Aan de Gemeenteraad Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten:

_24 maart 2021

Onderwerp:

ontwikkelingen Financiën

Aan de leden van de raad,

Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren omtrent een aantal
ontwikkelingen op financieel gebied. Achtereenvolgens willen wij u meenemen

in de

ontwikkelingen omtrent de herverdeling van het gemeentefonds, de accountantscontrole

van de Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) en tot slot willen
we u een overzicht geven van de ontvangen en besteedde Coronagelden.
Herverdeling gemeentefonds
Zoals reeds bij de begrotingsbehandeling 2021 uitgebreid is aangekondigd wordt de verdeling
van het gemeentefonds

herzien. Het doel van de herverdeling is om iedere gemeente een

gelijkwaardige financiële uitgangspositie te geven, zodat ze een gelijkwaardig
voorzieningenniveau kunnen realiseren tegen gelijke belastingdruk: mensen moeten in
principe toegang hebben tot hetzelfde voorzieningenniveau en dat mag niet afhankelijk zijn
van de plek waar iemand woont.
Bij het samenstellen van de begroting 2021-2024 stond dit nog gepland voor 2022. Thans is

bekend geworden dat de ingangsdatum is verschoven
eerste resultaten gepresenteerd van de herverdeling.
herverdeeleffecten zijn gebaseerd op onderzoeksjaar
gebaseerd zijn op recentere cijfers nl. 2019. De thans
nog afwijken.

naar 2023. Daarnaast zijn onlangs de
Opgemerkt wordt dat de gepresenteerde
2017. De consultatie van de VNG zal
gepresenteerde effecten kunnen dus

Bij het samenstellen van de begroting 2021-2024 hebben wij rekening gehouden met de
mogelijke negatieve effecten van de herverdeling van het gemeentefonds. Op basis van
de toenmalige inzichten hebben wij rekening gehouden met een oplopend nadeel tot €
50,- per inwoner. (voor 2022 € 25 euro nadeel per inwoner opgenomen en vanaf 2023 €
50 euro nadeel per inwoner opgenomen)
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In onze begroting is dit als volgt opgenomen:

2022

[Negatieve stelpost herverdeling
Verhoging OZB 1/3 van stelpost

2023

7647.500
215.833

Totale last herverdeling

2024

1.295.000 |__ -1.295.500
431.667
431.667

431.667

863.333

863.333

|_gemeentefonds
Het voorlopige nieuwe verdeelstelsel laat zien dat er in plaats van een nadeel een

voordeel te verwachten is van € 32,- per inwoner. Echter hierbij worden nog de nodige
kanttekeningen geplaatst. Zo zijn de cijfers nog gebaseerd op 2017 en dient de ROB
(raad voor openbaar bestuur) nog een advies af te geven over de gepresenteerde cijfers.
Daarnaast is er ook nog een lobby opgestart vanuit de grotere gemeenten omdat deze
voor het overgrote gedeelte onder de nadeel gemeenten vallen.

Ten aanzien van de thans gepresenteerde cijfers van de herverdeling van het
gemeentefonds heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het middengebied. Het
voorstel van het gezamenlijk middengebied is om vooralsnog geen rekening te houden
met de thans gepresenteerde cijfers van de herverdeling van het gemeentefonds. Dit
betekent dat in onze begroting 2021-2024 zowel de negatieve stelpost herverdeling
gemeentefonds als de voorgestelde verhoging OZB als gevolg van de herverdeling wordt
geschrapt.
Het saldo van de primitieve begroting 2021-2024 komt er dan als volgt uit te zien.
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2021
effect

herverdeling

Wordt

+8.517
+8.517

2022

2023

2024

+434.153

+878.711

+868.473

++431.667
_2.486

++863,333
15.378

++863.333
5.140

De financiële gevolgen hiervan zullen in de eerste bestuursrapportage 2021 worden
verwerkt.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de herverdeel effecten van de
middengebied gemeenten.

Gemeenten

Effect herverdeling

Beek

-43

Beekdaelen

58

Meerssen
Simpelveld
Stein

0
3343

Gulpen-Wittem

70

Vaals

78

Voerendaal

58

Valkenburg aan de Geul

-15

Het gehele rapport over de effecten van de herverdeling kunt u nalezen via onderstaande
link:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven

regering/detail?did=2021D04698

&id=2021Z02143

De accountantscontrole van de Tozo en de mogelijke impact op het
jaarrekeningtraject.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de
maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers en voorziet in een
aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot
onder het sociaal minimum daalt. Ook kan een lening voor bedrijfskapitaal worden
verstrekt om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
Deze regeling wordt voor
gemeente Maastricht. De
uitvoering van Tozo door
heeft ook conseguenties
Tozo pas kan beoordelen

onze gemeente als onderdeel van SZMH uitgevoerd door de
gemeente Maastricht heeft aangegeven dat de controle op de
hun accountant pas begin juni 2021 is afgerond. Een en ander
voor onze jaarrekening. Dit betekent dat onze accountant de
nadat de accountant van Maastricht zijn werkzaamheden heeft

afgerond. Dit kan tot gevolg hebben dat de jaarstukken die conform planning in juni aan

uw raad worden verzonden nog niet voorzien zijn van een definitieve
accountantsverklaring. Alle overige zaken zijn dan al wel gecontroleerd en kunnen als
zodanig ook met uw raad en de commissie planning en control worden besproken. De
verwachting is wel dat alle stukken voor de uiteindelijke behandeling van de jaarrekening
op 13 juli 2021 compleet en voorzien zijn van een accountantsverklaring.

Coronagelden
Tijdens de beeldvormende vergadering van 8 maart jongstleden heeft u verzocht voor
een actueel overzicht van welke ontvangen Covid-19 gelden specifiek geoormerkt zijn en
welke vrij besteedbaar zijn.
Onderstaande geven wij u een update van de laatste stand van zaken.
‘Opmerking vooraf: Alle vanuit het rijk ontvangen gelden voor coronacompensatie
zijn algemene dekkingsmiddelen. Ze zijn dus niet specifiek geoormerkt en zijn dus
vrij besteedbaar.
lOntvangen coronacompensatie vanuit het Rijk

Bedrag

Algemene uitkering 2020

758.727

Algemene uitkering 2021

338633

Specifieke uitkering amateursport/huur mrt U/m mei 2020

32.000/

Specifieke uitkering amateursport/huur periode t/m dec 2020 *

18.000

Totaal

1.147.360)

Door de gemeente gedane uitgaven, gemiste inkomsten of

kwijtscheldingen inzake corona
Resene

Bedrag

covd-19

885.000

\Werkelijke kosten inteme gemeentelijk organisatie 2020

341.700

\Werkelijke kosten inteme gemeentelijk organisatie 2021

11.800)

Aframing opbrengst toeristenbelasting

100000

Meer

189405

kosten

MTB

im

Corona

Kwijtschelding huren amateur sport mrt Um mei 2020

32.000

Kwijtschelding huren amateur sport perionde /m dec 2020 *

18000

Teruggave leges huwelijken en apv 2020

18600

\Venallen opbrengst bruikleen terassen 2020 en 2021

10000

Kwijtschelding voet en fetsveerpont 2021

6.000

Bijdrage steerverlichting onderemers 2020

7.500

Inzet eigen uren ambtenaren tbv handhaving 2020
Meer kosten BSGW

151860

im Corona 2020

pm

Meer kosten RD4 in Corona

pm

Totaal

1.716.865

“deze aanvraag dient nog te worden ingediend.
In de 1° bestuursrapportage 2021 zullen wij dit overzicht actualiseren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De gemeentesecretaris,

(geanonimiseerd)
Mari-An

Gerits

De burgemeester,

(geanonimiseerd)
Dieudonné

Akkermans

