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Geachte mevrouw, heer,  
 
De decembercirculaire 2020 is recent verschenen met daarin de financiële vertaling van de 
najaarsnota van de rijksoverheid. Het was de bedoeling om het nieuwe verdeelstelsel in deze 
circulaire te verwerken. Dat proces heeft vertraging opgelopen en de ingangsdatum is een jaar 
verschoven naar 1 januari 2023. 

 
De belangrijkste onderwerpen van de decembercirculaire zijn:  

- De uitkeringsfactoren van 2018 en 2020 worden positief bijgesteld, voordeel € 60.000.  
- Geen aanpassing van het accres 2020. De decembercirculaire is traditioneel geen 

bijstellingsmoment. Afgezien daarvan is het accres 2020 (en 2021) vastgeklikt op de stand 
van de meicirculaire 2020. Er zal dus ook geen sprake van onderbesteding zijn.  

- De financiële vertaling van het derde compensatiepakket coronacrisis (voor 2020 in totaal 
€ 102.000 en voor 2021 € 365.000) bestaat uit 6 taakmutaties en 2 decentralisatie-uitkeringen 
(DU's). Schematisch als volgt: 

 

Taakmutatie: 2020 2021

Re-integratie van bijstandsgerechtigden, reguliere dienstverlening 36.000 83.000

Impuls re-integratie, intensivering 44.000

Gemeentelijk schuldenbeleid 18.000 38.000

Bijzondere bijstand 6.000 13.000

Continuïteit van de zorg ten behoeve van Jeugd en WMO 36.000

Compensatie quarantainemiddelen 6.000

Decentralisatie Uitkering

Extra kosten verkiezingen 44.000

Cultuurmiddelen 143.000

Totaal derde compensatiepakket coronacrisis 102.000 365.000
 

 
 

- Naast de hiervoor genoemde taakmutaties in het coronasteunpakket zijn er nog 8 algemene.  
De grootste taakmutatie betreft € 30.000 uitname van mobiliteitshulpmiddelen Wlz Vanaf 1 
januari 2020 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 middelen overgeheveld naar de Wlz.. Op basis 
van de realisatiegegevens over de eerste acht maanden van 2020 blijkt dat er € 16,9 miljoen 
te weinig is overgeheveld vanuit het Gemeentefonds naar de Wlz. Deze correctie vindt nu 
plaats voor 2020. In de meicirculaire 2021 wordt de nacalculatie structureel verwerkt op basis 
van realisatiegegevens, aangevuld met een nog af te spreken ophoging voor 
onderhoudskosten.  
De andere 7 taakmutaties zijn alle kleiner dan € 10.000, waardoor toelichting achterwege blijft.  

 

- Er worden 6 nieuwe DU's gepresenteerd. Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in enkele 
bestaande DU's. De mutaties hebben een omvang van kleiner dan € 10.000, zodat deze niet 
verder worden toegelicht 

 

 
Verloop algemene uitkering 
In onderstaande tabel is inzicht gegeven in de ontwikkeling van de algemene uitkering ten opzichte 
van de septembercirculaire 2020 (bedragen * € 1.000). 
 
Algemene uitkering 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Stand voor Decembercirculaire 48.351 49.156 49.713 50.612 51.450 52.437

Stelpost Jeugdzorg 550 550 550 550

Stand na doorrekening Decembercirculaire 48.470 49.527 50.266 51.165 52.003 52.991

Mutaties Decembercirculaire 119 371 3 3 3 4

Coronamaatregelen -102 -365

Netto budgettair verschil 17 6 3 3 3 4  
 

 
Bij de jaarrekening 2020 zal via resultaatbestemming voorgesteld worden het derde compensatiepakket corona de 
storten in de bestemmingsreserve Corona. 
 
De financiële vertaling vindt voor 2020 plaats bij jaarrekening 2020. Verwerking van 2021 vindt (net als de 
septembercirculaire2020 ) plaats bij de Eerste concernrapportage 2021, terwijl de meerjarige effecten bij de 
begroting 2022 zullen worden verwerkt. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
de secretaris,       de burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems                         A.J. Moerkerke 
 
 


