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Onderwerp Statenbrief: Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2020 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

Aanleiding 

Op 31 mei jl. is de meicirculaire provinciefonds 2020 uitgebracht. De meicirculaire 2020 informeert provincies over 

de hoogte van de provinciefondsuitkeringen voor 2020 en latere jaren. 

 

Voorgeschiedenis 

Provincies ontvangen op drie tijdstippen in het jaar informatie over de provinciefondsuitkeringen: in mei op basis 

van de Voorjaarsnota van het Rijk, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van 

het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota van het Rijk. Op 10 juni 2020 heeft het college GS u in de brief met 

‘de stand van zaken Taskforce Corona’ op de hoogte gebracht van afspraken tussen Rijk en IPO over de 

algemene uitkering van het provinciefonds. Zoals in die brief met kenmerk 820EF892 beloofd ontvangt u hierbij 

de financiële doorrekening en effecten voor onze provincie van die afspraken.  

 

Essentie / samenvatting: 

Financiële uitkomsten meicirculaire 2020, inclusief effecten op het begrotingssaldo zijn: 

 
De financiële bijstelling is nader toegelicht onder paragraaf Financiën. 
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Het kabinet heeft samen met de koepels van de decentrale overheden in deze corona-periode besloten om de 

schommelingen in het accres te dempen door de volume en loon- en prijsontwikkelingen in de meicirculaire 2020 

te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Het is aan het nieuwe kabinet om in overleg met de koepels van de 

decentrale overheden te besluiten hoe in de toekomst met accres om te gaan.  

 

Op 28 mei hebben de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd 

over aanvullende maatregelen die het kabinet – vooruitlopend op het volledig in beeld brengen van de financiële 

gevolgen van Corona voor de medeoverheden voor de periode tot en met 1 juni – heeft genomen om 

medeoverheden te compenseren. Het doel is om medio juli een compleet beeld te hebben van de impact van de 

Corona-aanpak op de medeoverheden voor de periode tot 1 juni 2020. De hoogte en omvang van de reële 

compensatie vraagt een politieke bestuurlijke afweging, waarbij het uitgangspunt is dat de medeoverheden er als 

gevolg van de Corona-aanpak niet slechter voor komen te staan dan daarvoor.  

 

Voor de periode na 1 juni, trekken Rijk en medeoverheden samen op bij de invulling van de nodige maatregelen 

en om de sociaal-economische crisis het hoofd te bieden. Samen wordt bekeken welke reële compensatie nodig 

is op basis van hogere uitgaven en gederfde inkomsten. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Informeren PS over de uitkomsten van de meicirculaire provinciefonds 2020 en de gevolgen hiervan voor het in 

de Zomernota 2020 en Begroting 2021 getoonde begrotingssaldo. 

 

Wettelijke grondslag 

Actieve informatieplicht, artikel 167 van de Provinciewet 

 

Financiën 

In de onderstaande tabel 1 zijn de standen van de uitkeringen uit het provinciefonds na verwerking van de 

meicirculaire 2020 opgenomen. Onder tabel 2 zijn de mutaties in de uitkering uit het provinciefonds nader 

toegelicht. 

 
In de onderstaande tabel 2 is het verloop van het begrotingssaldo opgenomen vanaf de Begroting 2020.  

Mutaties in de meicirculaire provinciefonds 2020 

De afrekeningen van het definitief vastgestelde accres 2019 en het BTW compensatiefonds vallen positief uit.  

Deze resultaten zijn ten gunste gekomen bij de provincies in jaar 2020. Er is sprake van een opwaartse bijstelling 

van de accrestranches voor de jaren 2021 en 2022 in de Voorjaarsnota 2020 van het Rijk ten opzichte van de 

Najaarsnota 2019 van het Rijk. Voor 2023 en 2024 worden de accrestranches neerwaarts bijgesteld. Dit is het 

gevolg van de hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het 

Centraal Planbureau en de meerjarige besluitvorming over de rijksuitgaven. De verwerking van de 



 

  

 

Middellangetermijnverkenning (MLT) Zorg leidt tot een neerwaartse bijstelling van de zorguitgaven die doorwerkt 

in het accres vanaf 2022. De uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk leiden tot de inhoud van de 

meicirculaire 2020. De accressen (volume en loon-en prijsontwikkeling) in de meicirculaire 2020 zijn voor de jaren 

2020 en 2021 bevroren.  

 

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief met financiële uitkomsten meicirculaire 2020. 

 

 
 
 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

De secretaris,  

 

 

 


