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Verzenddatum van deze brief Ons kenmerk  

   
 

 
 

Inleiding 

De meicirculaire van het gemeentefonds is op 31 mei 2021 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 2021 wordt vergeleken met de septembercirculaire 2020 die in 

de begroting 2021 is verwerkt. Dit geeft een aantal mutaties voor de meerjarenbegroting 2021 na 

de voorjaarsnota 2021. 

Daarnaast wordt aangegeven wat de ruimte is voor de financiële gevolgen van de perspectiefbrief. 

Voor 2022 is er voldoende ruimte om een sluitende begroting te krijgen. 

 

Prognose begroting 2021 - 2025 

Na verwerking van de meicirculaire laat de meerjarenbegroting de onderstaande uitkomsten zien. 

 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

            

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota -0 -168 30 -21 -301 

Resultaat meicirculaire 2021 678 501 339 171 92 

      

Meerjarenbegroting na meicirculaire 678 333 369 150 -209 

Perspectiefbrief 0 -331 -1.316 -1.933 -2.483 

      

Meerjarenbegroting incl. 
meicirculaire en perspectiefbrief 

678 2 - 947 - 1.783 -2.692 
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Meicirculaire gemeentefonds 

De hoogte van het gemeentefonds wordt veroorzaakt door meerdere mutaties. Een deel van deze 

mutaties hebben invloed op de hoogte van de uitgaven van de gemeente. Deze worden zonder 

resultaat in de begroting verwerkt. Andere mutaties hebben effect op de begrotingsruimte van de 

gemeente. 

In onderstaande tabel wordt dit effect weergegeven met de uiteindelijke extra begrotingsruimte. 

In deze brief wordt vervolgens de afzonderlijke posten nader toegelicht. 

 

Resultaat meerjarenbegroting 

(Bedragen x € 1.000) 

2021 2022 2023 2024 2025 

      

Mutatie gemeentefonds 2.383 - 347 - 503  -661 -705 

Correcties:      

• stelpost loon- en prijs 0 PM PM PM PM 

• Taakmutaties - 22 - 139 -155 - 171 - 188 

• Aanpak problematiek 

jeugdzorg 
- 658     

• Corona steunpakket -22     

• Mutaties IU/DU/SU - 193 - 18 - 9 - 5 - 1 

• Participatie - 45 - 37 - 36 - 34 - 56 

• Voogdij/18+ - 765 1.042 1.042 1.042 1.042 

Totaal resultaat 

meerjarenbegroting 678 501 339 171 92 

 

 

Hoogte totale gemeentefonds 

De meicirculaire 2021 heeft een positief effect voor de uitkering uit het gemeentefonds in 2021 en 

een negatief effect voor 2022 en verder. Dit effect wordt voor een groot deel veroorzaakt door 

mutaties met betrekking tot jeugd (wijziging woonplaatsbeginsel voogdij / 18+). 

 

Gemeentefonds Renkum 

(bedragen x €1.000) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Meicirculaire 2021 51.152 48.323 48.832 49.372 50.197 

Begroting 2021 47.959 48.670 49.334 50.034 50.902 

Mutatie gemeentefonds 

3.193 - 347 - 502 - 661 

 

- 705 

Verwerkt in de voorjaarnota 2021 810 0 0 0 0 

Mutaties na de voorjaarsnota 2.383 - 347 - 502 - 661 -705 

Met ingang van 2023 is zowel in de begroting 2023 als bij de meicirculaire 2021 rekening 

gehouden dat het extra bedrag van € 437.000 voor jeugd van 2022 ook in de latere jaren wordt 

ontvangen. Dit is conform het advies van de ministeries van BZK, Financiën en VWS, de VNG en 

de provinciale toezichthouders. Besluitvorming daarover moet echter nog plaatsvinden door het 

nieuwe kabinet.  
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Bovengenoemde mutaties worden als volgt verdeeld. 

 

Verdeling mutatie 

gemeentefonds 

(Bedragen x € 1.000) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Nominale accres ontwikkeling  0 -200 -399 -571 -618 

Overige mutaties via 

uitkeringsfactor 
147 -57 -54 -51 -31 

Mutaties aantallen 554 779 814 815 764 

Taakmutaties (exclusief jeugdzorg) 22 139 155 171 188 

Taakmut aanpak problematiek 

jeugdzorg 
658     

Corona steunpakket 22     

Mutaties IU/DU/SU 170 -4 -13 -17 -22 

Participatie 45 38 36 34 56 

Jeugd (Voogdij/18+) 765 - 1.042 - 1.042 - 1.042 - 1.042 

      

Totaal  2.383 - 347 - 503  -661 -705 

 

Nominale accres 

Als gevolg van mutaties bij de rijksuitgaven neemt de algemene uitkering af. In deze afname zit 

o.a. de loon- en prijsontwikkeling van het rijk. Voorlopig kan dit niet worden gecorrigeerd op de 

stelpost loon- en prijsontwikkeling, omdat de verwachte prijsindexatie in de meicirculaire juist is 

gestegen ten opzichte van de septembercirculaire 2020. Op basis van de septembercirculaire 

2021 en het gebruik van onze stelpost in de najaarsnota 2021 zullen wij de noodzakelijke stand 

van onze stelpost voor de begroting 2022 bepalen. 

Daarnaast hebben de lagere rentelasten en lagere EU-afdrachten een neerwaartse bijstelling van 

het accres tot gevolg. 

Het rijk heeft het accres voor 2020 en 2021 bevroren op de stand van de meicirculaire 2020 

waardoor er in 2021 geen effect is op het acces. 

 

Overige mutaties via uitkeringsfactor 

Voor 2021 betreft dit de afrekening van het BTW compensatiefonds 2020. Er is meer geld 

overgehouden dan eerder was gedacht. Dit verschil wordt dan incidenteel in het gemeentefonds 

gestort.  

De overige mutaties zijn met name de verdeelreserve en afrondingen. 

 

Mutatie aantallen 

Dit voordeel wordt voor een groot deel veroorzaakt door bijstelling van onder andere de 

maatstaven bijstand, jongeren en inwoners bij de ontwikkeling uitkeringsbasis. Voor de gemeente 

Renkum zijn deze aantallen vrij stabiel waardoor deze geen nadelig effect hebben op verdeling 

van het gemeentefonds. Daarnaast is het effect van de waardeontwikkeling WOZ hierin 

meegenomen. 
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Taakmutaties (exclusief jeugdzorg) 

Er zijn meerdere taakmutaties verwerkt in de meicirculaire. De belangrijkste qua omvang is de 

taakmutatie Wet Open Overheid. Overige taakmutaties zijn rijksvaccinatieprogramma 

meningokokken, versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening en prenataal huisbezoek 

door jeugdgezondheidszorg  

Dit gedeelte wordt neutraal verwerkt in de begroting. 

 

Taakmutatie aanpak problematiek jeugdzorg 

Rijk en VNG zijn in het voorjaar een incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp 

overeengekomen van € 493 miljoen via het gemeentefonds. Daarvan is in deze circulaire € 438 

miljoen verwerkt, de rest is voor de VNG voor regionale coördinatie en landelijke 

informatievoorziening, hetgeen wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021. Daarnaast is nog 

€ 120 miljoen beschikbaar via specifieke uitkeringen. De compensatie via het gemeentefonds 

komt bovenop de € 300 miljoen die al gegeven is. 

Dit gedeelte wordt neutraal verwerkt in de begroting. 

 

Corona steunpakket  

Er zijn nog twee maatregelen opgenomen die niet in de voorjaarsnota zijn genoemd, namelijk 

voor heroriëntatie zelfstandigen en jeugd aan zet. 

Dit gedeelte wordt neutraal verwerkt in de begroting. 

 

Daarnaast wordt er een vooraankondiging gedaan op komende compensatie voor corona. 

Vertaling vindt plaats in de september- of decembercirculaire 2021 het gaat om: 

• Lokale cultuur en buurt- en clubhuizen,  € 60 miljoen 

• Regionale en lokale cultuur, € 51,5 miljoen. Betreft instandhouding infrastructuur alsmede 

inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding huren 

• Afrekening inkomstenderving 2020, PM 

• Meerkosten WMO en Jeugdwet, € 141 miljoen 

 

Mutaties IU/DU/SU 

De belangrijkste mutaties zijn: 

• Suppletie-uitkering bommenregeling van € 147.000 in 2021 

• Maatschappelijke begeleiding statushouders van € 38.000 in 2021 

• Voorschoolse voorziening peuters van € 8.000 in 2021 

• Inburgering van diverse bedragen over 2022 t/m 2025. 

• Suppletie-uitkering integratie sociaal domein van -/- 23.000 structureel. 

Alleen de suppletie-uitkering integratie sociaal domein wordt in het resultaat opgenomen. Voor de 

andere uitkeringen wordt een budget opgenomen. 

 

Integratie uitkering Participatie 

Integratie uitkering voor participatie neemt toe door loon- en prijsontwikkeling. 

 

Integratie uitkering Voogdij/18+ 

In 2021 wordt de aangevraagde compensatie over 2019 uitgekeerd. 
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Vanaf 2022 wordt het woonplaatsbeginsel ingevoerd waardoor de uitkering wordt verlaagd. Op dit 

moment is nog niet bekend hoe de kosten voor Renkum zich zullen ontwikkelen. Vooralsnog zijn 

wij er vanuit gegaan dat de kostendaling gelijke tred houdt met de verlaging van de inkomsten 

binnen het gemeentefonds. In de begroting zal een mogelijke lagere kostendaling als risico 

worden opgenomen. 
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