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Geachte raadsleden,

Inleiding
De meicirculaire van het gemeentefonds is op 28 mei 2020 gepubliceerd. De meicirculaire is de 
belangrijkste circulaire van de drie die jaarlijks verschijnen.
De informatie uit deze circulaire is verwerkt in de berekening van de verwachte algemene 
uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds voor de gemeente Renkum.
De uitkomst van de meicirculaire 2020 wordt vergeleken met de septembercirculaire 2019 die in 
de begroting is verwerkt. Dit geeft een aantal mutaties voor de meerjarenbegroting 2020 na de 
voorjaarsnota 2020.

Prognose begroting 2020 - 2024
Na verwerking van de meicirculaire laat de meerjarenbegroting de onderstaande uitkomsten zien.

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota 24 -348 123 132 263
Resultaat meicirculaire 2020 578 -777 -434 -499 -1.150
Vrijval reservering accres 306 432
Meerjarenbegroting na meicirculaire 908 -693 -311 -367 -887
Perspectiefnota 2020-2024 -60 -301 -213 -212 -211
Meerjarenbegroting incl. 
meicirculaire en perspectiefnota 848* -994 -524 -579 -1.098

* In 2020 moet, zoals verwoord in de Voorjaarsnota, nog rekening gehouden worden met een 
aantal financiële onzekerheden t.a.v. de uitgaven Corona-crisis en de taakstelling in de 
(jeugd)zorg. Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting ertoe leiden dat het uiteindelijke 
resultaat over 2020 aanzienlijk lager zal zijn.
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Gemeente Renkum

Gemeentefonds
De meicirculaire 2020 heeft een positief effect voor de uitkering uit het gemeentefonds in 2020 en 
een negatief effect voor 2021 en verder. Dit effect wordt voor een groot deel veroorzaakt door 
mutaties met betrekking tot jeugd.

Gemeentefonds Renkum

(bedragen x €1.000)
2020 2021 2022 2023 2024

Meicirculaire 2020 47.753 47.610 48.727 49.439 50.074
Begroting 2020 46.910 48.190 49.134 50.106 51.196
Mutatie gemeentefonds 843 - 580 - 407 - 667 - 1.122

Verwerkt in de voorjaarnota 2020 -75 0 0 0 0
Mutaties na de voorjaarsnota 768 - 580 - 407 - 667 - 1.122
Met ingang van 2022 is zowel in de begroting 2022 als bij de meicirculaire 2022 rekening 
gehouden dat het extra bedrag van € 442.000 voor jeugd van 2021 ook in de latere jaren wordt 
ontvangen.

Bovengenoemde mutaties worden als volgt verdeeld.

Verdeling mutatie gemeentefonds

(Bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024

Nominale accres ontwikkeling 19 220 502 202 -104
Overige mutaties via uitkeringsfactor 47 34 59 50 48
Mutaties aantallen en overig 435 175 85 67 -62
Taakmutaties 6 -24 -25 -25 -25
Mutaties IU/DU/SU (excl. jeugd) 160 86 43 110 92
Jeugd (Voogdij/18+) 101 - 1.071 - 1.071 - 1.071 - 1.071

Totaal 768 - 580 - 407 -667 -1.122

Nominale accres
Als gevolg van mutaties bij de rijksuitgaven neemt de algemene uitkering toe of af. In de eerste 
jaren zien we een toename en vanaf 2023 daalt deze weer. In deze toename en afname zit o.a. 
ook de loon- en prijsontwikkeling van het rijk. In onderstaand overzicht wordt de mutatie op de 
stelpost loon-en prijsontwikkeling voor de gemeente Renkum opgenomen om tot een reële 
ontwikkeling te komen van het accres.
Het rijk heeft toegezegd dat het accres voor 2020 en 2021 zal worden bevroren op de stand van 
de meicirculaire. Dit betekent dat de reservering die wij voor een daling van het accres hadden 
opgenomen in de begroting, voor deze jaren kan komen te vervallen. De reservering voor 2022 
ad € 251.000 blijft vooralsnog opgenomen in de begroting.

Overige mutaties via uitkeringsfactor
Betreft met name de verdeelreserve van 2019 die structureel doorwerkt.
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Gemeente Renkum

Mutatie aantallen
In 2019 zijn de aantallen met betrekking tot medicijnengebruik bijgesteld. Deze bijstelling is nu 
verwerkt voor 2020 en verder. Dit levert een voordeel op. Dit voordeel wordt in latere jaren voor 
een groot deel opgeheven door bijstelling van onder andere de maatstaven jongeren en bijstand 
en de ontwikkeling uitkeringsbasis.
Taakmutaties
De taakmutatie bestaan voornamelijk uit een overheveling van de algemene uitkering naar de 
integratie uitkering Voogdij/18+.

Dit gedeelte wordt als nadeel verwerkt in de begroting.

Mutaties IU/DU/SU
De belangrijkste mutaties zijn:

s Inburgering € 62.000 voor de implementatie in 2020 en € 43.000 over 2021 tot € 104.000 
over 2023 voor de uitvoering.

8 Suppletie-uitkering bommenregeling in 2020 van € 37.000 
« Maatschappelijke begeleiding statushouders van € 52.000 in 2020 
® Suppletie-uitkering integratie sociaal domein van -/- 24.000 structureel.
Alleen de suppletie-uitkering integratie sociaal domein wordt in het resultaat opgenomen. Voor de 
andere uitkeringen wordt een budget opgenomen.

Integratie uitkering Voogdij/18+
Bij de jeugdzorg hebben wij te maken met de integratie uitkering Voogdij/18+. In 2020 wordt dit 
budget opgehoogd met loon- en prijsontwikkeling 2020 en levert een hogere uitkering op van 
€ 101.000.

De integratie uitkering voor 2021 wordt bepaald op basis van cijfers uit 2019. Omdat deze 
aanzienlijk lijken af te nemen daalt deze uitkering met € 1.071.000 in 2021.
Deze daling kan niet zonder nader onderzoek doorvertaald worden in het verlagen van het 
jeugdbudget. Wij gaan hierover onder andere in gesprek met Pluryn, omdat wij en toename 
verwachten van het aantal kinderen in voogdij door sluiting van de Hoenderloo groep. Daarnaast 
onderzoekt het college de mogelijkheden voor compensatie. Het college informeert u in september 
over hoe deze korting moet worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

Resultaat meerjarenbegroting

(Bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024

Mutatie gemeentefonds

Correcties:

768 - 580 - 407 -667 -1.122

• stelpost loon- en prijs 0 - 86 41 303 89

8 Taakmutaties - 6 - 1 -1 - 1 - 1
• Mutaties IU/DU/SU - 184 - 110 - 67 - 134 - 116

Totaal resultaat meerjarenbegroting 578 - 777 - 434 - 499 - 1.150
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Gemeente Renkum

Corona
Vanaf het begin van de corona-uitbraak zijn Rijk en medeoverheden als één overheid opgetreden 
om het coronavirus en de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. In 
het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) van 23 april 2020 hebben het kabinet en 
de medeoverheden besloten een regiegroep in te stellen die de omvang van de problematiek in 
beeld brengt met nadruk op de financiële effecten voor de medeoverheden en de daarbij 
voorgestelde oplossingsrichtingen, waaronder compensatie. Flierbij gaat het om een reëel beeld 
van de kosten, waarbij ook de inkomstenderving wordt meegenomen.
De maatregelen uit het pakket van 28 mei 2020 die het gemeentefonds raken bedragen ongeveer 
€ 542 miljoen.

De maatregelen ten aanzien van het accres en het plafond BTW-compensatiefonds zijn reeds in 
deze circulaire verwerkt. De overige maatregelen zullen cijfermatig in de septembercirculaire 2020 
worden verwerkt. Vooruitlopend daarop zullen gemeenten binnen enkele weken een brief 
ontvangen met nadere informatie over de verdeling van de bedragen over de gemeenten. Op dat 
moment zal ook de bevoorschotting van gemeenten hierop worden aangepast. Wij informeren u 
daar uiteraard over.

Floogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 
de secretaris. de burgemeester,

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap
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