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Samenvatting 
De septembercirculaire 2021 bevat extra financiële ruimte vanaf 2022. Dit komt omdat de 
verwachting van het CPB uitgaat van een sterkere stijging van lonen en prijzen. Ook is de 
volumestijging van de rijksuitgaven hoger. Daarnaast zijn aanvullende middelen voor een aantal 
beleidsterreinen zoals klimaatmaatregelen beschikbaar gesteld. Ook zijn de kosten voor het 
compenseren van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag toegenomen. Toename van 
zorgkosten en EU-afdrachten zorgen ook voor een opwaartse druk. Aangezien de 
gemeentebijdrage is gekoppeld aan de rijksuitgaven leidt dit dus tot meer financiële ruimte bij 
gemeenten.  
 
In de meicirculaire waren de EU-afdrachten en de stijging van de loon- en prijsindex lager 
ingeschat waardoor toen minder accres werd toegevoegd. Deze en ook andere elementen 
fluctueren en beïnvloeden bij iedere circulaire de uitkomsten en maken dat de toekomstige 
accressen onzeker zijn. Daarnaast betekent een hogere loon- en prijsindex voor de gemeenten 
uiteraard ook direct hogere uitgaven waardoor per saldo dat geen extra ruimte oplevert. 
 
De huidige uitkomst lijkt dus qua bedragen financieel behoorlijk voordelig te zijn, maar in 
werkelijkheid compenseert dit slechts ten dele de gemeentelijke begrotingen die de afgelopen 
jaren flink onder druk hebben gestaan, doordat het gemeentefonds structureel te weinig 
middelen bevat. Met de middelen uit deze septembercirculaire komt Dordrecht op een nagenoeg 
sluitende (maar beleidsarme) meerjarige exploitatiebegroting.    
 
De toevoeging van de extra middelen voor jeugd en het bevriezen van de opschalingskorting in 
2022 op het niveau van 2019 zijn slechts incidenteel. Structurele toevoeging van middelen aan 
het gemeentefonds via onder andere de genoemde posten zijn essentieel voor gemeenten om 
een gedegen en structureel sluitende meerjarenbegroting te kunnen voeren. Waarbij ze 
voldoende middelen hebben om de (toegewezen) taken voor de inwoners te kunnen uitvoeren 
en realiseren. 
 
Aangetekend moet verder wel worden dat het huidige demissionaire kabinet buiten de genomen 
maatregelen geen besluiten neemt die het meerjarenbeeld ingrijpend verandert. Na de 
kabinetsvorming zal het nieuwe beleid leiden tot aanpassingen in het meerjarig accres. De VNG 
voert hierover al lange tijd het gesprek met het rijk om bij het nieuwe kabinet te zorgen dat de 
gemeenten in het nieuwe kabinetsbeleid structurele middelen ontvangen voor alle taken en 
werkzaamheden die ze verrichten. 
 
Inhoud 
In dit memo wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende aspecten van de Meicirculaire 
2021: 

1. Accres (vrije ruimte)  
2. 'Geoormerkte' middelen 
3. Effect groeiagenda 
4. Lopende ontwikkelingen ten aanzien van gemeentefonds 
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1. Accres (vrije ruimte) 
Het accres zoals opgenomen in de septembercirculaire kent de volgende omvang: 

 
 
Een toelichting hierop is terug te vinden onder bijlage 1. Het effect in 2021 zal worden verwerkt 
in de jaarrekening 2021. Het effect vanaf 2022 wordt verwerkt in de Begroting 2022.  
 
Effect op meerjarenbegroting 2022 
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het financiële beeld uit de concept-begroting 
2022 eruit ziet inclusief de effecten van de septembercirculaire 2021. Hierbij geldt dat in de 
Kadernota 2022 nog geen rekening is gehouden met de nieuw af te sluiten CAO gemeenten die 
met terugwerkende kracht vanaf 2021 gaat gelden en met de ontwikkeling van de 
pensioenpremies. Om de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen op te kunnen vangen is in 
de begroting een stelpost van € 1,75 miljoen opgenomen. 

 
 
Als gevolg van de septembercirculaire is voor de komende twee jaren een sluitende begroting 
met een licht overschot opgeleverd. De extra middelen uit de septembercirculaire zijn nog niet 
afdoende het beeld vanaf 2024 positief te krijgen, waardoor aanvullende maatregelen nog niet 
geheel van de baan zijn.  
 
Zoals hiervoor aangegeven zijn de nu ontvangen extra middelen zijn een klein lichtpuntje, maar 
nog onvoldoende. Het toevoegen van structureel extra middelen vanuit het Rijk in het 
gemeentefonds zijn ook van groot belang voor Dordrecht. 
 
2. 'Geoormerkte' middelen 
Naast het accres worden er vanuit verschillende inhoudelijke perspectieven middelen 
toegevoegd aan het gemeentefonds (beleidsmaatregelen, decentralisatie uitkeringen, deelfonds 
sociaal domein). Hoewel dit algemene middelen betreft worden deze middelen beschikbaar 
gehouden ten behoeve van het inhoudelijke perspectief waarvoor de middelen zijn toegekend. 
Op een later moment kan alsnog worden geconstateerd dat specifieke inzet van middelen niet 
nodig is. In dat geval kunnen de middelen alsnog vrijvallen ten gunste van de algemene 
middelen.   

 
 
Voor 2021 zijn er drie grote posten die leiden tot een forse toename van middelen. Het gaat 
hierbij om circa € 2,2 aan coronacompensatie, € 0,1 miljoen voor deelfonds Sociaal Domein en 
een aantal decentralisatie-uitkeringen en beleidsmaatregelen zoals wachttijden specialistische 
jeugdzorg en middelen voor de regionale energiestrategie voor € 0,6 miljoen.  
 
In 2022 is € 11 miljoen voor Jeugdzorg toegekend vooruitlopend op besluitvorming voor 
structurele tegemoetkoming voor jeugd. Ook is een structurele uitname voor Beschermd Wonen 
doorgevoerd in verband met de nacalculatie, omdat meer cliënten naar de Wet Langdurige zorg 
zijn overgegaan. Een verdere specificatie en toelichting op deze 'geoormerkte' middelen is in 
bijlage 1 terug te vinden. 
 
 
 

getallen x € 1.000

Onderdeel 2021 2022 2023 2024 2025
Totaal accres (vrij beschikbaar) 891 5.596 4.585 4.318 4.585

getallen x € 1.000

Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Concept-begroting 2022 -641 -1.830 -5.920 -5.530
Correctie incidentele lasten en baten indicatief -223 84 538 1.168
Structurele saldo 2022 -864 -1.746 -5.382 -4.362
Septembercirculaire 5.596 4.585 4.318 4.585
Stelpost loon- en pensioenontwikkelingen -1.750 -1.750 -1.750 -1.750
Concept-begroting 2022 NA septembercirculaire 2.982 1.089 -2.814 -1.527

getallen x € 1.000

Onderdeel 2021 2022 2023 2024 2025
Totaal 'geoormerkte' middelen 2.913 10.987 -1.399 -1.420 -1.615
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3. Effect groeiagenda 
Vanaf de Begroting 2019 is het effect van de groeiagenda opgenomen in de raming van het 
gemeentefonds. Bij elke raadsinformatiebrief over het gemeentefonds brengen wij de realisatie 
op deze stelpost in beeld. Hierbij maken we gebruik van de maatstaven inwoners, woonruimten, 
woonruimten * bodemfactor woonkernen. Zoals al bij de meicirculaire aangekondigd heeft het 
CBS de definitieve gegevens later verwerkt en zijn zij iets lager dan bij de meicirculaire 2021. 
Deze maatstaven vertonen het volgende verloop per 1-1-2021 t.o.v. 1-1-2020: 

 
 
Deze lagere aantallen leiden tot minder extra middelen vanuit de algemene uitkering. De 
eerdere bijstelling bij de meicirculaire was al structureel negatief en is in 2021 al in de 
Bestuursrapportage 2021 verwerkt. Het huidige tekort is derhalve niet meer verwerkt op de 
stelpost groeiambitie, maar is direct in het structurele resultaat van de septembercirculaire 
meegenomen.  
 
De realisatie op de totale stelpost effect groeiagenda na verwerking van de afboeking voor 2021 
is als volgt:  

 
 
In de concept-begroting 2022-2025 is een voorstel verwerkt om structureel circa € 366.000 tot 
€ 408.000 van deze stelpost af te ramen. Dit is gebaseerd op de lagere dan verwachte 
inwonerontwikkeling dan waarop de stelpost initieel is gebaseerd. 
 
4. Lopende ontwikkelingen ten aanzien van gemeentefonds 
Het gemeentefonds is momenteel vanuit verschillende perspectieven in beweging, of gaat 
bewegen. Op deze perspectieven volgt een korte beschouwing. Het betreft: 
 

- Corona 
- Herverdeling gemeentefonds 
- Houdbaarheid financiering Jeugdhulp 
- Opschalingskorting 
- Nieuw kabinet 

 
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. Uit eerdere circulaires is al een bedrag van circa € 16,5 miljoen ontvangen. In deze 
circulaire komt daarop een aanvullend bedrag van circa € 3,2 miljoen die in de eerdere 
aankondiging in mei al was gedaan. 
 
Aangegeven is dat ook over 2021 nog nader bekeken zal worden op welke vlakken gemeenten 
nog nadere compensatie zullen ontvangen. O.a. in december zal een uitkering worden gedaan 
voor de SW-bedrijven voor de periode januari tot en met juni 2021. Voor de periode juli-

Bedragen x € 1.000

Maatstaven 0-meting mei-20 sep-20 mei-21 sep-21 verschil 2021 2022 2023 2024 2025
Inwoners 118.426 118.654 119.284 119.194 119.115 -79 -21 -21 -22 -21 -24
Woonruimten 55.415 56.420 56.432 56.881 56.783 -98 -10 -9 -9 -9 -9
Woonruimten * bodemfactor woonkernen 72.620 73.910 73.808 74.514 74.386 -128 -11 -11 -11 -11 -11

Realisatie op stelpost: -42 -41 -42 -41 -44

Bedragen x € 1.000

2021 2022 2023 2024 2025
Begroot financieel effect groeiambitie (stelpost)* 1.287 1.914 2.640 2.640 2.640
Realisatie Septembercirculaire 2019 -145 -145 -145 -145 -145
Realisatie Meicirculaire 2020 -129 -130 -130 -129 -129
correctie Bestuursrapportage 2020 0 0 0 0 0
correctie Begroting 2020 -429 -627 -726 0 0
Realisatie Septembercirculaire 2020 -160 -160 -159 -159 -159
Realisatie Meicirculaire 2021 -80 -77 -79 -79 -78
Verlaging 2021 in Burap -344
Correctie begroting 2022 -366 -383 -408
Restant stelpost Financiële effect groeiambitie 0 409 1.018 1.720 2.129
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december is ook nog een bedrag gereserveerd die afhankelijk van de ontwikkelingen zal worden 
uitgekeerd. 
 
Ook is volledige compensatie afgesproken voor de meerkosten van jeugd en Wmo en voor de 
extra kosten van GGD-en en veiligheidsregio’s op basis van declaratie van de daadwerkelijke 
uitgaven. Voor het openbaar vervoer is de beschikbaarheidsvergoeding voor geheel 2021 
verlengd en ook tot en met september 2022.  
 
Daarnaast reserveert het kabinet voor het derde kwartaal 2021 € 51,5 miljoen voor de 
regionale en lokale cultuursector, waarvan € 36,5 miljoen voor de instandhouding van de 
regionale en lokale culturele infrastructuur en € 15 miljoen ter compensatie voor de 
inkomstenderving van medeoverheden door onder andere het kwijtschelden van huren. In 
volgende circulaires zal daarover meer definitief bekend worden gemaakt. 
 
Gezien de economie verder opengaat in de tweede helft van dit jaar worden voor andere 
dossiers in beginsel geen nieuwe middelen gereserveerd. Mochten toch weer coronamaatregelen 
getroffen moeten worden die tot extra kosten voor medeoverheden leiden in het derde kwartaal 
voor de reeds in kaart gebrachte dossiers, dan zal tijdig met de medeoverheden overlegd 
worden met betrekking tot de reële compensatie. 
 
Afrekening inkomstenderving corona 2020 en 2021 
De gemeenten ontvangen van het Rijk compensatie voor de gederfde inkomsten van 2020 op 
basis van het verschil tussen begrote inkomsten 2020 (gegevens begroting) en gerealiseerde 
inkomsten 2020 (gegevens jaarrekening). De compensatie betreft in ieder geval de volgende 
posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en reclamebelasting, marktgelden, 
evenementenleges, havengelden en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als 
gevolg van corona. 
 
Voor de leges geldt dat, wanneer er een groot verschil blijkt tussen begrote en gerealiseerde 
leges dit nader door het rijk zal worden bekeken. De gemeenten ontvangen na afronding van 
het verificatieproces een voorlopige indicatie van de compensatie. Het streven is dat voor alle 
gemeenten de definitieve hoogte van de compensatiebedragen in het najaar bekend is en om 
deze bedragen vervolgens in december 2021 aan gemeenten uit te keren. 
Het rijk geeft aan dat ook voor geheel 2021 de inkomstenderving zal worden gecompenseerd. 
 
Toekomstige activiteiten na corona 
Gemeenten ontvangen coronacompensatie van het rijk voor zowel het wegvallen van 
gemeentelijke inkomsten als voor extra maatregelen gerelateerd aan Corona die genomen 
worden. Deze rijksmiddelen zijn in de basis incidenteel. Mogelijk zijn bepaalde (onderdelen van) 
deze maatregelen opportuun om ook in toekomst voort te zetten. Die zijn op voorhand dus niet 
al van (rijks) dekking voorzien.   
 
Herijking verdeling gemeentefonds 
Op 2 februari 2021 hebben de fondsbeheerders de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) 
advies gevraagd over het voorlopige voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. 
De ROB heeft op 26 maart 2021 in een tussenbericht aan de fondsbeheerders om meer 
toelichting op de keuzes en effecten gevraagd en enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij 
de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein. Daarnaast heeft de 
Tweede Kamer naar aanleiding van de adviesaanvraag vragen gesteld en hebben de 
fondsbeheerders veel reacties en vragen gekregen van gemeenten.  
 
Met de ROB is afgesproken dat het nieuwe verdeelvoorstel, zodra het gereed is, tezamen met 
de antwoorden op de vragen uit het tussenbericht met hem gedeeld zal worden, zodat tot een 
eindadvies kan worden gekomen. 
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Afgelopen augustus is het aangepaste verdeelvoorstel op basis van het onderzoeksjaar 2019 
gepresenteerd. Op basis van 2019 heeft Dordrecht een klein negatief herverdeeleffect van circa 
€ 5 per inwoner, net zoals in het eerdere voorstel 2017.  
 
Deze actualisatie heeft echter voor een groot aantal individuele gemeenten geleid tot (forse) 
afwijkingen in zowel positieve als negatieve zin t.o.v. de eerdere herverdeelvoorstellen. Bij de 
gemeenten met forse nadelen zitten ook een paar Drechtstedengemeenten. Hierbij is het lastig 
om een éénduidige lijn van achtergronden uit te destilleren. Het Ministerie van Binnenlandse 
zaken geeft aan dat de voornaamste redenen liggen in de herverdeling van de toegevoegde 
extra middelen aan het gemeentefonds van 2017 naar 2019. Op macroniveau zijn in de basis 
van de verdeling geen noemenswaardige verschillen te melden tussen de gemaakte kosten en 
de verdeelde middelen per gemeente.  
 
Uiteraard zijn er altijd voor- en nadeelgemeenten als een even grote "koek" wordt herverdeeld. 
Uitlegbaarheid van die verschillen is belangrijk om draagvlak en vertrouwen in de robuustheid 
van de nieuwe verdeelsystematiek te hebben. Het ROB en de VNG is om advies gevraagd over 
deze actualisatie en dan met name op de uitlegbaarheid. Dit advies wordt half oktober 
verwacht. 
 
De VNG heeft het standpunt dat de herverdeling pas kan worden doorgevoerd als ook de 
omvang van het volume van het gemeentefonds wordt vergroot. Hierbij valt te denken aan o.a. 
afschaffing opschalingskorting en de tegemoetkoming voor de extra jeugdzorgkosten. Dordrecht 
onderschrijft deze lijn van harte, anders blijft het herverdelen van tekorten tussen de 
gemeenten onderling. 
 
Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling – voorzien per 1 januari 2023 - is aan 
het nieuwe kabinet. Meer informatie over de herijking is te vinden op de volgende sites: 
 

- Rijksoverheid 
- VNG 

 
Rapport Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet 
Naar aanleiding van het door AEF verrichte onderzoek over het structureel benodigde budget 
voor jeugdzorg heeft een stuurgroep van Rijk en gemeenten onder voorzitterschap van 
mevrouw drs. M. Sint een reeks maatregelen in kaart gebracht die moeten leiden tot een 
toekomstbestendig jeugdstelsel.  
 
Op 23 april 2021 is dit rapport op de website van de rijksoverheid gepubliceerd. Het rapport van 
AEF en het rapport van de stuurgroep laten zien dat het nodig is om de beheersbaarheid van 
het jeugdstelsel ingrijpend te verbeteren, zowel door effectievere en meer doelmatige sturing 
door (samenwerkende) gemeenten als door aanpassingen in het stelsel.  
 
Op verzoek van de VNG heeft een onafhankelijke Commissie van Wijzen zich gebogen over het 
structureel benodigde budget voor jeugdzorg en de te treffen maatregelen om het jeugdstelsel 
toekomstbestendig te maken.  
Het rapport van de Commissie van Wijzen is 28 mei 2021 openbaar geworden. Gegeven de 
urgentie van het onderwerp gaat het huidige kabinet op korte termijn in gesprek met de VNG 
om gegeven het advies van de Commissie van Wijzen de vervolgstappen te bepalen om te 
komen tot een ‘Ontwikkelagenda jeugdzorg’.  
 
Voor 2021 heeft het kabinet al € 613 miljoen extra bovenop de al eerdere € 300 miljoen voor 
jeugdzorg ter beschikking gesteld. Dit bedrag is grotendeels verwerkt in deze meicirculaire. De 
structurele component wordt later bekend na de definitieve vaststelling van de ontwikkelagenda 
die in overleg met o.a. het nieuwe kabinet en gemeenten tot stand zal komen.  
 
Op 3 juni is bekend geworden dat uit de gevoerde gesprekken blijkt dat het kabinet circa € 1,3 
miljard aan extra middelen voor Jeugdzorg ter beschikking zal stellen aan de gemeenten voor 
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het jaar 2022. Dit is bovenop de € 300 miljoen die al eerder beschikbaar was gesteld. 
Daarnaast zullen de gemeenten zelf € 214 miljoen bezuinigen op Jeugd. Per saldo is dit de circa 
€ 1,9 miljard die uit het onderzoek naar voren is gekomen. Voor Dordrecht is hiermee naar een 
bedrag gemoeid van rond € 11 miljoen. In deze septembercirculaire is dit financieel verwerkt.  
 
Besluitvorming over het structurele deel vanaf 2023 wordt aan het nieuwe kabinet overgelaten. 
Opschalingskorting 
Vorig jaar is bij de meicirculaire (2020) de laatste tranche 2025 toegevoegd, zodat het 
structurele uitname van € 975 miljoen is bereikt. In de Dordtse begroting is deze oploop 
financieel al volledig verwerkt.  
 
Deze korting wordt door gemeenten als zeer oneerlijk ervaren omdat het principe van 
herindelen van bovenaf opgelegd is geschrapt in 2013. Als coronacompensatie heeft het kabinet 
vorig jaar voor 2020 en 2021 de deelverhogingen geschrapt. In deze septembercirculaire is 
aangegeven dat ook de oploop voor het jaar 2022 wordt geschrapt en dat de korting wordt 
bevroren op het niveau van 2019. Voor de jaren vanaf 2023 worden verder geen nadere 
meldingen gedaan over de structurele component om de opschalingskorting al dan niet te 
schrappen. Dit wordt gelaten aan het nieuwe kabinet. 
 
Nieuwe regeerperiode 
Net zoals bij een gemeente kan het Rijk haar begroting elk jaar aanpassen. Toch zie je grote 
veranderingen met name ontstaan bij een nieuwe regeerperiode. Het huidige kabinet regelt 
bepaalde zaken voor het restant van de huidige regeerperiode, maar laat ook de meeste 
onderwerpen liggen. De effectiviteit van de bestuurlijke lobby over de algehele financiële positie 
van gemeenten zal pas na de vorming van een nieuw kabinet definitief duidelijk worden. Een 
niet uitputtend lijstje waar op rijksniveau besluiten op genomen moeten worden betreft: 
  

- Systematiek trap-op, trap-af; 
- Structurele verhoging budget jeugdhulp n.a.v. de besluiten commissie van wijzen; 
- Eventuele compensatie voor het abonnementstarief / kosten WMO 
- Mutaties in opschalingskorting 
- Interbestuurlijke financiële verhoudingen / in relatie tot belastingstelsel; 
- (Nieuw) Interbestuurlijk programma.  

 
Eventuele besluiten op bovengenoemde dossiers zullen de uitkering van het gemeentefonds 
positief, danwel negatief gaan beïnvloeden. Hoe is op dit moment nog niet te voorspellen / in te 
schatten.   
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Bijlage 1: Mutaties gemeentefonds 
 

 
 

getallen x € 1.000

Onderdeel 2021 2022 2023 2024 2025

Accres en volume ontwikkeling
Volume ontwikkeling -1.088 -1.010 -965 -961 -962
Volume onwikkeling Groei-agenda
Accres-ontwikkeling 1.963 6.781 5.517 5.246    5.515

Beleidsmaatregelen (vrij inzetbaar)
Suppletie IUSD 33 33 33 33 33
Logisch ontwerp GBA 4
Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen -22
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015 147-       
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp 60-         

Totaal accres netto (vrij beschikbaar) 891 5.596 4.585 4.318 4.585

Beleidsmaatregelen:
Jeugdzorg: Restant wachttijd specialistische jeugdzorg 434
Uitvoering en implementatie Breed offensief 144
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) 11
Nacalculatie mobiliteitsmiddelen Wlz -116 -104 -94 -86 -86
Jeugdzorg 11.034  
Toezicht en handhaving gastouderschap 52         51 51 51
Landelijke structuur interventieteams 23         23 23 23
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen 19         19 18 19

Decentralisatie-uitkeringen:
Regionale energie strategie 90
Maatschappelijke opvang 16 49 49 49 49
Vrouwenopvang -2 0 0 0 0
Gezond in de stad 200
Laaggeletterdheid aanpak 143 157 172

Deelfonds sociaal domein:
Integratie-uitkering voogdij/18+
Integratie-uitkering beschermd wonen 197       -1.347 1.506-    -1.515 -1.499
Integratie-uitkering WSW, Wajong en nieuwe begeleiding 64-         -62 97-         -132 -170

Tegemoetkoming coronamaatregelen
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 1.623    
Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizern (corona) 460       
Handhaving quarantaine (corona) 120       
Impuls Re-integratie 454       
Gemeentelijk schuldenbeleid 249       
Aanvullend pakket re-integratie 154       
Bijzondere bijstand 125       

Totaal (geoormerkt) 2.913 10.987 -1.399 -1.420 -1.615
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TOELICHTING 
 
Vrij beschikbaar 
 
Volume ontwikkeling 
De mutaties in de volume ontwikkeling is meerjarig gezien rond de € 1.000.000 negatief door 
actualisatie van een zeer groot aantal maatstaven waarbij met name de WOZ-ontwikkeling, 
jongeren, minderheden, re-integratie klassiek en ouders met langdurig medicijngebruik negatief 
zijn bijgesteld. 
 
De volumegroei die hoort bij de groeiagenda is eerder toegelicht.   
 
Accres ontwikkeling 
Voor alle jaren laat het accres een forse stijging zien van het accres ten opzichte van eerdere 
aannames. In 2021 is het accres nog bevroren vanwege coronacrisis waardoor alleen de ruimte 
onder het BCF-plafond en een aantal algemene kleine mutaties van invloed zijn. Vanaf 2022 is 
sprake van een forse stijging. Deze aanpassingen zijn het gevolg van de hogere geraamde loon- 
en prijsontwikkeling, positieve volume-ontwikkelingen, aanvullende middelen voor o.a. 
klimaatmaatregelen en de compensatie voor ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire. 
Daarnaast is voor 2022 de ophoging van opschalingskorting nog één keer bevroren op het 
niveau van 2019. 
 
In verband met de demissionaire status van het kabinet is er overigens nog sprake van een 
beleidsarme meerjarenbegroting behalve op de genoemde beleidsterreinen na.   
 
Diverse beleidsmaatregelen 
Onder de noemers Suppletie integratie-uitkering Sociaal domein en logisch ontwerp GBA worden 
middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Gelet op de hoogte van het bedrag en eerdere 
verrekeningen ten laste van de vrije ruimte worden deze nu verwerkt ten gunste van de vrije 
ruimte.  
 
Daarnaast worden ook bedragen onttrokken voor de bijdrage in de uitvoeringskosten voor de 
Sociale verzekeringsbank en de bijdrage voor de basisregistratie personen. Deze bedragen 
kunnen niet inhoudelijk worden verrekend met bestaande budgetten, daarom worden deze ten 
laste gebracht van de vrije ruimte.  
 
Geoormerkt 
 
Beleidsmaatregelen 
 
Restant wachttijd specialistische jeugdzorg 
Het resterende deel van € 55 miljoen uit de meicirculaire is nu verwerkt. Achtergrond is dat 
gemeenten in staan worden gesteld om extra inzet en regie te kunnen voeren op het 
voorkomen en aanpakken van wachttijden op (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg. 
Dit gebaseerd op goede data zodat kwetsbare kinderen hulp krijgen die ze nodig hebben. 
Dordrecht ontvangt voor 2021 € 434.000 
 
Uitvoering en implementatie 
Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op 
die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dordrecht ontvangt 
hiervoor € 143.000 in 2021. 
 
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen 
Gemeenten hebben de taak te voorzien in de maatschappelijke begeleiding van verhoogd in 
verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen 
(EPBD III). De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-
efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting 
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geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het 
installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor 
elektrische auto’s. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en 
de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. In 2021 wordt hier € 11.000 voor 
toegekend.  
 
Nacalculatie mobiliteitsmiddelen Wlz 
Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen 
vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een 
scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit 
de Wmo 2015. Hiervoor zijn in de septembercirculaire 2019 (paragraaf 2.2-5) middelen 
overgeheveld naar de Wlz. Daarbij zijn het ministerie van VWS en de VNG overeengekomen dat 
op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. In deze circulaire is de nacalculatie 
structureel vanaf 2021 verwerkt. Voor Dordrecht betekent dat een uitname van € 115.000 in 
2021 die afloopt naar circa € 86.000 in 2025.  
 
Onderzocht moet worden of dat deze post kan worden verrekend met het vrijvallende budget 
voor de WMO aangezien het een taakverschuiving is. Als dat niet (meer) kan dan komt deze 
alsnog ten laste van de vrije ruimte. 
 
Aanpak problematiek Jeugdzorg 
Het kabinet heeft voor 2022 € 1,3 miljard extra voor acute problematiek Jeugdzorg ter 
beschikking gesteld. Voor Dordrecht is dat circa € 11 miljoen die in de begroting 2022 is 
verwerkt. Hierbij is een deel gereserveerd voor uitgaven voor jeugdzorg en een ander deel is 
verwerkt in de vrije ruimte van het jaar 2022. 
 
Toezicht en handhaving gastouderschap 
Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het 
kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het 
ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene 
uitkering. Dordrecht ontvangt structureel € 51.000. 
 
Landelijke structuur interventieteams 
In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere 
overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, 
toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee 
samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid. Voor de ondersteuning van 
gemeenten bij de uitvoering van projecten binnen de LSI zal het ministerie van SZW vanaf 2022 
jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar stellen. Dordrecht ontvangt structureel € 18.500. 
  
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen 
Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het 
Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). 
Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Dordrecht ontvangt structureel 
€ 18.500. 
 
Decentralisatie-uitkeringen 
 
Regionale Energiestrategie 
Voor de Regionale Energie Strategieën (RES) is in 2021 eenmalig € 3,098 miljoen aanvullend 
ter beschikking gesteld aan gemeenten. Een belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg 
naar 2030 is het opstellen en beleidsmatig verankeren van de RES. Voor de ondersteuning van 
dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld tot 1 
juli 2021. Dordrecht heeft hiervoor een regionale aanvraag ingediend en ontvangt € 90.000 in 
2021. 
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Maatschappelijke opvang 
Vanuit de rol als centrumgemeente ontvangt Dordrecht de middelen voor maatschappelijke 
opvang. Door aanpassing in de actuele gegevens ontvangt Dordrecht in 2021 € 16.000 meer en 
vanaf 2022 € 48.000. 
 
Vrouwenopvang 
Vanuit de rol als centrumgemeente ontvangt Dordrecht de middelen voor maatschappelijke 
opvang. Door aanpassing in de actuele gegevens ontvangt Dordrecht in 2021 € 2.000 minder. 
 
Gezond in de stad 
De voortzetting van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad voor 2002 is bekend 
gemaakt. Landelijk wordt € 19,4 miljoen ter beschikking gesteld. Voor Dordrecht betekent dat 
€ 200.000. 
 
Laaggeletterdheid aanpak 
In de septembercirculaire 2019 (paragraaf 3.2-7) zijn voor de periode 2020 – 2024 middelen 
beschikbaar gesteld voor de meerjarige aanpak van laaggeletterdheid. In deze circulaire zijn 
actuele maatstafgegevens voor de verdeling van 2022 beschikbaar gekomen en verwerkt. De 
nieuwe (definitieve) verdeling 2022, evenals een raming voor de jaren 2023 en 2024. Dordrecht 
ontvangt hiervoor in 2022 € 143.000, € 157.000 in 2023 en € 172.000 in 2024. 
 
Deelfonds sociaal domein 
 
Integratie-uitkering beschermd wonen 
In de omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen is sprake van een aantal mutaties: 
 

1. De ophoging van de structurele uitname vanaf 2022 met € 149 miljoen vanwege de 
openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische 
stoornis per 1 januari 2021 

2. Correctie loon en prijsindexatie 2021 verdeeld naar rato over het aandeel in het 
historisch marcobudget. 

 
Per 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg opengesteld voor mensen met een psychische 
stoornis. In middels blijkt dat meer mensen de overstap daar naar toe maken. In december 
2020 zijn daarom bestuurlijke afspraken gemaakt over de wijze van nacalculatie van het naar 
de Wlz over te hevelen budget en de verdeling daarvan over de centrumgemeenten.  
 
Besluitvorming over invoering van het nieuwe verdeelmodel in 2023 wordt overgelaten aan het 
nieuwe kabinet. 
 
Voor Dordrecht betekent dit een toevoeging van € 200.000 in 2021 en een structurele uitname 
van € 1.350.000 vanaf 2022 oplopend naar € 1.500.000 in 2025. 
 
Onderzocht moet worden of dat deze post kan worden verrekend met vrijvallende inhoudelijke 
budgetten bij de SDD is. Als dat niet (meer) kan dan komt deze alsnog ten laste van de vrije 
ruimte. 
 
Integratie-uitkering participatie 
De verlaging van de integratie-uitkering Participatie vanaf 2021 conform de bestuurlijk 
overeengekomen rekenregel. Het UWV voert de no-riskpolis uit voor de gehele gemeentelijke 
doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk. Dit jaar bleken de uitgaven van het UWV aan 
de no-riskpolis hoger te zijn geweest dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt gefinancierd via een 
verlaging van de integratie-uitkering Participatie. Voor Dordrecht betekent dit een uitname van 
€ 64.000 in 2021 die oploopt naar € 170.000 in 2025. 
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Tegemoetkoming coronamaatregelen 
 
Algemeen 
Voor tegemoetkomingen naar de gemeenten door de coronamaatregelen zijn diverse middelen 
ontvangen. 
 
Bijzondere bijstand Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die 
door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke 
terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en 
waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Voor de periode tot en met 
september is € 1.625.000 ontvangen. 
 
Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen 
Voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet € 60 miljoen beschikbaar 
gesteld, waarvan € 50 miljoen voor cultuur en € 10 miljoen voor buurt- en dorpshuizen, ter 
compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Dordrecht ontvangt 
€ 460.000. 
 
Handhaving quarantaine 
Gemeenten ontvangen voor het handhaven van de quarantaineplicht in 2021 € 3 miljoen. 17 De 
quarantaineplicht wordt centraal via de 25 veiligheidsregio’s via handhavingsteams 
gehandhaafd. De uitvoering is in samenwerking tussen Rijk, VNG en gemeenten voorbereid en 
er wordt voorzien in een handreiking, modelbesluiten en een mandaatregeling. Dordrecht 
ontvangt € 120.000.  
 
Impuls re-integratie en aanvullend pakket re-integratie 
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen 
beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (€ 14,740 miljoen in 2022). 
Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil 
kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.  
 
Daarnaast ontvangen gemeenten in 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie (€ 43,438 
miljoen) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van 
de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Dordrecht ontvangt een bedrag € 453.000 en 
€ 154.000. 
 
Gemeentelijk schuldenbeleid en Bijzondere bijstand 
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen 
voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 30 miljoen in 2022) en de bijzondere bijstand (€ 15 
miljoen in 2022) beschikbaar. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan 
mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en 
armoedeproblematiek. Voor Dordrecht betekent dit € 250.000 en € 125.000  
 
 
 


