor en aanpassing uitkeringsbasis
De oorzaak van de daling van de uitkeringsfactoren voor de jaren 2022 tot en met 2025 is met name toe te
schrijven aan de ontwikkeling in het aantal bijstandsontvangers en uitkeringsontvangers. Deze zorgen voor
een daling van de uitkeringsfactor.
Waterschapsverkiezingen
De VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) zijn met elkaar overeengekomen om jaarlijks een bedrag
voor de waterschapsverkiezingen in 2023 op te nemen.
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2.2 b. Corona compensatie in de algemene uitkering (overige deel)
In het tweede steunpakket van het Rijk zijn de volgende compensaties binnen het overige deel (zonder
sociaal domein) opgenomen. De bedragen in de tabel zijn de effecten voor de Oude IJsselstreek. In de
toelichting onder de tabel staan de totaalbedragen die het Rijk beschikbaar stelt.
Septem bercirculaire 2020 - Junibrief/ Meicirculaire 2020

2020

2021

Corona compensatie overig
* bedragen x 1 .0 0 0
Taakm utatie
Uitstel opschalingskorting (corona comp.)
146
333
Buurt- en dorpshuizen (corona comp.)
32
Vrijwilligersorganisaties (corona comp.)
15
Toezicht en handhaving (corona comp.)
96
Lokale culturele voorzieningen (corona comp.)
122
Overige integratie en decentralisatieregelingen
Extra kosten verkiezingen (corona comp.)
71
Noodopvang kinderen van ouders met cruc beroep (corona comp.)
49
Precariobelasting / evenementenleges (corona comp.)
12
543
333
Totaal
397
Geoormerkte bedragen
146
333
Effect op begrotingssaldo

2022

2023

2024

-

-

-

In het geval van de corona gecompenseerde bedragen staan er in principe uitgaven tegenover. Alleen het niet
doorvoeren van de lagere apparaatskosten / opschalingskorting 2020 en 2021 heeft direct invloed op het saldo. In de
periodieke memo’s wordt de financiële stand van zaken bijgehouden. De definitieve bepaling van de financiële
gevolgen wordt in de jaarstukken 2020 meegenomen.

Coronacompensatie (als taakmutatie in de algemene uitkering)
-

Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten de
oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te
schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

-

Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen; € 17 miljoen in 2020.

-

Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting
en speeltuinen.

-

Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het in stand
houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur.

-

Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken voor onder andere de extra inzet van
boa’s en de extra verkeersmaatregelen.

Coronacompensatie (als aparte decentralisatie uitkering)
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-

Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van
herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamer verkiezingen 2021. Dit bedrag wordt
uitgekeerd in een nieuwe decentralisatie-uitkering.

-

Compensatie voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Dit bedrag
wordt uitgekeerd in een nieuwe decentralisatie-uitkering .

-

Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en
evenementenleges. Dit bedrag wordt uitgekeerd in een nieuwe decentralisatie-uitkering.

2.2 c. Effecten Sociaal domein (algemeen)
Septem bercirculaire 2020 - Junibrief/ Meicirculaire 2020
Sociaal domein
Decentralisatie WMO
Decentralisatie Jeugd
Decentralisatie Jeugd compensatie extra groei (2019-2021)
Decentralisatie participatie
Bonus beschut werken (re-integratie)
Integratie WMO 2007 (WMO HH)
Decentralisatie uitkeringen Sociaal Dom ein
Brede aanpak dak en thuisloosheid
Totaal
Geoormerkte bedragen
Effect op begroting sociaal domein

2020

2021

* bedragen x 1 .0 0 0
-17
-83
-96
115

2022

2023

2024

-40
401

-19
546

-27

-25

-21
19
8

-24

-63
233
-18
-28

-4

-25

-12

3

18
-89
-16
-105

32
36
-8
28

99
28
127

322
27
349

505
25
530

De effecten op het sociaal domein betreffen de wijzigingen algemeen, dus zonder de corona-maatregelen.
Toelichting belangrijkste verschillen:
De budgetten van het sociaal domein zijn apart opgenomen in de begroting van de gemeente Oude
IJsselstreek. Deze bedragen hebben niet direct invloed op het saldo, maar worden verrekend met de
budgetten sociaal domein.
Binnen de WMO, Jeugd en Participatie worden de mutaties voornamelijk veroorzaakt door
hoeveelheidsverschillen. Mutaties die niet door hoeveelheidsverschillen worden veroorzaakt, worden
hieronder toegelicht.
Jeugd compensatie groei 2019-2021
Voor 2022 wordt eenmalig aanvullend € 300 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering voor het
jeugdhulpbudget. Hiervoor was in de vorige berekening al een stelpost opgenomen van € 627.000. Het
werkelijke bedrag blijkt voor 2022 uit te vallen op € 609.000. Er vindt een correctie plaats van - € 18.000.
Participatie (WSW + re-integratie)
De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt doordat de omvang van de doelgroep reintegratie klassiek is gedaald. Daarnaast is er een toevoeging van middelen aan de decentralisatieuitkering Bonus beschut werken € 18.361.
Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Deze decentralisatie-uitkering is erop gericht dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en er
voor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en
thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021.
Zowel in 2020 als 2021 wordt een bedrag van € 67,5 miljoen verdeeld over 21 centrumgemeenten
maatschappelijke opvang en beschermd wonen, in totaal € 135 miljoen. De 312 regiogemeenten
ontvangen ieder een bedrag van € 17.628 in 2020 en € 32.051 in 2021.
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2.2 d. Corona compensatie sociaal domein
In het tweede steunpakket van het Rijk zijn de volgende compensaties binnen het sociaal domein
opgenomen. De bedragen in de tabel zijn de effecten voor de Oude IJsselstreek. In de toelichting onder de
tabel staan de totaalbedragen die het Rijk beschikbaar stelt.
Septem bercirculaire 2020 - Junibrief/ Meicirculaire 2020
Corona compensatie SD
Participatie
Eigen bijdrage WMO abb. Tarief (corona comp.)

2020

2021

* bedragen x 1 .0 0 0
136
60
196
Totaal

2022

2023

2024

-

-

-

In het geval van de corona gecompenseerde bedragen staan er in principe directe uitgaven tegenover.
Coronacompensatie (als aparte decentralisatie uitkering)
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-

Compensatie WSW bedrijven. Dit bedrag wordt uitgekeerd in een bestaande decentralisatieuitkering. De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door aanvullende compensatie
voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Eerder heeft het
kabinet de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 € 90 miljoen (landelijk) verstrekt
voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de
coronamaatregelen. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 50 miljoen beschikbaar voor
de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020. Voor de gemeente Oude IJsselstreek is dit
€ 136.200. Dit bedrag is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie via een verhoging van
de Rijksbijdrage WSW.

-

Compensatie voor het tijdelijk niet innen van eigen bijdragen voor WMO (abonnementstarief. Dit
bedrag wordt uitgekeerd in een nieuwe decentralisatie-uitkering.

2.3 Algemene ontwikkelingen
Accres Relevante Uitgaven
Onlangs is de evaluatie van de normeringsmethodiek (beter bekend als ‘samen de trap op en af’) afgerond.
Er zijn drie beleidsvarianten uitgewerkt om de methodiek op onderdelen aan te passen gericht op
verbetering van de stabiliteit. Het nieuwe kabinet zal hier een besluit over nemen. Dan zal tevens worden
bekeken hoe een eventueel instapmoment vorm gaat krijgen als de normeringsmethodiek weer ‘aan’ wordt
gezet.
Nieuw verdeelstelsel
-

Algemeen
De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt met één jaar uitgesteld, van
2021 naar 2022. Voor het klassieke deel was aanvullend onderzoek nodig en voor het sociaal
domein is een nadere analyse van de uitschieters gewenst. Eind november gaat een definitief
voorstel naar de Tweede Kamer. Verwerking van de uitkomsten vindt plaats in de
decembercirculaire 2020. De effecten kunnen we dan meenemen in de kadernota 2022.

-

Beschermd wonen
De taak en de bijbehorende middelen gaan 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 vanaf 2022. Dit jaar wordt definitieve besluitvorming
over de invoering van het nieuwe verdeelmodel verwacht. Meer informatie volgt in de
decembercirculaire 2020.

-

Jeugdzorg
Het woonplaatsbeginsel behelst het principe dat de gemeente waar een cliënt uit afkomstig is
verantwoordelijk is voor de kosten. Daar past een objectief verdeelstelsel bij. Invoering van dit
woonplaatsbeginsel is uitgesteld van 2021 naar 2022, net als het algemene stelsel.

Tot zover de informatie die bij ons bekend is. Het nieuwe verdeelstelsel is uitgesteld. Wanneer er financiële
consequenties bekend zijn, dan komen wij hierop terug middels een memo.
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3. Coronamaatregelen
3.1 Stand van zaken coronamaatregelen
Op 14 juli 2020 heeft uw raad een memo ontvangen met het beeld van de corona-maatregelen, de
compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en de ontwikkelingen rondom Corona (zaaknr. 130903). De
maatregelen in dit overzicht lopen allemaal door. Er zijn met uitzondering van de volgende zaken
inhoudelijk geen bijzondere ontwikkelingen of financieel significante afwijkingen van eerdere
verwachtingen. We hadden de verwachting dat er meer zou zijn, maar op basis van de huidige situatie
valt het mee; de financiële effecten voor onze gemeente zijn op dit moment beperkt. Dit kan in de (nabije)
toekomst uiteraard snel veranderen, afhankelijk van het verloop van de corona-crisis.
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-

Steunmaatregelen maatschappelijke organisaties.
Op 23 juni heeft het college € 200.000 beschikbaar gesteld voor maatschappelijke organisaties die
door de corona-crisis tijdelijk in de problemen komen. Doel van de steunmaatregelen is te
voorkomen dat een organisatie met een belangrijk maatschappelijk doel zonder hulp zijn hoofd niet
boven water kan houden door de corona-crisis. De regeling is sinds 1 juli van start gegaan en loopt
tot 31 december 2020. Inmiddels zijn er 21 aanvragen ontvangen. De aanvragers zijn vooral
muziekverenigingen, schutterijen en EHBO verenigingen. Daarnaast zijn er enkele grote aanvragers
zoals buurtschapshuizen en grotere vrijwilligersorganisaties.
In totaal bedragen de aanvragen ruim € 100.000. Bij 70% van de aanvragen wordt een bedrag van
€ 1.500 of minder aangevraagd. De overige aanvragen zitten tussen de € 2.000 en € 25.000. Van
de aanvragen wordt tot dusver ruim 90% geheel of gedeeltelijk toegekend. De afwijzingen zijn met
name gerelateerd aan voldoende financiële draagkracht of het vinden van alternatieven
oplossingen.
Mochten vanuit het Rijk of Provincie alsnog extra middelen beschikbaar worden gesteld voor
specifieke doelgroepen (bv buurtschapshuizen), dan houden we hier uiteraard rekening mee.

-

Noodfonds voor acute situaties
In het voorjaar is € 100.000 beschikbaar gesteld voor acute ondersteuning van inwoners waarvoor
geen andere oplossingen zijn. Vanuit dit noodfonds is op dit moment circa €12.500,-- aan bijdragen
toegekend.

-

Toeristenbelasting
In de 1e berap is een aanzienlijk lagere opbrengst, namelijk € 115.000 minder voor de
toeristenbelasting voorzien. De verwachting is wel dat de opbrengsten toeristenbelasting
belastingjaar 2020 erg mee zullen vallen. De toeristische ondernemers zijn in het algemeen
“redelijk” positief over hun omzet. De daadwerkelijk opbrengsten zullen pas in de eerste maanden
van 2021 bekend worden als we alle omzetcijfers binnen hebben.

-

Tegemoetkoming huur sportverenigingen
Voor de sportaccommodaties die de gemeente Oude IJsselstreek verhuurt aan sportverenigingen
is via de Tegemoetkoming Verhuurder Sport (TVS) € 30.000 compensatie aangevraagd. Deze
steunmaatregel compenseert de huur voor verhuurders van sportaccommodaties over de periode
van maart tot en met mei 2020. De huur die wij vragen van de sportverenigingen schelden wij over
deze periode kwijt. Sportverenigingen die via een andere partij huren, zullen via de verhuurder
gebruik maken van deze regeling.

3.2 Verbonden partijen
De Coronacrisis heeft ook effect op onze verbonden partijen. Door uw raad is verzocht om een korte
stand van zaken bij onze verbonden partijen in verband met corona.
-

GGD
De kosten van de GGD t.b.v. Corona inclusief achterstanden en omzetverlies en meerkosten voor
coronaproof uitvoeren van de (oude) werkzaamheden worden in 2020 en 2021 vergoed door
MinVWS. Het geld van gemeenten dat door achterstand bij gemeentetaken niet voor het
oorspronkelijke doel wordt besteed moeten volgens ministerie voor corona worden gebruikt. De
GGD is de achterstanden in kaart aan het brengen. Voor jeugdgezondheid is de insteek om die te
voorkomen. Zij monitoren regulier de effecten van corona op het welbevinden en welzijn van de
inwoners.

-

VNOG
Door de coronacrisis is er op een aantal begrotingsonderdelen minder uitgegeven dan geraamd.
Hoewel de VNOG er op stuurt om zoveel mogelijk van de plannen alsnog te realiseren, uiteraard
voor zover (afgeschaalde) coronamaatregelen dit toelaten, zal er over 2020 naar verwachting
minder worden uitgegeven dan begroot. Veel reguliere activiteiten, maar ook plannen en
initiatieven zijn tijdelijk getemporiseerd of, waar mogelijk, op een alternatieve manier opgepakt.
Sommige activiteiten zijn niet “in te halen”; denk bijvoorbeeld aan opleidingen tot vakbekwaam
worden. Het is niet mogelijk om in de laatste maanden van 2020 of in 2021 een “dubbel”
programma te draaien. Hier zal dus een éénmalig overschot ontstaan; de betreffende aspirant
manschappen zullen later worden opgeleid. Hoewel de VNOG er op stuurt om op andere
onderdelen zoveel mogelijk van de plannen alsnog te realiseren (inhaalslag), uiteraard voor zover
(afgeschaalde) coronamaatregelen dit toelaten, zal er over 2020 minder worden uitgegeven op
reguliere werkzaamheden. Voor wat betreft corona-activiteiten wordt juist extra geld uitgegeven.
Deze kosten worden echter rechtstreeks gecompenseerd door het Rijk.

-

Stadsbank
De ontwikkeling van het aantal aanvragen voor schulddienstverlening aan ons loket en de
Stadsbank is in de eerste drie maanden van de coronacrisis afgenomen (maart-mei). Daarna is
het aantal aanvragen weer wat aangetrokken en ligt het momenteel op een gemiddeld niveau. Er
is (nog) geen toename.

-

Laborijn
De 3e kwartaalrapportage Laborijn, als ook een memo over de stand van zaken Tozo aanvragen,
komt binnenkort beschikbaar en zal ter informatie ook aan de raad worden verstrekt.

-

Ecal
De Ecal verwacht geen financiële voor-of nadelen als gevolg van de corona-crisis. De
werkzaamheden van de Ecal lopen zo veel mogelijk gewoon door.

-

ODA
De lockdown en de anderhalve meter maatschappij hebben uiteraard invloed gehad op de
werkzaamheden van de ODA. Ten tijde van de lockdown hebben de toezichthouders tijdelijk
ander werk gedaan dan gepland. Inmiddels zijn de controles weer opgepakt. De ODA verwacht
dan ook geen financiële gevolgen te hebben van de coronacrisis.
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3.3 Effecten op de begroting door Corona
In de junibrief is door het Rijk in totaal € 537.000 extra steun toegezegd waarvan € 187.000 voor de
normale exploitatie en € 350.000 geoormerkt voor het sociaal domein. In afzonderlijke besluitvorming
zijn diverse budgetten ter beschikking gesteld. In de 1e berap is de toeristenbelasting met € 115.000
afgeraamd.
Op basis van de septembercirculaire ontvangen we in 2020 nog € 543.000 en in 2021 € 333.000 extra
steun in de algemene uitkering in verband met Corona. Tot slot ontvangen we in 2020 binnen het
sociaal domein nog € 196.000.
In totaal ontvangen we dus circa € 1,6 mln aan corona-middelen van het Rijk, waarvan circa € 550
voor het Sociaal Domein. Onder 2. Septembercirculaire zijn deze bedragen verder toegelicht.
Bij de Provincie hebben wij de subsidie voor gemeenten aangevraagd en bevoorschot gekregen. Deze
subsidie is bedoeld voor:


het inhuren van medewerkers om vitale functies uit te voeren;



het realiseren van noodopvang voor kwetsbare groepen of voor kinderen;



het uitvoeren van activiteiten om de sociale verbinding in een gemeente te versterken;



het verstrekken van tegemoetkomingen aan ondernemingen in de sectoren cultuur, sport,
recreatie en toerisme en aan gemeenschapsvoorzieningen.

De subsidie voor Oude IJsselstreek bedraagt € 111.000. Voor de afhandeling van deze provinciale
subsidie komt in oktober/november een verantwoording voor de Provincie, waarna de subsidie
definitief wordt toegekend. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging om zowel de reeds ontvangen
subsidies als inkomsten in de begroting 2020 te kunnen verwerken en de bijbehorende uitgaven als
budget te verantwoorden, zal ook in de jaarrekening worden verwerkt.
Samengevat ontvangen we de volgende bijdragen (x 1.000):
Bijdrage Corona-maatregelen Rijk en
Provincie

2020

Junibrief algemene uitkering

187

Junibrief sociaal domein

350

Septembercirculaire algemene uitkering

543

Septembercirculaire sociaal domein

196

Subsidie Provincie

111

Totaal

1.387

2021

333

333

In onderstaand overzicht is weergegeven wat we tot dusver hebben uitgegeven en hebben we een
voorzichtige prognose gedaan (op basis van de huidige informatie). Uiteraard kan dit nog wijzigen,
afhankelijk van de komende ontwikkelingen.
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Coronamaatregelen
2020 en 2021
(x 1.000)

Inkomsten

Uitgaven/lagere
inkomsten
(stand 1
oktober)

Prognose
uitgaven/lagere
inkomsten (tot
dusver in te
schatten)

Toelichting

Algemene uitkering
2020 + 2021 en
subsidie provincie

979

130

Decentralisatieuitkeringen

195

13

Steunmaatregelen maatschappelijke
organisaties, noodfonds, toezicht en
handhaving, extra benodigde huur ivm
400 vitale functies)
Voorschoolse voorziening peuters,
noodopvang ouders met cruciaal
beroep, toeristenbelasting, extra kosten
200 verkiezingen, precariobelasting

546

245

Participatie sociale werkbedrijven,
inhaalzorg jeugd, inhaalzorg Wmo, eigen
550 bijdrage Wmo en extra subsidie

1720

388

Sociaal domein

TOTAAL

1150

Dit betekent dat er op basis van de huidige prognose voor 2020 en 2021 nog circa € 570.000 aan ruimte
is voor extra kosten in verband met corona. Deze ruimte zit in de algemene uitkering. Bij de decentralisatieuitkeringen en sociaal domein verwachten we de budgetten volledig nodig te hebben.
Gezien de actuele ontwikkelingen zien wij op dit moment geen noodzaak voor nieuwe, aanvullende
maatregelen. Aanvullende begrotingswijzigingen voor onze budgetten zijn dan ook niet noodzakelijk.
Bij de jaarrekening maken we de balans op en leggen verantwoording af over uitgegeven bedragen.
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