
  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Tubbergen 
 
 
 
 
Zaaknummer 
159515 

Bijlagen 
1 

  
  
  

 
Onderwerp 
Datum collegevergadering: 24 november 2020, Raadsbrief 2020 nr. 65 

Verzenddatum 
30 november 2020 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over (financiële) ontwikkelingen en zaken die zich hebben 
voorgedaan nadat de begroting 2021 was vastgesteld 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten  een aantal zaken te delen met de gemeenteraad middels een 
raadsbrief.  
 
Toelichting 
Na het opmaken en vaststellen van de begroting 2021 hebben zich een aantal zaken voorgedaan die we 
met u willen delen. Het betreft hier de volgende drie zaken:  

 Septembercirculaire 2020 

 Bijstandsbudgetten (de gebundelde uitkering “BUIG”) 

 (Herverdeeleffecten) herijking gemeentefonds 

De (financiële) gevolgen van deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht in de bijlage bij de 
raadsbrief. Samenvattend kan worden gesteld dat vooral de uitkomsten van de septembercirculaire 2020 
zorgen voor een meerjarige financiële verslechtering maar de herziene bijstandsbudgetten voor een 
verbetering. Al met al echter een verslechtering van het meerjarig perspectief met daar bij ook nog van tal 
van onzekerheden waaronder de herverdeeleffecten van de herijking van het gemeentefonds. Voor een 
verdere toelichting wordt verwezen naar de bijlage bij de raadsbrief.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
 
 

 



Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Bijlage bij raadsbrief over ontwikkelingen na vaststelling begroting 2021  
 

Inleiding 

Na het opmaken en vaststellen van het tweede programmajournaal 2020 en de begroting 2021 

hebben zich een aantal zaken voorgedaan die het college met u wil delen. Het betreft hier de 

volgende drie zaken: 

 Septembercirculaire 2020 

 Bijstandsbudgetten (de gebundelde uitkering “BUIG”) 

 (Herverdeeleffecten) herijking gemeentefonds 

De (financiële) gevolgen voor het jaar 2020 zijn opgenomen in de zogenaamde financiële rapportage 

2020 die dinsdag 17 november 2020 wordt behandeld in het college om daarna te worden doorgeleid 

naar de raadsvergadering van december. De structurele (financiële) gevolgen van de benoemde 

zaken betrekt het college bij het opstellen van de perspectiefnota 2022 (inclusief het 1e 

programmajournaal 2021). Gezien dit tijdspad en de omvang van de (financiële) gevolgen heeft het 

college er voor gekozen u reeds nu te informeren middels een raadsbrief. Daarnaast is tijdens het 

technisch vragenuur over de financiële rapportage 2020 op woensdag 18 november ook reeds dieper 

ingegaan op de meerjarige financiële gevolgen van de genoemde zaken. 

 

 

Septembercirculaire 2020 

Meestal 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. In juni is er een zogenaamde (extra) 

junicirculaire geweest, waarin vooruitlopend op de septembercirculaire 2020, informatie over het 

compensatiepakket van 28 mei 2020 (het eerste deel van de corona compensatie) is gegeven. Voor 

de gemeente Tubbergen was deze compensatie € 259.000 en is verwerkt in het tweede 

programmajournaal van 2020. De daadwerkelijke aanpassing van de algemene uitkering voor dit 

eerste deel van de corona compensatie is echter opgenomen in de(ze) septembercirculaire. 

In augustus 2020 is tot een aanvullend compensatiepakket inzake corona besloten. In de(ze) 

septembercirculaire 2020 is het financiële effect van dit aanvullende compensatiepakket opgenomen. 

In samenvattende zin geeft de septembercirculaire het volgende meerjarige beeld: 

 

 

 
 

 

Zoals hiervoor aangegeven is in het totale bedrag aan corona compensatie over het jaar 2020 ten 

bedrage van € 631.000 ook het eerste deel van deze compensatie van € 259.000 begrepen. Dat 

betekent dat de aanvullende compensatie uit augustus € 372.000 bedraagt. In dit bedrag is echter ook 

het tijdelijk schrappen van de opschalingskorting verwerkt. Het gaat hier om een bedrag van € 68.000 

in 2020 en € 154.000 in 2021. Het betreft hier dus geen feitelijke compensatie voor Corona maar het 

(tijdelijk) schrappen van een oneigenlijke korting. Het feit dat het Rijk komt met deze stap sterkt ons in 

de gedachte dat de gemeentelijke lobby op dit vlak werkt en geeft ook vertrouwen voor een verdere 

beweging door het rijk betreffende de zogenaamde opschalingskorting. 

 

De verslechtering van de Algemene uitkering wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een 

verlaging van de uitkeringsfactor, een aanpassing van de maatstaven en een verhoging van de eigen 

belastingcapaciteit (toename woningwaarde).  

2020 2021 2022 2023 2024

Totaal Algemene Uitkering  in begroting 2020 en 2021 27.974     28.910     29.641     29.997     30.386     

Algemene Uitkering  septembercirculaire 2020 28.695     28.798     29.240     29.566     29.958     

verschil  AU 721           -112          -401          -431          -428          

Op te nemen stelposten

 - taakmutaties -27            -45            -13            -7              -7              

 - Corona compensatie -631 -154 0 0 0

Budgettair effect september circulaire 63              -311          -414          -438          -435          



 

Bijstandsbudgetten (de gebundelde uitkering “BUIG”) 

Drie keer per jaar worden de BUIG-budgetten bijgesteld. In oktober van het lopend jaar ontvangen we 

bericht over de voorlopige uitkering van het jaar daarna, dit budget wordt vervolgens in mei van het 

lopend jaar bijgesteld (nader voorlopig budget) en in oktober van het lopend jaar definitief vastgesteld. 

Dit geeft voor de gemeente Tubbergen het volgende beeld: 

 

 
 

Definitief budget 2020 

De definitieve uitkering voor 2020 is € 97.000 hoger dan de geraamde bijdrage. In dit definitieve budget 

heeft het rijk wel rekening gehouden met de corona-situatie. Aangezien wij dat ook hebben gedaan in 

het tweede programmajournaal 2020 kunnen we deze hogere bijdrage als een voordeel beschouwen. 

Dit voordeel komt tot uiting in de jaarstukken 2020 en in de financiële rapportage over 2020. 

 

Voorlopige budgetten 2021 en verder 

In 2021 ontvangen we, ten opzichte van het definitief budget 2020, € 98.000 meer dan in 2020. 

Onderstaand de belangrijkste wijzigingen: 

 Macrobudget is gestegen met € 143 miljoen, dit betekent voor Tubbergen een toename van 

€ 51.000. 

 Budgetaandeel: Op basis van het objectieve verdeelmodel, historische uitgaven en de 

deelbudgetten voor dak- en thuislozen, ontvangt de gemeente Tubbergen € 36.000 meer. 

 Vangnetuitkering en overige mutaties: € 11.000 voordeel. 

 

Hierbij moet het volgende opgemerkt worden: Het ministerie van  SZW houdt rekening met de 

mogelijkheid dat de verdeling van de coronawerklozen in de bijstand afwijkt van de reguliere verdeling 

van de bijstandsuitkeringen. Daarom wordt een bedrag van € 327 miljoen apart gezet. Deze reservering 

zal bij de definitieve beschikking van 2021 worden verdeeld op basis van een nader te bepalen 

verdeelsleutel (dit zou ook de reguliere verdeelsleutel kunnen zijn). In bovenstaande situatie is dit 

bedrag nog niet meegenomen voor de gemeente Tubbergen. Als voor de reguliere verdeling zal worden 

gekozen, bekent dit een bedrag van € 119.000 voor de gemeente Tubbergen. 

 

Tot en met 2022 stijgt het macrobudget jaarlijks, vanaf 2023 daalt het macrobudget weer. Dit is 

gebaseerd op de werkloosheidsramingen van het CPB. Het “dipje” in 2023 voor de gemeente 

Tubbergen heeft te maken met het aandeel van de gemeente Tubbergen in het macrobudget (0,032% 

i.p.v. 0,034% in 2022 en 0,35% in 2024) 

 

(Herverdeeleffecten) Herijking gemeentefonds 

Zoals we in verschillende P&C documenten, waaronder de begroting 2021, hebben aangegeven wordt 

door het rijk gewerkt aan een herijking van het gemeentefonds met als ingangsdatum 1 januari 2022. 

Het rijk heeft aangeven de maanden oktober en november 2020 te willen gebruiken om de gemeenten 

te “consulteren” over de uitkomsten van deze herijking om daarna de daadwerkelijke 

(herverdeel)effecten op te nemen in de decembercirculaire 2020.  

Inmiddels heeft de minister laten weten de consultatie tot nader order uit te stellen omdat het herijkte 
gemeentefonds nog een aantal uitschieters laat zien die niet direct verklaard kunnen worden. Deze 
uitschieters worden nader onderzocht. Over de verdere gang van zaken zullen gemeenten binnenkort 
worden geïnformeerd aldus de ministerie van BZK en VNG. 
 

We kunnen op dit moment dus niet aangeven of en in hoeverre de door de gemeente Tubbergen 

geraamde negatieve herverdeeleffecten daadwerkelijk waarheid zullen worden. Voor de duidelijkheid 

Gemeente Tubbergen 2020 2021 2022 2023 2024

Raming Tubbergen € 2.155.000 € 2.205.000 € 2.255.000 € 2.308.000 € 2.363.000

Definitief 2020 / Voorlopig 2021 € 2.252.000 € 2.350.000 € 2.476.000 € 2.310.000 € 2.493.000

Mutatie € 97.000 € 145.000 € 221.000 € 2.000 € 130.000



en de volledigheid: we hebben rekening gehouden met de volgende meerjarige negatieve 

herverdeeleffecten (oplopend tot € 25 per inwoner) 

 

 
 

Vervolg 

Wij vertrouwen erop u met deze raadsbrief op een voldoende en duidelijke wijze op de hoogte te 

hebben gebracht van de laatste (grotere) financiële ontwikkelingen. Het moge duidelijk zijn dat voor 

alle drie de genoemde onderwerpen nog tal van onduidelijkheden bestaan die maken dat het 

nagenoeg onmogelijk is op dit moment conclusies te trekken voor wat betreft de gevolgen voor onze 

(meerjaren)begroting. Vandaar dat wij ervoor kiezen om de informatie uit deze raadsbrief te betrekken 

bij achtereenvolgens de financiële rapportage 2020 en de jaarverantwoording 2020 en de 

perspectiefnota 2022 (inclusief het 1e programmajournaal 2021). Op die momenten verwachten wij 

namelijk ook wat meer duidelijkheid te hebben over de verschillende onduidelijkheden. Daarnaast stelt 

ons deze werkwijze in de gelegenheid de ontwikkelingen betreffende de drie genoemde onderwerpen 

in de totale context van onze begrotingspositie te duiden. Zo willen wij in de financiële rapportage 

2020 naast de corona compensatie die we ontvangen ook de tot dan gemaakte kosten in beeld 

brengen en verantwoorden.  

 

Voorlopige doorkijk herzien meerjarig perspectief  

Rekening houdend met de daadwerkelijke mutaties zoals opgenomen en toegelicht in deze bijlage 

ontstaat het volgende voorlopige herziene meerjarige perspectief. Deze mutaties neen we mee bij het 

opstellen van de perspectiefnota 2022 (inclusief het 1e programmajournaal 2021). Het betreft hier dus 

uitdrukkelijk een voorlopige (tussen)stand. 

 

 

Herijking gemeentefonds 2021 2022 2023 2024

Geraamde herverdeeleffecten -            200.000       350.000       500.000       

Tubbergen

omschrijving 2021 2022 2023 2024

Herzien meerjarig saldo begroting 2021 23 -118 -180 6

Septembercirculaire 2020

 - Mutatie algemene uitkering -112 -401 -431 -428

 - taakmutaties -45 -13 -7 -7

 - corona compensatie -154

BUIG 145 221 2 130

herzien meerjarig saldo -143 -311 -616 -299



Planning & Control cyclus

Financiële rapportage 2020



Aanleiding

• Na vaststelling 2e programmajournaal 

2020 en begroting 2021 nog aantal zaken 

met grote(re) financiële gevolgen dan wel 

bestuurlijke relevantie

• Twee lijnen 

– Gevolgen voor 2020

– Meerjarige gevolgen



Gevolgen voor 2020

• Financiële rapportage 2020

– Slaat alleen op 2020

– Besluitvormend naar de raad

– Begroting 2020 wordt aangepast

– Straks terug te vinden in de 

jaarverantwoording 2020



Meerjarige gevolgen

• Worden betrokken bij perspectiefnota 

2022 inclusief 1e programmajournaal 2021

• Nog ver weg 

• Raadsbrief

• Niet besluitvormend – puur informatief



Onderwerpen

• Septembercirculaire 2020 – Algemene 

uitkering

• Corona

• Rijksvergoeding bijstand (BUIG)

• Reserve bedrijfsvoering Noaberkracht

• Herijking gemeentefonds



Septembercirculaire 2020

2020 2021 2022 2023 2024

Totaal Algemene Uitkering  in begroting 2020 en 2021 27.974     28.910     29.641     29.997     30.386     

Algemene Uitkering  septembercirculaire 2020 28.695     28.798     29.240     29.566     29.958     

verschil  AU 721           -112          -401          -431          -428          

Op te nemen stelposten

 - taakmutaties -27            -45            -13            -7              -7              

 - Corona compensatie -631 -154 0 0 0

Budgettair effect september circulaire 63              -311          -414          -438          -435          



Septembercirculaire 2020

• Nemen we altijd mee bij perspectiefnota 

en niet bij de begroting - provincie

• Meerjarig lagere algemene uitkering

– Aanpassing maatstaven

– Hogere belastingcapaciteit

• Taakmutaties - stelposten

• Corona compensatie 2020 en 2021 – komt 

hierna



Corona compensatie

• Totaal in 2020 € 631.000

Corona compensatie 1e deel 2e deel totaal

 - Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) 68 68

 - voorschoolse voorziening peuters 11              11

 - Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg 31 31

 - Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 13 13

 - Buurt- en dorpshuizen 12 12

 - Vrijwilligersorganisaties jeugd 10 10

 - Toezicht en handhaving 48 48

 - Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) 6 6

 - Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) 34 34

 - Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) 10 10

 - Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivn Covid-19 (DU) 43 43

 - Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) 47 47

 - Lokale culturele voorzieningen 54 54 108

 - Participatie 103 87 190

Totaal corona compensatie 259 372 631

2020



Corona compensatie

• We ramen stelposten in afwachting van 

meer duidelijkheid / te ontwikkelen beleid

2e Programmajournaal 2020

 - bij: eerste deel compensatie Rijk 259

 - bij: saldo baten en lasten Corona 40

Stand stelpost Corona na  2e PJ 2020 299

Financiele rapportage 2020

bij: aanvullende compensatie rijk 372

af: aanvullende compensatie rijk - eigen bijdrage WMO -10

af: kosten

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep -34            

Compensatie SW bedrijven -160          

Overwerk Noaberkracht nog niet gedeclaeerd -11            

Stand stelpost corona na financiele rapportage 2020 456

Stelpost Corona 2020



BUIG

• Budgetten eind oktober bekend geworden

Gemeente Tubbergen 2020 2021 2022 2023 2024

Raming Tubbergen € 2.155.000 € 2.205.000 € 2.255.000 € 2.308.000 € 2.363.000

Definitief 2020 / Voorlopig 2021 € 2.252.000 € 2.350.000 € 2.476.000 € 2.310.000 € 2.493.000

Mutatie € 97.000 € 145.000 € 221.000 € 2.000 € 130.000



BUIG

• Budget 2020 is definitief – meevaller 

omdat de raming in 2e PJ reeds is 

aangepast

• Meerjarige budgetten voorlopig

– 2021 nog zonder Corona (€ 327 miljoen)

– Vanaf 2023 daling macrobudget – CPB cijfers 

– reëel?



Reserve bedrijfsvoering NK

• Norm was 5% van de personele lasten 

binnen NK

• Gezien ervaringen laatste jaren en de 

stand van de reserve kan de norm naar 

2,5% - maximale stand € 650.000

• Vrijval binnen NK van € 338.000

– Tubbergen € 145.000

– Dinkelland € 193.000



Herijking gemeentefonds

• Er is vertraging opgetreden bij het Rijk

• Tubbergen gaat uit van een negatief 

herverdeeleffect van € 25 per inwoner

Herijking gemeentefonds 2021 2022 2023 2024

Geraamde herverdeeleffecten -            200.000       350.000       500.000       



Conclusies 2020

• Voordelig saldo van € 325.000

• Storten in de algemene reserve

• Resterende Corona stelpost € 456.000

– Betrekken bij jaarverantwoording 2020

– Restant overhevelen

– Discussie over deel opschalingskorting



Voorlopig meerjarig beeld

• Voorzichtige voorlopige doorkijk herzien 

meerjarig saldo

Tubbergen

omschrijving 2021 2022 2023 2024

Herzien meerjarig saldo begroting 2021 23 -118 -180 6

Septembercirculaire 2020

 - Mutatie algemene uitkering -112 -401 -431 -428

 - taakmutaties -45 -13 -7 -7

 - corona compensatie -154

BUIG 145 221 2 130

herzien meerjarig saldo -143 -311 -616 -299



Conclusies meerjarig

• Betrekken bij perspectiefnota 2022 en 1e

PJ 2021

• Voorlopig beeld 

• Maar niet positief

• Legt extra druk op de, in de begroting 

2021,  aangekondigde zoektocht naar 

structurele begrotingsruimte  



Einde

• Bedankt voor de aandacht

• Vragen??


