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Bijlage 2 Overzicht beleidsvoornemens met impact op 
gemeenten uit Voorjaarsnota 2020 

  
  
Datum 26 mei 2020 
Ons kenmerk  
  

  
Ministerie van Justitie en 
Veiligheid     

Omschrijving Toelichting Bedrag 
in 2020 
(X1000 

€) 
Eindejaarsmarge Doorverdeling eindejaarsmarge: ondermijning 110.000 
Ondermijning Structureel extra 28.500 
      

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties   

Omschrijving Toelichting Bedrag 
in 2020 
(X1000 

€) 
Rijksbijdrage woningbouw Het Kabinet heeft in 2019 besloten om 1 mld. aan extra uitgaven vrij 

te maken voor het sneller bouwen van betaalbare woningen 
(inclusief infrastructurele ontsluiting, stikstofmaatregelen en een 
kwalitatief goede leefomgeving) voor de jaren 2020-2023. Het 
kabinet heeft besloten het bedrag uit 2023 versneld naar voren te 
halen zodat op korte termijn gestart kan worden met het bouwen 
van meer woningen en gebiedsontwikkeling. 

250.000 

      

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport  
Omschrijving Toelichting Bedrag 

in 2020 
(X1000 

€) 
Veilig Thuis Het Kabinet stelt structureel extra middelen voor Veilig Thuis waar- 

door een nieuwe meldcode- meldingen van professionals eerder 
binnenkomen. 

38.600 

Dakloosheid Om gemeenten in staat te stellen extra woonplekken te creëren voor 
daklozen worden incidentele middelen beschikbaar gesteld. 

75.000 
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Datum 
26 mei 2020 

 

Gemeentefonds     

Omschrijving Toelichting Bedrag 
in 

2020 
(X1000 

€) 
Bcf afrekening 2019 Betreft de afrekening van de ruimte onder het plafond 

van het btw compensatiefonds (bcf) over 2019 in de 
Voorjaarsnota 2020. 

31.614 

Accrestranche 2019 (structureel) Betreft de structurele component van de afrekening van 
het accres 2019 in de Voorjaarsnota 2020. 

16.071 

Accrestranche 2019 (incidenteel) Betreft de incidentele component van de afrekening van 
het accres 2019 in de Voorjaarsnota 2020. 

16.071 

Buurtsportcoaches (2020-2022) VWS Betreft een overboeking vanuit VWS Sport naar GF voor 
de Buurtsportcoaches 2020-2022.  

62.300 

Maatschappelijke Begeleiding Betreft een bijdrage vanuit het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid voor het programma 
Maatschappelijke begeleiding. 

16.865 

Perspectief op werk Betreft een bijdrage vanuit het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid voor het programma 
Perspectief op werk. 

35.000 

Regionale opgaven: Brainport Eindhoven Betreft een bijdrage vanuit het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit voor de regionale opgave 
Brainport Eindhoven (regiodeal). 

30.170 

Loonbijstelling 2020 Voogdij 18+ Betreft de toedeling van loonbijstelling 2020 voor de 
integratie-uitkering Voogdij 18+. 

17.976 

Overheveling loon- en prijsontwikkeling 
Wmo BW 

Betreft de overheveling vanuit het Uitgaven Plafond Zorg 
(UPZ) van de loon- en prijsbijstelling 2020 voor de 
integratie-uitkering Beschermd wonen. 

58.992 

Loonbijstelling 2020 Participatie Betreft de toedeling van de loonbijstelling 2020 voor de 
integratie-uitkering participatie. 

63.343 

Uitvoeringskosten inburgering (VOI) Betreft een overboeking vanuit SZW voor de 
uitvoeringskosten samenhangend met de Verander 
Opgave Inburgering. 

34.405 

 


