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Decembercirculaire 2020

Agendapunt 7

Schiermonnikoog,

26 januari 2021

Aan de Gemeenteraad

Op 16 december is de decembercirculaire 2020 gepubliceerd. De effecten hiervan zijn berekend voor
de jaren 2020 en 2021. Het effect van de decembercirculaire 2020 is berekend t.o.v. de
septembercirculaire. De effecten van de decembercirculaire zijn als volgt:
2020: € 5.000 voordeel, waarvan coronacompensatiepakket € 2.000 en algemene uitkering € 3.000
2021: € 17.000 voordeel, volledig coronacompensatiepakket.

De verwachting is dat ontvangen gelden coronacompensatiepakket nodig zullen zijn als
coronacompensatiekosten, boven de in de 2e turap beschikbaar gestelde coronagelden van € 25.000
voor 2020 en voor 2021.
Daarom wordt voorgesteld de coronagelden 2020 ad € 2.000 ontvangen in december 2020 alvast te
onttrekken aan de algemene reserve, en deze vervolgens terug te storten bij de jaarrekening 2020.
Voor deze weg wordt gekozen, omdat anders de gelden pas in 2021 bij de vaststelling jaarrekening
2020 beschikbaar zijn (juli 2021). Daarnaast wordt er voorgesteld om de gelden 2021 vanuit het
coronacompensatie pakket € 17.000 te bestemmen als kosten voor de betreffende onderdelen in de
exploitatie;

Ook is het belangrijk om te vermelden dat een aantal posten zijn nog niet verdeeld maar wel
gereserveerd door het rijk. Dat betekent dat deze nog niet in de calculatie van de decembercirculaire
zijn verwerkt.
Het gaat om:
Via de algemene uitkering:
-

Afvalinzameling (€ 32 mln.) extra, moet nog worden verdeeld.

-

Perspectief Jeugd en jongeren (2020: € 21,5 mln., € 37,5 mln. in 2021)

Via specifieke uitkering:
-

Zwembaden en ijsbanen (€ 100 mln.)

-

Verlenging steun sport

-

Toezicht en handhaving (€ 60 mln.)

-

Tozo verlengd tot 1 juli 2021

Voorgesteld wordt om:
1. De effecten van de decembercirculaire 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De raad voor te stellen om de coronagelden 2020 in 2021 te onttrekken aan de algemene
reserve;
3. De raad voor te stellen om de ontvangen coronagelden 2020 bij de jaarrekening 2020 terug te
storten in de algemene reserve;
4. De raad voor te stellen om de coronagelden vanaf 2021 vanuit deze circulaire te bestemmen
als kosten voor de betreffende onderdelen in de exploitatie;
5. De raad voor te stellen om middels het vaststellen van de 5e begrotingswijziging 2021 de
financiële effecten te verwerken in de begroting.

Bijlage 1: effect decembercirculaire 2020
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