Aan:
de wethouders Financieel Domein
Gedeputeerde Van Haaf
Frank Baars (inhoudelijk expert)
Amanda Dijke (VNG)
Hans Steijn (provincie Overijssel)
Ter kennisname aan:
Bestuur VNG Overijssel, de 25 Overijsselse secretariaten,
Andries Kok en Ton Jacobs (VNG)

Uw kenmerk:
-

Uw brief van:
-

Ons kenmerk:
11-2020

Raalte, 14 september 2020

Onderwerp:
Agenda bijeenkomst platform
Financieel Domein op 24 september 2020

Beste deelnemer van het platform Financieel Domein,
Op donderdag 24 september aanstaande vindt de vergadering plaats van het platform Financieel
Domein. Ik nodig u van harte uit om samen met collega-wethouders uit onze provincie kennis en
ervaring te delen. Er is een gevarieerd programma voor u samengesteld dat ingaat op actuele
thema’s. Het programma start om 10.00 uur en rond de klok van 12.00 uur ronden we af.
U bent van harte welkom in de Statenzaal van het Provinciehuis in Zwolle (Luttenbergstraat 2).

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststellen agenda
2.
-

Van de voorzitter
Omgevingswet en Klimaat (onderzoek v.w.b. bekostiging)
Voorbereiding ALV VNG 25 september 2020 (o.a. gemeentefonds en motie onderwijshuisvesting)
Uitvraag inkomsten en uitgaven Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet over 2019

3. Terugkoppeling uit en ophalen voeding VNG-commissie Financiën
Harry Scholten voorziet u graag van informatie en ontwikkelingen naar aanleiding van de VNGcommissie Financiën. Daarnaast kunt u hem inhoudelijk voeden ter voorbereiding op het
eerstvolgende overleg.
4. Prinsjesdag 2020 / vooruitblik op de Septembercirculaire
Amanda Dijke praat ons bij over de plannen van het Kabinet voor 2021 en de gevolgen daarvan
voor gemeenten. Rond de datum van ons overleg verschijnt ook de Septembercirculaire die ons
inzicht geeft in de ontwikkeling van het gemeentefonds.
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5. Gevolgen coronacrisis
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor gemeenten. Inkomsten nemen af, kosten nemen toe.
De VNG wil dat het Rijk de financiële gevolgen compenseert. Ook in Overijssel zijn er zorgen. We
staan stil bij de actuele stand van zaken rondom het overleg met het Rijk / BOFv en bekijken
welke gevolgen één en ander kan hebben voor (de planning van) begroting en jaarrekening.
Daarnaast gaan we in op de mogelijke gevolgen en risico’s op basis van het AEF-rapport. In dit
kader attendeer ik u ook graag op de Kamerbrief steun en herstelpakket voor ondernemers en
werkenden en de brief over Aanvullende-compensatie-corona-voor-gemeenten.
6. Stand van zaken gemeentebegrotingen 2021
Gemeenten leggen op dit moment de laatste hand aan hun begrotingen voor het komende jaar.
De problematiek binnen het sociaal domein dwingt veel gemeenten tot ingrijpende keuzes op het
gebied van bezuinigingen en belastingmaatregelen. Ondanks alle problemen en de
onzekerheden rondom de gevolgen van Corona overheerst de wil om een sluitende begroting
aan de gemeenteraad aan te bieden. We gaan in gesprek over het actuele beeld in de
verschillende gemeenten. De thema’s financieel perspectief, Sociaal Domein, Omgevingswet,
duurzaamheid én Corona komen hierbij zeker aan de orde. Is er een eenduidige lijn te ontdekken
als het gaat om het verwerken van risico’s in de begroting als gevolg van Corona? Hoe worden
risico’s afgedekt voor wat betreft onvoorziene uitgaven ten gevolge van Corona? In aansluiting
daarop wordt door gedeputeerde Van Haaf en Hans Steijn een eerste beeld geschetst vanuit het
financieel toezicht.
7. Herverdeling Gemeentefonds
De herverdeling van het Gemeentefonds is (in ieder geval) met een jaar uitgesteld om een aantal
vragen en onvolkomenheden rond de verdeelsystematiek weg te nemen. Medio september komt
er meer helderheid als het gaat om de uitkomsten en de verklaringsgraad. Wat is op dit moment
de actuele stand van zaken rond de herverdeling? En hoe kunnen we samen optrekken als het
gaat om het voor het voor het voetlicht brengen van de effecten van de herverdeling van het
gemeentefonds en de septembercirculaire?
8. Rondvraag & Sluiting
Aanmelden verplicht
Wij horen graag of u aanwezig bent bij het platformoverleg, mede gelet op de in acht te nemen
maatregelen. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit vóór 22 september aanstaande aan ons door te (laten)
geven? Dit kan door het sturen van een e-mail naar vngoverijssel@raalte.nl
Wij verwelkomen u graag. Wilt u ervoor zorgen dat u 1,5 meter afstand tot anderen
in acht neemt en bij eventuele klachten thuisblijft?
Graag tot ziens op 24 september in Zwolle!
Met vriendelijke groet,
i.o.

Jelle Beintema, voorzitter Platform Financieel Domein

