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Onderwerp  

Meicirculaire Gemeentefonds 2020 

 

Kennisnemen van 

De uitkomsten van de meicirculaire van het Gemeentefonds 2020. 

 

Inleiding 

De meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds is volgens planning op 29 mei verschenen. Meestal 

verschijnen jaarlijks drie circulaires (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. Dit is dus de eerste van dit jaar. 

  

Aanvankelijk zou dit een versie worden met veel mutaties door de vertaling van het nieuwe verdeel-

stelsel met ingangsjaar 2021. Dat is echter doorgeschoven naar de decembercirculaire 2020 met 

ingangsjaar 2022. 

  

Het compensatiepakket Corona maakt ook geen onderdeel uit van deze meicirculaire. De financiële 

vertaling van het compensatiepakket Corona zal binnen enkele weken in een extra brief 

bekendgemaakt worden, waarna de bevoorschotting zal starten. De definitieve cijfers en verdeling 

zullen bekend gemaakt worden in de komende septembercirculaire 2020.  

Voor nu blijft een reguliere circulaire over. Deze circulaire bevat algemene mutaties zoals het accres 

als gevolg van het meebewegen met de rijksuitgaven, het Btw compensatiefonds en de laatste tranche 

van de opschalingskorting en prijsontwikkelingen. Daarnaast bevat de circulaire wijzigingen die 

betrekking hebben op specifieke taken van de gemeente. Een uitgebreide toelichting op de 

meicirculaire vindt u in bijgevoegde samenvatting. 

 

 

Kernboodschap 

De meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds is verschenen en heeft een overwegend positief effect 

op de meerjarenbegroting van onze gemeente. Het financiële meerjarenperspectief zoals geschetst in 

de perspectiefnota 2021 wijzigt niet wezenlijk. 
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Consequenties 

De meicirculaire 2020 heeft financiële consequenties. Die verwerken we in de 2e bestuursrapportage 

van 2020 en in de meerjarenbegroting 2021-2024. 

 

Financiën 
De financiële effecten van de meicirculaire 2020 zijn als volgt: 
 

 
 

 

 

Communicatie 

We communiceren over de uitkomsten van de meicirculaire via de reguliere planning & 

controlproducten. 

 

Vervolg 

Over enkele weken ontvangen wij de brief over het compensatiepakket Corona, over de financiële 

gevolgen van dit compensatiepakket informeren wij u zo spoedig mogelijk. 

 

Bijlage(n) 

68028 Samenvatting West Betuwe meicirculaire 2020 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 

Begrotingsjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bruto toename t.o.v. 1e bestuursrapportage 2020 220 1.171 1.702 1.262 960 1.912

Totaal corresponderende posten -6 -919 -1.066 -992 -1.069 -1.132

Netto effect Meicirculaire 2020 214 251 636 270 -109 780

Saldo/beschikbare ruimte na 1e bestuursrapportage 2020 3.056 2.973 -2.917 -3.382 -3.550 -4.731

Netto effect Meicirculaire 2020 214 251 636 270 -109 780

Saldo/beschikbare ruimte na meicirculaire 2020 3.270 3.224 -2.280 -3.112 -3.659 -3.951

bedragen x 1.000 euro 


