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Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college 
 
 

Collegebesluit 

a. in te stemmen met de notitie meicirculaire 2022  
b. kennis te nemen van de financiële gevolgen van de meicirculaire voor de jaren 2022-2026  
c. de financiële gevolgen voor het jaar 2022 te verwerken in de eerstvolgende berap  
d. de financiële gevolgen voor de jaren 2023-2026 te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-
2026  
e. de raad hierover actief te informeren middels bijgevoegde actieve info 
 

Toelichting/achtergrond 

 
Inleiding 
De meicirculaire 2022 is op 1 juni verschenen. 
 
De bijgevoegde notitie geeft een overzicht van de verwachte financiële gevolgen voor de hoogte 
van onze Algemene Uitkering. Via deze notitie informeren we college en raad over de financiële 
gevolgen voor de hoogte van onze Algemene Uitkering. We hebben daarnaast een handleiding 
toegevoegd met daarin een verdiepende uitleg over de systematiek van het berekenen van de 
algemene uitkering. 
 
Herijking gemeentefonds 
De verdeling van het gemeentefonds sluit door onder andere de decentralisaties in het sociaal 
domein niet meer aan bij de huidige tijd en is in de afgelopen twintig jaar ingewikkeld en 
ondoorzichtig geworden. Daarom wordt vanaf 1 januari 2023 een compleet herzien verdeelmodel 
ingevoerd. Deze zogenaamde herijking heeft positieve gevolgen voor onze gemeente. In de notitie 
gaan we hier verder op in.    
 
Financiële gevolgen voor de begroting 
In de notitie meicirculaire gemeentefonds 2022 geven wij een overzicht van de 
verwachte financiële gevolgen voor de jaren 2022 tot en met 2026. De jaren 2022-2025 geven een 
zeer positief beeld.  
 
Over het laatste jaar van de nieuwe begrotingscyclus, het jaar 2026, is daarentegen helaas veel 
onduidelijkheid. Er zijn diverse onderzoeken en gesprekken gaande die uitsluitsel moeten geven 
over hoe Rijk en gemeenten vanaf 2026 met het gemeentefonds om zullen (moeten) gaan. De 
verwachting is dat op Prinsjesdag en daarmee in de septembercirculaire meer duidelijkheid zal 
worden gegeven over het al dan niet definitief wijzigen van de systematiek rondom het 
gemeentefonds. 



 

 
Vervolgbesluiten van de raad 
De financiële gevolgen van de meicirculaire 2022 voor het lopende jaar 2022 leggen wij in de 
eerstvolgende bestuursrapportage ter besluitvorming aan u voor. 
De financiële gevolgen van de meicirculaire 2022 voor de meerjarenbegroting 2023-2026 verwerken 
wij in de conceptbegroting 2023-2026. 

Bijlage(n) 

- meicirculaire 2022 van het Rijk 
- notitie meicirculaire 2022 gemeente SWF 
- handleiding SWF gemeentefonds 2022 
- uitdraai PAUW 
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