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Geachte raadsleden, 
 
In deze brief gaan we in op de financiële mutaties uit de decembercirculaire 2020 die hoofdzakelijk 
bestaan uit de verwerking van het 3e corona steunpakket. Daarnaast informeren wij u met deze brief over 
de overige ontwikkelingen rondom het gemeentefonds. 
 
De belangrijkste conclusie is dat we voor 2020 nog € 197.000 en voor 2021 € 665.000 aan corona-
compensatie (3e steunpakket) ontvangen via het gemeentefonds. Uitgangspunt is dat deze middelen als 
algemeen dekkingsmiddel kunnen worden ingezet, met andere woorden de gemeente bepaalt zelf hoe zij 
deze middelen daadwerkelijk inzet. Gelet op de voortdurende coronacrisis ligt het wel voor de hand om 
de toegezegde middelen vanuit het Rijk, waar noodzakelijk, zo concreet mogelijk in te zetten voor het 
doel waarvoor ze beschikbaar worden gesteld. Bij de toelichting wordt daarom nu alvast zo volledig 
mogelijk aangegeven hoe deze middelen voor Ridderkerk naar verwachting tot extra uitvoeringslasten 
zullen gaan leiden en waar zonodig de verwerking van en tevens besluitvorming over de inzet van deze 
middelen plaatsvindt.   
 
De meerjarige accressen (trap op, trap af) zijn in december niet aangepast. De accressen voor de jaren 
2020 en 2021 zijn bevroren op het niveau van de meicirculaire 2020. Het is aan een nieuw kabinet hoe 
hier vanaf 2022 mee om te gaan.  
 
De ingangsdatum van de herijking van het gemeentefonds is een jaar verschoven van 2022 naar 2023. 
Dit komt door de huidige financiële positie van de gemeenten, waaronder de structurele tekorten bij de 
jeugdzorg. Bij de nieuwe kabinetsformatie verwachten wij ook hier meer duidelijkheid over.  
 
Ridderkerk heeft binnen het gemeentefonds nu de volgende corona-compensatie-bedragen ontvangen. 
 

 
 
Toelichting/ Consequenties 
Op de volgende pagina volgen de mutaties uit de decembercirculaire 2020 met daaronder een 
puntsgewijze toelichting. 

Totaal compensatie 1e, 2e en 3e steunpakket corona van het Rijk
1e (juni) 2e (sep) 3e (dec) Totaal 2020+2021

Ridderkerk 436.000 1.004.000 862.000 2.302.000
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Mutaties Gemeentefonds december 2020 
Gemeente:

Basis: Decembercirculaire van 16 december 2020

Vergelijk: Septembercirculaire van 15 september 2020

2020 2021 2022 2023 2024

A. Beginstand september 2020 67.772 69.265 69.502 69.973 70.604

1. Uitkeringsfactor 2020 positief bijgesteld 88 0 0 0 0

Totaal B. Mutaties accres 88 0 0 0 0

2. Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen (nacalculatie) -48 0 0 0 0

Totaal C. taakmutaties -48 0 0 0 0

D. Overige mutaties/ uitkeringen

3. Diverse kleine mutaties -14 10 11 11 11

Totaal D. Overigen mutaties/ uitkeringen -14 10 11 11 11

E. Corona steunpakket 3e tranche

4. Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona) 85 196 0 0 0

5. Impuls re-integratie (compensatie corona) 0 104 0 0 0

6. Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) 33 67 0 0 0

7. Bijzondere bijstand (compensatie corona) 11 23 0 0 0

8. Continuïteit van zorg (compensatie corona) 58 0 0 0 0

9. Compensatie quarantainekosten (compensatie corona) 10 0 0 0 0

10. Cultuurmiddelen (Corona) 0 208 0 0 0

11. Tweede kamerverkiezingen (Corona) 0 67 0 0 0

Totaal E. Corona steunpakket (3e tranche) 197 665 0 0 0

F. Totaal mutatie dec 2020 t.o.v. sept 2020 B. t/m E. * 223 675 11 11 11

G. Eindstand december 2020 A. + F. 67.995 69.940 69.513 69.984 70.615

Ridderkerk

Bedragen x € 1.000

B. Mutaties accres en BCF 

C. Taakmutaties

* Dit betreft uitsluitend de inkomstenraming (effect Gemeentefonds). Taakmutaties en/of ontwikkelingen/ extra lasten vanwege corona 

zullen (nog) effect op uitgaven hebben.
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Toelichten op mutaties december 2020      
1. Uitkeringsfactor 2020 positief bijgesteld      

Uitkeringsfactor 2020 stijgt voor Ridderkerk incidenteel met € 88.000 (met 2 punten van 1,621 naar 
1,623).   
      
2. Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen (nacalculatie)     
Betreft uitname van mobiliteitshulpmiddelen Wlz met landelijk € 16,9 miljoen. Per 1 januari 2020 worden 
mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel en een scootmobiel, voor alle cliënten in een Wlz-instelling 
verstrekt vanuit de Wlz (Rijk) en niet meer vanuit de Wmo 2015 (gemeente). Hiervoor zijn in de 
septembercirculaire 2019 al middelen overgeheveld naar de Wlz. Daarbij zijn ministerie VWS en de VNG 
overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. Op basis van de 
realisatiegegevens over de eerste acht maanden van 2020 blijkt dat te weinig overgeheveld is. Deze 
correctie vindt nu plaats. In de meicirculaire 2021 wordt de nacalculatie structureel verwerkt, aangevuld 
met een nog af te spreken ophoging voor onderhoudskosten. Voor Ridderkerk nu een incidenteel nadeel 
van € 48.000 in 2020. 
         
3. Overige kleine mutaties 
Bijdrage centrale voorziening BasisRegistratie Personen      
Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). 
Gemeenten dragen € 1,5 miljoen bij in de meerkosten. Daarnaast is er een naheffing van € 2,9 miljoen 
voor het gemeentelijk gebruik over 2019. Dit is zoals afgesproken met de VNG in 2020 verwerkt. Voor 
Ridderkerk een incidenteel nadeel van € 12.000 in 2020.      
 
Bijdrage MijnOverheid en DigiD      
Eind 2017 hebben de VNG en het Ministerie van BZK afgesproken dat de doorbelasting van DigiD en 
MijnOverheid via de algemene uitkering uit het gemeentefonds verloopt. De VNG heeft gevraagd om de 
bestaande regeling uit 2018 voor de komende drie jaar te continueren totdat de afgesproken evaluatie 
van het stelsel is afgerond. De kosten van uitvoeringsorgaan Logius bedragen € 3,8 miljoen inclusief 
(gemeentelijke) belastingsamenwerkingen. Ook zijn de eindafrekeningen 2018 en 2019 verwerkt. Voor 
Ridderkerk een incidenteel nadeel van € 10.000 in 2020.     
      
Bijdrage GDI      
In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 23 mei 2018 is afgesproken dat de doorbelasting 
van de niet-transactiegerichte voorzieningen in de generieke digitale infrastructuur (GDI) via een uitname 
uit de algemene uitkering van het gemeentefonds verloopt. Uitvoeringsorgaan Logius heeft € 2,5 miljoen 
kosten gemaakt over 2020 inclusief inschatting volumegroei. Een eventueel resterend bedrag zal worden 
teruggeboekt naar het gemeentefonds. In het gebruikersoverleg BSN (Beheer Burgerservicenummer) van 
26 juni 2020 is met de VNG afgesproken dat vanaf 2020 het gemeentelijke gebruik voor de BSN wordt 
doorbelast via een uitname uit het gemeentefonds (voor 2020 landelijk een bedrag van € 91.000). Voor 
Ridderkerk betekent dit in totaal een incidenteel nadeel van € 7.000 in 2020.  
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Logisch ontwerp GBA 
Gemeenten hebben kosten moeten maken voor de gemeentelijke basisadministratie doordat het Logisch 
Ontwerp is aangepast (€ 300.000) en waarvan is afgesproken deze via het gemeentefonds te vergoeden. 
Voor Ridderkerk een incidentele vergoeding van € 1.000 voor 2020.    
    
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein      
Betreft definitieve nacalculatie op basis van alle maatstafgegevens binnen het sociaal domein (ca. 60 
stuks) voor 2019 en 2020. Voor Ridderkerk een structureel voordeel van in totaal € 9.000. 
 
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)      
Deze uitkering wordt met € 1,14 miljoen verhoogd met hervestigers die eerder niet opgenomen waren. 
Voor Ridderkerk een incidenteel voordeel van € 5.000 voor 2020.     
      
Inburgering (IU)      
Betreft actualisering van inburgeringsgegevens vanaf 2021 van zowel het aantal inwoners als het aantal 
personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Voor Ridderkerk een structureel voordeel van  
€ 2.000 vanaf 2022. De Minister van SZW heeft op 11 november 2020 gemeld dat de invoering van het 
nieuwe inburgeringsstelsel wordt uitgesteld naar verwachting 1 januari 2022. Dit heeft gevolgen voor de 
uitvoeringskosten en mogelijk ook de invoeringskosten bij gemeenten. Het Ministerie van SZW en de 
VNG zijn nog in gesprek hoe dit inhoudelijk en financieel af te ronden.     
 
Compensaties corona 3e steunpakket 

Voor onderstaande punten (4. t/m 11.) geldt dat aan de hand van een afzonderlijk collegebesluit een 
concreet aanwendingsplan zal worden vastgesteld. Vervolgens kan verwerking in de 1e tussenrapportage 
2021 plaatsvinden.  
      
4. Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona 3e pakket)     
Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden 
nu de instroom in de bijstand toeneemt. Voor Ridderkerk wordt voor 2020 een bedrag van € 85.000 en 
voor 2021 € 196.000 ontvangen voor reguliere bijstandsverlening.  
 
5. Impuls re-integratie (compensatie corona 3e pakket)      
Naast het aanvullende pakket re-integratie ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijke impuls voor re-
integratie, die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis 
de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkerings-
situatie naar werk te begeleiden.  
 
Voor Ridderkerk wordt voor 2021 een bedrag van € 104.000 ontvangen voor een extra impuls voor 
begeleiding naar werk. In 2020 is het Ridderkerkse uitkeringenbestand gestegen en daarnaast is er door 
veel Ridderkerkse ondernemers een beroep gedaan op de Tozo regeling. De te ontvangen middelen zijn 
er voor bedoeld om die inwoners begeleiding te kunnen bieden. Met de extra middelen voor 2021 kunnen 
we enerzijds meer inzet plegen op het toenemend aantal uitkeringsgerechtigden, maar daarnaast ook 
een servicedesk voor de ‘Tozo-groep’ inrichten waar deze doelgroep terecht kan voor ondersteuning op 
gebied van de Tozo, de TONK, maar ook ondersteuning bij (her)scholing en schuldhulpverlening. Deze 
extra kosten maken onderdeel uit van het re-integratiebudget. Een eventuele aanvulling daarop zal via de 
1e tussenrapportage 2021 plaatsvinden.    
      
6. Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona 3e pakket)     
Het kabinet stelt extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid vast van € 15 miljoen voor 2020 en 
€ 30 miljoen voor 2021 gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze 
extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners, daar waar nodig, van dichtbij te blijven 
ondersteunen.  
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Voor Ridderkerk wordt voor 2020 een bedrag van € 33.000 en voor 2021 € 67.000 ontvangen. 
Het is realistisch te verwachten dat ten gevolge van de coronacrisis, meer inwoners van Ridderkerk te 
maken gaan krijgen met schuldenproblematiek. De te ontvangen middelen zijn er voor bedoeld om die 
inwoners hulp te kunnen bieden. De branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en 
bewindvoering (NVVK) heeft in haar brief van 16 juli 2020 aangegeven, dat men een groei van 30% 
verwacht en een oproep gedaan om deze middelen vrij te maken. De middelen zijn ook bedoeld om de 
schuldenaanpak te innoveren. Dit om er o.a. voor te zorgen dat inwoners in een eerder stadium geholpen 
kunnen worden, denk aan een doorontwikkeling van vroegsignalering. Deze extra kosten maken 
onderdeel uit van het budget voor schuldhulpverlening, waaronder preventie. Een eventuele aanvulling 
daarop zal via de 1e tussenrapportage 2021 plaatsvinden. 
        
7. Bijzondere bijstand (compensatie corona 3e pakket)      
Ook voor de bijzondere bijstand komen extra middelen; € 5 miljoen voor 2020 en € 10 miljoen voor 2021. 
Het geld is bedoeld om bij individuele noodzakelijke situaties geld te kunnen verstrekken via de 
bijzondere bijstand. Dit is maatwerk. Ook vraagt de minister in zijn brief van 28 september 2020 om 
aandacht voor kinderarmoede. De besteding van het geld kan daarom breder worden ingezet dan 
bijzondere bijstand.  
 
Voor Ridderkerk wordt voor 2020 een bedrag van € 11.000 en voor 2021 € 23.000 ontvangen.  
De kosten zorgverzekering minima stijgen jaarlijks, de deelnemers nemen toe en de ondersteuning via de 

bijzondere bijstand is het afgelopen jaar verruimd. Naar verwachting zal de economische crisis ten 

gevolge van corona een toename van het gebruik van de minimaregelingen laten zien. Het bedrag dat nu 

beschikbaar wordt gesteld is nodig voor de compensatie van de totale uitgaven op de budgetten van de 

minimaregelingen in 2021 en 2022. Een eventuele aanvulling daarop zal via de 1e tussenrapportage 

2021 plaatsvinden. 

 

Financieel beeld bijzondere bijstand Ridderkerk van de afgelopen drie jaar: 

Uitgaven  2020 2019 2018 

Bijzondere bijstand € 722.096 € 739.304 € 661.725 

Zorgverzekering minima € 562.817 € 467.077 € 435.823 
  
8. Continuïteit van zorg (compensatie corona 3e pakket/ afrekening 2020)    
Op 28 mei 2020 heeft het kabinet de Kamer geïnformeerd over een compensatiepakket voor 
medeoverheden waaronder een voorschot voor gemeenten van € 144 miljoen voor de meerkosten en 
inhaalzorg van de Jeugdzorg en Wmo 2015 (reeds ontvangen in september 2020). Daarnaast is in 
opdracht van de Ministeries van VWS, FIN, BZK en de VNG een onderzoek naar de omvang van de 
totale meerkosten in het sociaal domein in 2020 uitgevoerd. Op basis hiervan is de totale hoogte van de 
compensatie met betrekking tot de Jeugd en Wmo in het bestuurlijk overleg van 23 september 2020 
gezamenlijk vastgesteld op € 170 miljoen. Dit betreft een afrondende afspraak voor meerkosten (inclusief 
mogelijke inhaalzorg) in het sociaal domein over 2020. Er vindt na afloop van 2020 geen nacalculatie 
meer plaats. Er wordt nu € 26 miljoen extra toegevoegd aan het al door gemeenten ontvangen voorschot. 
Voor Ridderkerk een incidenteel voordeel in 2020 van € 58.000. Omdat het jaar 2020 al voorbij is vormen 
deze extra middelen dekking voor de werkelijk gemaakte extra kosten van meerzorg en inhaalzorg zoals 
die in de komende jaarstukken 2020 zullen worden verantwoord. 
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9. Compensatie quarantainekosten (compensatie corona 3e pakket)     
Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken (n.a.v. motie Asscher c.s.) dat zij een rol zullen vervullen 
bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. Het gaat daarbij vooral om praktische 
ondersteuning en het continueren van zorg en ondersteuning vanuit de sociaaldomeinwetten voor die 
burgers die in quarantaine moeten en niet in staat zijn de problemen die daardoor kunnen ontstaan zelf of 
met hun netwerk op te lossen. Het gaat mogelijk om een groep die niet in beeld is. In de quarantainegids 
die onder andere via de GGD verspreid wordt, worden mensen naar de gemeente en het Rode Kruis 
verwezen als ze de hulp niet zelf georganiseerd krijgen. Met de VNG is afgesproken dat gemeenten hun 
vrijwilligersorganisaties en hun toegang/informatiepunten hierop voorbereiden. Ter compensatie van 
mogelijke extra kosten wordt in 2020 eenmalig € 4 miljoen toegevoegd.  
 
Voor Ridderkerk betreft het incidenteel € 10.000 voor 2020. Vanwege de geldende Covid maatregelen 
constateren we dat (het gevoel van) eenzaamheid niet alleen landelijk, maar ook in de gemeente 
Ridderkerk is toegenomen. Met onze maatschappelijke partners willen we dit bestrijden. De aanvullende 
middelen willen we daarom inzetten om bewustwording en signalering t.a.v. eenzaamheid te vergroten. 
Eventuele extra lasten willen we in de komende jaarstukken 2020 beschikbaar stellen (via een 
doorgeschoven prestatie) of eenmalig bijramen via de 1e tussenrapportage 2021.   
      
10. Cultuurmiddelen (compensatie corona 3e pakket)      
Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, komen door de coronacrisis 
in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra 
middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de 
lokale culturele infrastructuur in stand te houden. De verdeling van de middelen zal verlopen volgens de 
IV3 uitgaven van 2019 aan cultuur. Daarmee is het bedrag dat gemeenten krijgen, gerelateerd aan de 
aanwezige culturele infrastructuur die door gemeenten wordt ondersteund. Het is aan de gemeenten zelf 
om de middelen in te zetten waar de culturele infrastructuur van hun gemeente de steun het hardst nodig 
heeft.  
 
Voor Ridderkerk betekent dit een incidenteel voordeel binnen het gemeentefonds van € 208.000 voor het 
jaar 2021. De culturele sector binnen Ridderkerk heeft door de COVID-maatregelen vanaf maart 2020 te 
maken met beperkingen waardoor activiteiten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden. Ook 
tijdens de huidige lock-down is het beoefenen van cultuur niet mogelijk. De vooruitzichten voor de 
culturele sector zijn ongunstig. Programmering zoals (theater) voorstellingen, film, verhuur zalen, 
lezingen, debatten, exposities, concerten en evenementen van de culturele organisaties zullen 
vermoedelijk pas later in het jaar worden toegestaan, wanneer de vaccinatiegraad hoger komt te liggen 
en de eerste experimenten met evenementen succesvol hebben plaatsgevonden. Hierdoor zullen 
culturele organisaties ook het komende halfjaar te maken hebben met lagere inkomsten, waardoor de 
financiële positie nog verder onder druk komt te staan. De middelen voor lokale culturele organisaties 
willen we waar nodig inzetten om de financiële gevolgen van de huidige maatregelen te beperken en 
deze organisaties overeind te houden. Het eventueel beschikbaar stellen van extra budget voor cultuur 
zal via de 1e tussenrapportage 2021 plaatsvinden. 
 
11. Tweede Kamerverkiezingen (compensatie corona 3e pakket)     
Voor extra kosten rondom het organiseren van de verkiezingen i.v.m. Covid-19 ontvangen gemeenten 
deze compensatie bovenop de eerdere. Denk aan kosten drukken briefstembescheiden, portokosten, 
reserve briefstembescheiden, extra stembureauleden en overige kosten.   
 
Voor Ridderkerk betekent dit een incidenteel voordeel binnen het gemeentefonds van € 67.000 voor 
2021. Het organiseren van de verkiezingen zal ook voor Ridderkerk tot extra kosten leiden. Hierover 
nemen wij als college binnenkort een besluit (brandzaak). De verwerking zal vervolgens via de 1e 
tussenrapportage 2021 verlopen.   
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Overige informatie 
Wat komt er nog meer?  

De volgende compensatieregelingen zijn aangekondigd maar nog niet verwerkt in deze circulaire: 

 Inkomstenderving gemeenten. Extra reservering Rijk van € 150 miljoen in 2020. Afrekening in 
2021 op basis van cijfers in de gemeentelijke jaarstukken 2020. 

 Afvalinzameling. Compensatie € 20 miljoen over 2020. 

 Het kabinet creëert een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor 
huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen komen. Voor deze 
tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument bijzondere bijstand gebruikt. In totaal is 
maximaal € 130 miljoen door het Rijk gereserveerd voor het eerste halfjaar van 2021.  

 Perspectief jeugd en jongeren. Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen 
ontmoeten. Met een jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een gerichte (financiële) 
impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en 
evenementensector volledig corona-proof kleinschalige activiteiten te programmeren op het 
gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. 

 Het kabinet stelt in het vooruitzicht dat inkomstenderving en compensatie van reële kosten ook 
zullen worden voortgezet tot en met het 1e kwartaal 2021. En ten aanzien van de GGD en 
veiligheidsregio loopt het door in het hele kalenderjaar 2021. 

 
Overige compensaties buiten gemeentefonds om 
Buiten het gemeentefonds om worden in 2020 en 2021 nog meer compensaties vanuit het Rijk verstrekt 
in de vorm van specifieke uitkeringen (zgn. SPUK’s waarover specifiek verantwoording afgelegd moet 
worden). Het gaat hier landelijk om de volgende zaken die niet op alle gemeenten van toepassing zijn 
en/of afhankelijk zijn van het aantal aanvragen: 

 Zwembaden en ijsbanen € 100 miljoen. 

 Verlenging steun aan sportverenigingen € 60 miljoen. 

 Toezicht en handhaving € 60 miljoen. 

 Tozo 3 regeling. 

 Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer.  
 
Uitstel nieuwe verdeelstelsel/ herijking naar 2023 
Het was de bedoeling om het nieuwe verdeelstelsel van het Gemeentefonds in deze circulaire te 
verwerken. Dat proces heeft echter vertraging opgelopen. De ingangsdatum is een jaar verschoven van 
2022 naar 2023. Als reden noemt de minister BZK de huidige financiële positie van de gemeenten, 
waaronder de structurele tekorten bij de jeugdzorg. Daarover moet eerst duidelijkheid komen, en die komt 
pas bij de kabinetsformatie. Dan wordt er besloten of er structureel geld bijkomt voor de gemeenten. 
Daarmee legt de minister - conform de wens van de VNG - expliciet een koppeling tussen extra geld voor 
de gemeenten (de koek moet groter!) en de herverdeling van het gemeentefonds (de koek wordt anders 
verdeeld). Het structureel gemeentelijk tekort op de jeugdzorg bedraagt € 1,7 miljard (onderzoeksrapport 
van AEF). Daarnaast liggen ook de grote milieuopgaven en het wel of niet afschaffen van de 
opschalingskorting op de onderhandelingstafel van een nieuw kabinet. Ook dat kan gevolgen hebben op 
de uiteindelijke invoering van de herijking. 
 
Het uitstel heeft geen gevolgen voor de invoering van het woonplaatsbeginsel Jeugd. De kosten komen 
vanaf 1 januari 2022 dan voor rekening van de gemeente waar de jongere voor het laatst woonde voordat 
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deze in een jeugdzorginstelling met verblijf werd opgenomen en dus niet ten laste van de gemeente waar 
de zorginstelling staat.  
 
Het verdere tijdspad ten aanzien van de herijking van het gemeentefonds lijkt nu als volgt: 

 Eind januari 2021: adviesaanvraag bij ROB. Rapport na ± 6 weken. 

 Tegelijkertijd publicatie herverdeeleffecten per gemeente, uitgedrukt in een bedrag per inwoner.  

 Maart – april 2021: VNG houdt consultatie onder leden. Daarna terugkoppeling aan BZK. 
 
Op 17 maart 2021 vinden verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Wetsvoorstellen worden dan 
controversieel verklaard. De kabinetsformatie zal waarschijnlijk langer duren dan de laatste 
publicatiemogelijkheid voor de meicirculaire 2021. Dus ook dan zal er nog geen definitieve duidelijkheid 
zijn over de werkelijke gevolgen, maar de ingeslagen richting voor de gemeenten is dan wel duidelijk 
omdat de eerste gevolgen eind januari 2021 openbaar worden. 
 
Evaluatie normeringsmethodiek 
Deze methode staat bekend als ‘samen de trap op en af’.  Ter voorbereiding op de volgende 
kabinetsperiode is de evaluatie van de normeringsmethodiek op 13 november 2020 naar de Eerste en 
Tweede Kamer gestuurd. De voorstellen in het rapport zijn erop gericht om met name de stabiliteit van de 
normeringssystematiek van het gemeentefonds en de hieruit voortkomende accresontwikkeling te 
verbeteren. In de evaluatie zijn, naast de huidige systematiek, drie alternatieven uitgewerkt. Deze zijn:  

1. Het herinvoeren van een behoedzaamheidsreserve. 
2. Het bevriezen of vertragen van het accres.  
3. Een vaste volumeafspraak bij het regeerakkoord.  

 
In de ambtelijke werkgroep is geen eenduidige voorkeur uitgesproken voor een beleidsvariant. Het is 
uiteindelijk een politiek-bestuurlijke keuze hoe in de volgende kabinetsperiode het belang van een 
stabiele accresontwikkeling wordt afgewogen tegenover een actuele aansluiting van het accres op de 
rijksuitgaven. 
 
Verwerking financiële gevolgen 
Uiteraard zijn op dit moment nog niet alle (structurele) financiële gevolgen van de corona-pandemie 
inzichtelijk. Zowel qua inkomsten als uitgaven zal de (meerjaren)begroting de komende tijd nog 
onderhevig zijn aan bijstellingen. Dit behoeft een verdere uitwerking waarvan de gevolgen worden 
meegenomen in de jaarstukken 2020 én de 1e tussenrapportage 2021. De extra ontvangen corona-
middelen hebben betrekking op de jaren 2020 en 2021 en zullen ook tot extra inzet van personeel en 
overige kosten leiden. Dit betekent dat uitvoeringsbudgetten, waar nodig, eveneens in de 1e 
tussenrapportage 2021 bijgesteld dienen te worden (gemeenteraad juli 2021). In februari 2021 zullen wij 
u nog een update geven van de corona-gerelateerde kosten over 2020.   
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris     de burgemeester, 
 
 
 
 
dhr H.W.J. Klaucke    mw. A. Attema 


