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Notitie Meicirculaire 2022 
 
 

Hoofdstuk 1: Algemene mededelingen 
 
 

Inleiding 
De meicirculaire 2022 is verschenen op 1 juni. De meicirculaire 2022 geeft financiële informatie 
over de jaren 2022-2026. Deze notitie geeft een overzicht van de verwachte financiële gevolgen 
voor de hoogte van de Algemene Uitkering (AU) en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen die 
wij van het Rijk ontvangen uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron 
van de gemeenten.  
 
Wij ontvangen op drie tijdstippen in het jaar van het Rijk informatie over de 
gemeentefondsuitkeringen: 
- in mei op basis van de Voorjaarsnota 
- in september op basis van de Miljoenennota 
- in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. 
 
De vorige circulaire waarover wij u hebben geïnformeerd was de decembercirculaire 2021. Deze is 
door de gemeenteraad op 3 maart jl. in haar raadsvergadering behandeld. De financiële gevolgen 
van de meicirculaire 2022 voor Súdwest-Fryslân vergelijken wij dan ook met de cijfers uit de 
decembercirculaire 2021.   
 
Wij verwerken de financiële uitkomst van de meicirculaire 2022 in de concept meerjarenbegroting 
2023-2026 en zullen de financiële gevolgen voor het lopende jaar 2022 verwerken in de 
eerstvolgende berap.   
 
 

Herijking gemeentefonds 
Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Gemeenten bepalen zelf waar 
ze dit geld aan besteden. De hoogte van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven. De jaarlijkse toe- of afname van het 
gemeentefonds wordt het accres genoemd. Het gemeentefonds wordt over de gemeenten verdeeld 
op basis van kenmerken van gemeenten, de zogenaamde maatstaven. Een nadere uitleg van de 
werking van het gemeentefonds kunt u vinden in de handleiding 2022, die als bijlage is toegeveogd. 
 
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 
gebruikt. Deze zogenaamde herijking heeft grote financiële gevolgen voor individuele gemeenten. 
In hoofdstuk 2 gaan wij in op de achtergronden en de gevolgen van de uitkomst van de herijking 
voor onze gemeente.   
 
  

Accressen  
Het Rijk heeft de komende jaren veel extra uitgaven gepland. Omdat de hoogte van het 
Gemeentefonds gekoppeld is aan de Rijksuitgaven (trap-op trap-af), ontvangen gemeenten ook 
meer geld de komende jaren. Dit wordt het accres genoemd. De accressen stijgen in de jaren 2022-
2025 gigantisch. Helaas geldt dit niet voor het jaar 2026.  
 
Het jaar 2026 is financieel gezien een slecht jaar voor gemeenten. Experts noemen het jaar dan ook 
al het ravijn jaar. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te geven, maar de hoofdoorzaak is dat het 
kabinet diverse financiële besluiten voor zich uit heeft geschoven. In hoofdstuk 3 gaan wij hier 
verder op in. 
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Tekorten Jeugdzorg 
Gemeenten kampen sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 met grote oplopende 
tekorten. Daarop heeft de VNG om arbitrage gevraagd van een Commissie van Wijzen. De uitspraak 
van deze commissie is duidelijk: het Rijk dient gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort 
voor de jeugdzorg.  
 
Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard extra beschikbaar voor de jeugdzorg. 
Daarnaast gaat het kabinet de komende tijd met gemeenten en andere relevante partijen verder in 
gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van 
maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt 
gerealiseerd. Het kabinet zal bij het afsluiten van de Hervormingsagenda ook besluiten over de 
extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden, waarbij het 
advies van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt vormt.  
 
In het Coalitieakkoord is daarnaast een extra besparing in het jeugddomein opgenomen met een 
omvang van € 100 miljoen in 2024, oplopend naar € 500 miljoen in 2025 en 2026, en structureel 
€ 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet heeft besloten dat deze besparing een 
Rijksverantwoordelijkheid is. Het is aan het Rijk de besparing in te vullen met (wettelijke) 
maatregelen waarvoor het Rijk aan zet is en die aanvullend zijn op de beoogde Hervormingsagenda. 
Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij 
alternatieve inkomsten gegenereerd worden door middel van de invoering van een eigen bijdrage. 
Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet 
tijdig doorgang vinden. Uiteraard is het noodzakelijk - en gaat het kabinet hiervan uit - dat 
gemeenten hun medewerking verlenen bij de uitwerking en uitvoering van deze maatregelen. 
 
In hoofdstuk 4 gaan we verder in op de gevolgen van dit besluit van het Rijk voor onze 
meerjarenbegroting.   
 
 

Compensatie coronacrisis 
Waar de vorige circulaires vol stonden met financieel nieuws rondom corona, wordt er in deze 
meicirculaire nauwelijks gesproken over corona. Toch ontvangen gemeenten ook in 2022 
aanvullende corona compensatie. In de decembercirculaire 2021 is het (voorlopig) laatste 
steunpakket beschikbaar gesteld.  
 
Aanvullend daarop zullen gemeenten op basis van hun jaarrekeningen 2021 compensatie ontvangen 
voor gederfde inkomsten vanwege corona. De hoogte van de compensatie zal vooraf met ons 
afgestemd worden. Als wij het eens zijn met de hoogte van het door het Rijk berekende bedrag, 
dan wordt de compensatie in de decembercirculaire 2022 aan ons toegekend. 
 
Daarnaast heeft het Rijk € 73 miljoen gereserveerd voor de gemeenten voor meerkosten WMO en 
Jeugdzorg als gevolg van corona. Dit bedrag wordt geactualiseerd in de Najaarsnota, nadat 
onderzoek naar de omvang van de meerkosten heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare 
raming te komen voor de meerkosten in 2022. Op basis van die definitieve raming wordt de omvang 
van de compensatie vastgesteld en bij decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten. Zowel 
het onderzoek als besluitvorming over de compensatie vindt in gezamenlijk overleg tussen het Rijk 
en de VNG plaats.  
 

 
Opvang Oekraïners  
Op dit moment werken gemeenten en veiligheidsregio’s aan het realiseren van opvangplekken. Ook 
wij hebben opvang op diverse plaatsen gerealiseerd. Om gemeenten duidelijkheid te geven over 
welke kosten vergoed worden door het Rijk, is een regeling voor een specifieke uitkering op basis 
van normbedragen opgesteld. Voorlopig is de normvergoeding vastgesteld op € 700 per week per 
gerealiseerde gemeentelijke opvangplek.   
  
De hoogte van de normbedragen zal worden gemonitord. Indien uit de monitoring blijkt dat de 
normbedragen lager zijn dan de werkelijke kosten, zal een bijstelling van de norm plaatsvinden. 
Uitgangspunt is reële compensatie van de extra kosten die gemeenten als gevolg van de opvang van 
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ontheemden uit Oekraïne maken. De hoogte en omvang daarvan vragen om een politiek bestuurlijke 
afweging, met als uitgangspunt dat gemeenten er als gevolg van de opvang van ontheemden uit 
Oekraïne niet slechter voor komen te staan dan daarvoor. 
 

Aanvullend wordt door het Rijk gewerkt aan compensatieregelingen voor o.a. tijdelijke 

onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en zorgtaken. De komende periode wordt de compensatie 
en verdeling, in overleg tussen het Rijk en VNG, nader uitgewerkt. Via de Berap houden wij u op de 
hoogte van de voortgang van de overleggen.      
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Hoofdstuk 2: Herijking van het Gemeentefonds 
 
Inleiding 
De omgeving waarin gemeenten werken is de afgelopen decennia sterk veranderd, de bijbehorende 
taken ook. Vooral de decentralisaties hebben gezorgd voor een forse uitbreiding van gemeentelijke 
taken. Om gemeenten optimaal te faciliteren is het van belang dat de financiële verhoudingen 
aansluiten bij het veranderende takenpakket. De grote afhankelijkheid van gemeenten van het 
gemeentefonds vraagt om een verdeling die goed aansluit bij de kosten die gemeenten maken.  
 
In 2017 is de vraag ontstaan of de toen geldende verdeling van het gemeentefonds over de 
gemeenten nog wel recht deed aan de werkelijke kosten die gemeenten maken. De conclusie van 
het ministerie van BZK en van de gemeenten was dat het huidige model (deze verdeling loopt tot en 
met 2022) niet meer aansluit bij de werkelijke uitgaven van gemeenten.  
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarop in 2018 besloten 
om samen met steun van de VNG een herijkingsonderzoek uit te voeren om te komen tot een 
herijkte verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds, inclusief de onderdelen 
buiten de algemene uitkering die samenhangen met het sociaal domein. 
 
 

December 2020: Eerste voorstel herijking gemeentefonds 
Onder leiding van het ministerie van BZK en met de VNG commissie Financien als klankbord is in 
2019 het onderzoek gestart naar een betere herverdeling van het gemeentefonds over de 
gemeenten. De diverse deelonderzoeken zijn uitgevoerd door de bureaus van Cebeon en AEF.  
 
Het jaar 2019 is vooral gebruikt om vast te stellen welk resultaat de herijking moest opleveren. De 
uitlegbaarheid en transparantie van het model was één van de gewenste belangrijke resultaten. 
Maar ook moest het model toekomstbestendig en stabiel zijn.  
 
Begin 2020 zijn de eerste rapporten opgeleverd. De uitkomsten van die rapportages heeft eind 2020 
geleid tot een eerste voorstel van de minister van BZK. De uitkomsten van dit eerste voorstel waren 
voor de helft van de Friese en bijna alle Groninger gemeenten zeer negatief. Zie het bijbehorende 
plaatje. Onze gemeente was in Friesland één van de vier uitzonderingen op het vasteland, wij leken 
er wel licht op vooruit te gaan.  
 

 
 

 

De Friese en Groninger gemeenten 
hebben daarop besloten om bij 
monde van de VFG en de VGG 
gezamenlijk op te trekken richting 
het ministerie van BZK om er voor te 
zorgen dat dit eerste 
herijkingsvoorstel aangepast zou 
worden. Wij hebben als gemeente 
Súdwest-Fryslân ons solidair verklaart 
met de overige Noordelijke 
gemeenten en tot op de dag van 
vandaag trekken alle Friese en 
Groninger gemeenten nog steeds 
gezamenlijk op wat betreft dit 

dossier. 
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Ook landelijk werden vele vraagtekens gezet bij de uitkomsten van het eerste herijkingsvoorstel. Op 
zich zeer begrijpelijk: nadeel gemeenten zullen de herverdeling per definitie niet goed vinden. 
Maar ook kenners van buiten de gemeenten waren kritisch op de uitkomst. Vooral ingegeven door 
het feit dat economisch zwakkere gemeenten met name getroffen werden door een daling van hun 
aandeel in het gemeentefonds. Daarnaast plaatste de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zeer 
kritische kanttekeningen bij het eerste voorstel.  
 

Juli 2021: Tweede voorstel herijking gemeentefonds 
Het ministerie van BZK heeft de kritiek op het eerste model ter harte genomen en het model daarna 
aangepast. Tegelijk werd een doorrekening gemaakt met meer recentere cijfers (van 2019 i.p.v. 
2017) bij de berekening van de gevolgen per gemeente.  
 
 
Het tweede voorstel laat een positiever beeld zien voor met name de Friese gemeenten. 
 

 Herverdeeleffecten gemeentefonds per inwoner 
 

  
 
Veel gemeenten en ook de ROB blijven kritisch op het nieuwe herverdelingsmodel. Het ROB roept 
op tot nader onderzoek en de VNG-leden roepen via een motie begin 2022 het ministerie op om de 
herijking voorlopig uit te stellen.  
 
 

Definitief besluit tot invoering herijking gemeentefonds per 1-1-2023 
Ondanks alle bezwaren besluit het Ministerie van BZK, met goedkeuring van de Tweede Kamer om 
de herijking van het gemeentefonds door te zetten en in te laten gaan per 1 januari 2023.   
Om de gevolgen voor de nadeelgemeenten niet te groot te laten worden, is besloten te werken met 
een ingroei-pad waarbij gemeenten er in 2023 maximaal € 7,50 per inwoner op achteruit of vooruit 
gaan. In 2024 is dit maximaal € 22,50 en vanaf 2025 maximaal € 37,50 per inwoner.   
 
Verder zullen er zo snel mogelijk nadere onderzoeken plaatsvinden. Onderzoeken waar de VNG en 
het ROB op hadden aangedrongen om deze uit te voeren voordat de herijking zou worden ingevoerd. 
Pas na deze onderzoeken volgt een besluit van het Rijk over een verdere doorvoering van het model 
voor de jaren vanaf 2026.  
 
 

Toch zijn de VFG en de 
VGG nog niet tevreden met 
de aanpassingen. Het 
grootste bezwaar blijft dat 
de economisch zwakkere 
gebieden er op achteruit 
blijven gaan.  
 
Het ministerie van BZK 
brengt hier tegen in dat 
Groninger gemeenten nog 
steeds per inwoner het 
hoogste bedrag per 
inwoner uit het 
gemeentefonds ontvangen.    
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Gevolgen herijking voor Súdwest-Fryslân 
Van begin af aan komt onze gemeente voordelig uit de herijking van het gemeentefonds. Sterker, 
bij elke aanpassing wordt ons voordeel groter. Ons voordeel van het huidige model ten opzichte van 
het oude model is door het ministerie van BZK berekend op € 10,4 miljoen. Bijna € 116 euro per 
inwoner. Dat zijn de bedragen waarop wij recht zouden hebben als het model volledig zou worden 
ingevoerd. Helaas voor ons blijft het bij het ingroei model dat loopt tot en met 2025. Wij ontvangen 
dan ook slechts € 37,50 per inwoner extra vanaf 2025. Zie onderstaande tabel voor de uitkomsten 
van de herijking voor onze gemeente.  
 
 
Herijking gemeentefonds 2022 2023 2024 2025 2026

bij 100% toekenning basis jaar 2023 10.405.000 10.405.000 10.405.000 10.405.000

aftrek ivm ingroeimodel -9.730.000 -8.380.000 -7.030.000 -7.030.000

Totaal: 0 675.000 2.025.000 3.375.000 3.375.000    
 
De bedragen uit de tabel zijn verwerkt in de berekeningen die gepresenteerd worden in het 
volgende hoofdstuk 3. 
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Hoofdstuk 3: Financiële gevolgen meicirculaire 2022  
 
  
Hoe hoog is de uitkering uit het Gemeentefonds die we ontvangen van het Rijk? 
We hebben berekend hoeveel we de komende jaren ontvangen van het Rijk vanuit het 
Gemeentefonds. Voor deze berekening maken we, net als bijna alle gemeenten in Nederland, 
gebruik van een applicatie van het bedrijf LIAS. We vergelijken de uitkomst van de berekening met 
de bedragen die we berekend hebben bij de decembercirculaire van 2021.   
 
Tabel 1 
Uitkering Gemeentefonds Súdwest-Fryslân 2022 2023 2024 2025 2026

Meicirculaire 2022   194.118.000 199.152.000 203.450.000 208.157.000 190.446.000

Decembercirculaire 2021   183.698.768 177.517.468 176.094.989 176.121.334 175.762.913

Saldo: 10.419.232 21.634.532 27.355.011 32.035.666 14.683.087  
 
Uit tabel 1 blijkt dat we over alle jaren veel meer geld ontvangen van het Rijk. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt doordat de accresstijgingen tot en met 2025 historisch hoog zijn. In 
mindere mate wordt het voordeel veroorzaakt door de herijking van het gemeentefonds (maximaal 
€ 3,4 miljoen vanaf 2025) en het tijdelijk schrappen van de opschalingskorting in de jaren 2021 tot 
en met 2025 (voordeel oplopend naar € 3,6 miljoen in 2025). In 2026 ontvangen we naar 
verwachting maar liefst € 17 miljoen minder dan in 2025. In hoofdstuk 4 gaan we verder in op de 
achtergronden van deze cijfers en hoe we daar mee willen omgaan.  
  
Van de voordelige saldi uit tabel 1 reserveren wij allereerst geld voor de zogenaamde taakmutaties. 
Het Rijk heeft het Gemeentefonds o.a. aangevuld om extra taken uit te voeren. We zijn niet 
verplicht het geld ook daadwerkelijk uit te geven aan deze taken, maar over het algemeen 
besluiten we hier wel toe. Uiteindelijk beslist onze gemeenteraad over de inzet van de middelen. 
Omgekeerd kan ook: er kan door het Rijk geld uit het gemeentefonds gehaald worden omdat 
gemeenten bepaalde taken niet meer hoeven uit te voeren.   
 
Het bedrag dat na aftrek van de taakmutaties resteert, is het saldo (positief en negatief) wat 
overblijft voor de algemene middelen.  

 
 
Taakmutaties  
Er is in de meicirculaire 2022 weer een groot aantal taken opgenomen waarvoor we extra geld 
ontvangen uit de algemene uitkering. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we deze bedragen nodig 
hebben om de bijbehorende taken uit te voeren. Definitieve besluitvorming leggen wij aan college 
en raad voor in de eerstvolgende berap (voor het jaar 2022) en bij de besluitvorming bij de 
meerjarenbegroting (2023-2026). Zie tabel voor een overzicht van de taakmutaties. 
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Tabel 2 
Taakmutaties Meicirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Compensatie loon- en prijsstijgingen 2023 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000

Energietoeslag 3.397.000

Jeugdzorg -44.000 1.905.000 38.000 35.000 24.000

Voogdij 18+ loon - en prijsstijgingen 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000

WSW loon en prijscompensatie 631.000 582.000 550.000 545.000 493.000

Participatie overig 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Inburgering: leerbaarheidstoets 32.000 21.000 21.000 21.000 21.000

Valpreventie bij ouderen (Coalitieakkoord) -56.000 -90.000 -90.000 -90.000

Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren 24.000 24.000 24.000 24.000

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord) -480.000 -480.000

Toezicht en handhaving voor EPBD III 9.000

Prenataal huisbezoek -11.000

Gezond in de stad (DU) 24.000

Suppletie-uitkering Bommenregeling 34.000

Uitvoeringskosten klimaatakkoord 524.000

Extra capaciteit BOA’s 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

Totaal taakmutaties 4.801.000 5.781.000 3.848.000 3.360.000 3.297.000  
 
 
Loon- en prijscompensatie 
Via de meicirculaire ontvangen we een compensatie voor loon- en prijsstijgingen. De omvang 
hiervan is € 3,1 miljoen. Hiervan moeten wij de loon-en prijsstijgingen bekostigen, intern en extern.  
In de praktijk blijkt dit nooit voldoende te zijn om al onze loon-prijsstijgingen uit onze begroting 
van te kunnen betalen. Zie hoofdstuk 4 voor een mogelijke oplossing voor dit probleem. 
 
Energietoeslag 
Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de 
Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale 
bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen 
aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige 
aanvullende tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet in maart 
2022 een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. In de voorjaarsbesluitvorming is 
een aanvullend bedrag van € 175 miljoen beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare 
bedrag uitkomt op € 854 miljoen.  
 
Jeugdzorg 
In mei 2019 hebben de VNG en het Rijk afspraken gemaakt over de inrichting van een 
subsidieregeling ‘continuïteit cruciale jeugdzorg’ met een looptijd tot eind december 2021.  
Dit voorjaar zijn de VNG en het Rijk overeengekomen om de looptijd van de subsidieregeling 
‘continuïteit cruciale jeugdzorg’ te verlengen. VNG en Rijk hebben daarnaast besloten om de 
hoogte van de beschikbare middelen voor de subsidieregeling vast te stellen op € 10 miljoen. Aan 
het einde van de subsidieregeling vloeien deze financiële middelen weer terug in het 
gemeentefonds. We ontvangen in 2022 daarom € 44.000 minder. 
 
De omvangrijkste taakmutatie in deze circulaire is de compensatie van de tekorten in de jeugdzorg, 
de definitieve verdeling van € 1.445 miljoen voor het jaar 2023. Het kabinet gaat de komende tijd 
met gemeenten en andere relevante partijen verder in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, 
die moet bestaan uit een combinatie van een set van kostenbesparende maatregelen en een 
financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd.  
 
Bij het afsluiten van de Hervormingsagenda zal het kabinet ook besluiten over de extra middelen 
voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden. Het advies van de 
Arbitragecommissie c.q. de Commissie van Wijzen vormt het uitgangspunt.  
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Voor de jaren 2023 tot en met 2026 hadden het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) 
aanvankelijk afgesproken dat de gemeenten een stelpost mochten opnemen in de begroting van nog 
te ontvangen middelen. De netto-reeks van de Arbitragecommissie vormde daarvoor het 
uitgangspunt. Vanuit behoedzaamheid gold hiervoor een maximum van 75%. In de meicirculaire 2022 
wordt geen duidelijkheid gegeven of dit principe van 75% vanuit behoedzaamheid voor de jaren 
vanaf 2024 gehanteerd moet blijven. Vooralsnog gaan we daar wel vanuit. We hebben dan ook 75% 
als fictieve inkomst voor de tekorten Jeugdzorg mee genomen en geen 100%.  
 
Voogdij 18+ loon en prijsstijgingen   
Voor 2022 zijn de bedragen per gemeente, € 26,668 miljoen landelijk vanaf 2022,  
naar rato opgehoogd in verband met de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2022. 
Voor ons is dat € 141.000. 
 
WSW loon- en prijscompensatie 
De omvang van de integratie-uitkering Participatie – WSW wijzigt als gevolg van de toekenning 
van de loon- en prijsbijstelling 2022. Zoals gebruikelijk geven we dit volledige bedrag een-op-een 
door aan de gemeenschappelijke regeling van Empatec, ons sociaal werkbedrijf. 
 
Participatie overig 
Voor de overige nieuwe doelgroepen in het kader van de participatiewet (geen WSW), zoals 
bijvoorbeeld beschut werken, ontvangen we structureel € 19.000 extra voor loon- en 
prijscompensatie 2022. 
 
Inburgering: leerbaarheidstoets 
De omvang van de integratie-uitkering Inburgering 2022 wijzigt als gevolg van de toevoeging van 
middelen voor de leerbaarheidstoets, conform de afspraken die in oktober 
2021 zijn gemaakt met de VNG.  
 
De leerbaarheidstoets is onderdeel van de brede intake in de Wet inburgering. De 
leerbaarheidstoets heeft als doel om inzicht te geven in het niveau van de Nederlandse taal 
dat een inburgeringsplichtige kan bereiken gedurende de inburgeringstermijn. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. 
Concreet betekent dit dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inplannen van de 
afspraken met de kandidaten voor de afname van de leerbaarheidstoets, het beschikbaar 
stellen van afnamelocaties en de begeleiding van de afname van de toets. Gemeenten 
hebben geen rol bij de verwerking of beoordeling van de leerbaarheidstoets. 
 
Valpreventie bij ouderen 
Het kabinet heeft valpreventie, als kostenbesparende preventiemaatregel, in het Coalitieakkoord 
opgenomen. Valpreventie draagt bij aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen. Er 
dient geïnvesteerd te worden in het opschalen van beweegprogramma’s, het uitvoeren van de 
multifactoriële interventie en de organisatie van opsporing en screening. De maatregelen die nodig 
zijn voor implementatie worden komende periode met alle relevante stakeholders, zo ook de 
gemeenten, uitgewerkt. Dit leidt vanaf 2023 tot een taakstellende besparing in het gemeentefonds: 
€ 10 miljoen in 2023, oplopend naar € 16,667 structureel vanaf 2027. Wij worden als gemeente dus 
geacht structureel vanaf 2024 € 90.000 minder uit te geven aan WMO-zorg. De korting brengen we 
daarom in mindering op het WMO-budget. 
 
Versterking dienstverlening gemeenten: systeemleren 
Het kabinet heeft vorig jaar besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en 
het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 in totaal 
€ 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. De bedragen zijn grotendeels beschikbaar gesteld in 
de decembercirculaire 2021. De gemeenteraad heeft de decembercirculaire 2021 op 3 maart 2022 
behandeld en besloten om een krediet “versterking gemeentelijke dienstverlening 2022-2027” hier 
voor in te stellen.  
 
Naar verwachting ontvangen wij tot en met 2027 ongeveer € 2,5 miljoen. De raad heeft besloten om 
alle bedragen die wij van het Rijk tot en met 2027 ontvangen voor versterking dienstverlening 
gemeenten, aan dit krediet toe te voegen. Er was al € 5 miljoen beschikbaar via de algemene 



 

10 

 

uitkering voor systeemleren. Nu wordt door het Rijk landelijk nogmaals € 5 miljoen euro 
beschikbaar gesteld.   
 
Eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp 
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat dit kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen 
bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. De komende periode wordt deze maatregel met 
cliënten, gemeenten en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgewerkt. De maatregel vraagt 
een wetswijziging en vergt een aanzienlijke implementatietijd waardoor de beoogde datum van 
inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld.  
 
De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen.  
Dit betekent dat het Rijk er vanuit gaat dat wij vanaf 2025 structureel 480.000 minder aan 
Huishoudelijke Hulp zullen uitgegeven. Wij stellen dan ook voor om het budget voor Huishoudelijke 
Hulp vanaf 2025 structureel met dit bedrag te verlagen.   
 
Toezicht en handhaving EPBD III 
De algemene uitkering wordt in 2022 verhoogd in verband met de tweede herziening van de 
Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is op 10 maart 2020 
geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren.  
 
Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting geïntroduceerd voor documenteren 
van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per 
verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook zijn de eisen voor de 
energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en 
airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de 
handhaving. Informatie over de jaren 2023 en verder volgt in een volgende circulaire. 
We stellen voor het bedrag van € 9.000 toe te voegen aan het budget voor toezicht en handhaving. 
 
Prenataal huisbezoek 
In 2021 is structureel vanaf 2022 in totaal € 5,3 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd voor 
de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB 
JGZ)’. Daarbij was uitgegaan van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2022. Het 
wetsvoorstel is evenwel niet per 1 januari 2022 in werking getreden maar treedt per 1 juli 2022 in 
werking. De niet benodigde middelen voor het 1e halfjaar van 2022 worden teruggeboekt naar het 
ministerie van VWS. Deze taak wordt voor ons uitgevoerd door de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Wij 
gaan er vanuit dat zij het bedrag van € 11.000 in 2022 in mindering brengen op onze jaarlijkse 
bijdrage aan de VRF. 
 
Gezond in de Stad 
Wij ontvangen al jaren een bedrag voor Gezond in de Stad. In 2022 wordt het bedrag eenmalig 
opgehoogd met € 24.000 voor een nog een jaar extra jaar Kansrijke Start voor kinderen in de 

eerste 1000 dagen van hun leven.  
 
Suppletie-uitkering Bommenregeling 
Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het 
opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben een 
aanvraag gedaan omdat wij een Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten hebben uitgevoerd en 
ontvangen hier voor in 2022 68% van onze gemaakte kosten, € 34.000. Het bedrag is voorgeschoten 
van het budget Cultureel Erfgoed. We stellen voor het bedrag dan ook dit jaar aan dat budget toe te 
voegen. 
 
 
Uitvoeringskosten klimaatakkoord 
Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en 
energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen 
voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat 
is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom 
wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 72,591 miljoen naar 2022 verschoven. 
Dat betekent dat via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen 
beschikbaar wordt gesteld. Over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn 
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gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend 
klimaatbeleid vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk. 
 
Extra capaciteit BOA’s 
De Tweede Kamer heeft in 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Met 
deze motie, waarmee structureel € 200 miljoen is vrijgemaakt voor handhaving en 
veiligheid, is onder meer aan het kabinet de opdracht meegegeven om de capaciteit van 
(wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten. Van dit bedrag wordt 
structureel € 25 miljoen voor de BOA’s beschikbaar gesteld.  
 
In zijn brief van d.d. 12 november 2021 aan de Tweede Kamer heeft de minister van Justitie en 
Veiligheid (JenV) aangegeven op welke wijze hij deze € 25 miljoen wil inzetten. Naast onder meer 
€ 5,5 miljoen voor de groene BOA en een bedrag voor de verdere professionalisering en een 
veilige taakuitvoering van de BOA’s in alle domeinen, wordt € 13 miljoen vrijgemaakt voor 
de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte. De € 13 miljoen loopt via het gemeentefonds, het 
resterende bedrag niet. Wij ontvangen structureel € 45.000 extra en willen dit bedrag inzetten voor 
extra BOA’s.  
 
 

 
Vrij besteedbaar deel  
 
Na verrekening van de taakmutaties blijft het vrij besteedbare deel over:  
 
Tabel 3 
Vrij besteedbaar deel Meicirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Meicirculaire 2022 t.o.v. Decembercirculaire 2021 (tabel 1) 10.419.232 21.634.532 27.355.011 32.035.666 14.683.087

Taakmutaties (tabel 2) 4.801.000 5.781.000 3.848.000 3.360.000 3.297.000

Totaal: 5.618.232 15.853.532 23.507.011 28.675.666 11.386.087  
 
In het volgende hoofdstuk bekijken wij de uitkomst uit tabel 3 in een breder perspectief en geven 
wij een advies hoe om te gaan met de extra vrij besteedbare middelen. 
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Hoofdstuk 4: Meerjarenperspectief   
 
 

Inleiding 
Het meerjarenperspectief ziet er tot en met 2025 rooskleurig uit. Zoals te zien is in onderstaande 
grafiek.  
 

 
 
In de grafiek is ook te zien dat het vrij besteedbare bedrag in 2026 het zogenaamde ravijn in duikt. 
Een daling van € 17 miljoen euro tussen 2025 en 2026. Dat is bijna 10%!    
 
De daling in 2026 heeft meerdere oorzaken: 

- Het Rijk is voornemens om de berekeningssystematiek van de hoogte van het 
gemeentefonds te wijzigen vanaf 2026. De trap op- trap af systematiek verdwijnt dan. 
Hierover is het Rijk nog in gesprek met de gemeenten, maar het bijbehorende nadeel (een 
veel lager accres) is op voorhand al verwerkt in de meicirculaire. 

- Vanaf 2026 worden gemeenten niet meer automatisch gecompenseerd voor volumegroei. 
Alleen voor de loon- en prijsstijgingen wordt compensatie berekend.  

- De zogenaamde opschalingskorting is bevroren tot en met 2025. Vanaf 2026 komt die korting 
weer terug, dat scheelt ons structureel € 3,6 miljoen. 

 
Deze daling zorgt voor grote problemen bij gemeenten omdat zij slechts incidenteel meer geld 
krijgen en niet structureel. Investeringen kunnen dan ook in veel mindere mate worden gedaan 
omdat de bijbehorende kapitaallasten vanaf 2026 niet meer beschikbaar zijn. 
 
De VNG is al enkele maanden in gesprek met het kabinet over de situatie die door het 
coalitieakkoord is ontstaan en die eerder is omschreven als het ‘ravijn’: een reductie van de 
gemeentelijke middelen na 2025. Tot nu toe hebben die gesprekken niet tot een bevredigend 
resultaat geleid. Op 29 juni jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de VNG daarom een 
resolutie aangenomen met daarin o.a. de oproep aan het Rijk dat er “uiterlijk op Prinsjesdag voor 
gemeenten duidelijkheid moet zijn over de gemeentelijke financiële ruimte vanaf 2026”. 
 
Nog een onzekere factor is de loon-en prijsontwikkeling. Het bedrag dat het Rijk hiervoor 
beschikbaar stelt, blijkt al jaren niet voldoende om onze loon- en prijsstijgingen en die van onze 
externe partijen van te kunnen betalen.   
 
Er zijn dan ook genoeg redenen om enige voorzichtigheid te betrachten voordat we overgaan tot het 
inzetten van alle middelen die we lijken te krijgen.  
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Stelposten inkomsten uit de meicirculaire 2022  
De berekening van het vrij besteedbare deel van het gemeentefonds hebben we uitgevoerd zoals we 
tot nu toe onze uitkering uit het gemeentefonds hebben berekend. We hebben altijd voorzichtig 
begroot en ons niet te snel rijk gerekend.  
 
Deze meicirculaire 2022 is onvergelijkbaar met alle voorgaande circulaires van de afgelopen jaren. 
Het Rijk belooft tot en met 2025 gouden bergen, maar toont ons daarna een mistig ravijn. De 
verdeling over gemeenten is herijkt, maar tegelijk is deze herijking nog niet volledig verwerkt 
omdat er een ingroeimodel wordt gebruikt. Daarnaast heeft het Rijk de compensatie voor de  
tekorten in de Jeugdzorg maar tot 2023 toegekend. Deze vele onzekerheden dwingen ons om, nog 
meer dan gebruikelijk tot nu toe, aannames te doen over de werkelijk te verwachten ontwikkeling 
van het gemeentefonds.  
 
We hebben een aantal afwegingen te maken. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

- Ontwikkeling van onze eigen aantallen/maatstaven 
- Loon- en prijsstijgingen 
- Bevriezen accressen 2022-2025 
- BTW compensatiefonds 
- Aanvullende budgetten Jeugdzorg 

 
Ontwikkeling van onze eigen aantallen/maatstaven 
Vanuit het voorzichtigheidsprincipe hebben wij tot nu toe onze aantallen van de maatstaven altijd 
constant gehouden op basis van het aantal uit het eerste begrotingsjaar. Het Rijk gaat er van uit dat 
de meeste aantallen landelijk stijgen, waardoor het uitgekeerde bedrag per maatstaf iets lager 
wordt. Om dat iets lagere bedrag per maatstaf te compenseren moet je het volume (aantal) iets 
verhogen. Zie de handleiding 2022 in de bijlage voor een uitgebreide uitleg van deze systematiek. 
 
De vraag is of een 100% stijging van aantallen voor Súdwest-Fryslân wel reëel is. Bovendien zorgt de 
stijging van aantallen in veel gevallen ook voor hogere uitgaven. De uitgaven zullen normaliter 
stijgen als het volume groter wordt. Onze kennispartner LIAS adviseert om voor 
plattelandsgemeenten uit te gaan van een stijging van 50% van wat landelijk verwacht wordt.  
 
We kunnen hierin een keuze maken:  
   0% stijging  voorzichtig  huidige systematiek SWF 
 50% stijging reëel   advies van kennispartner LIAS voor SWF 
100% stijging optimistisch  berekening Rijk  
 
Ook over de manier waarop we berekenen welke positieve gevolgen de stijging van aantallen op het 
budget heeft, kunnen we een keuze maken. Als we dit per maatstaf zouden bekijken, dan is dat een 
arbeidsintensief proces. LIAS heeft daarvoor een alternatief geadviseerd. Zij adviseert ons om de 
ontwikkeling van de uitkeringsbasis te gebruiken en deze te vermenigvuldigen met de 
uitkeringsfactor. Deze uitkeringsbasis is te vinden in de meicirculaire op blz 28, tabel 2.6.3. Wij 
geven de voorkeur aan de laatste berekeningsmethode.  
 

Opties extra budget obv stijging aantallen 2024 2025 2026

Ontwikkeling uitkeringsbasis 0,010 0,010 0,010

Cumulatieve ontwikkeling uitkeringsbasis 0,010 0,020 0,030

Uitkeringsbasis 160.000.000 160.000.000 160.000.000

0% 0 0 0

50% 800.000 1.600.000 2.400.000

100% 1.600.000 3.200.000 4.800.000  
 
Wij adviseren om mee te gaan met advies van LIAS en het reële scenario te hanteren. Hierdoor 
hebben we jaarlijks meer financiële ruimte tot onze beschikking ten opzichte van onze oude 
systematiek, maar houden we ook speelruimte over om de kosten als gevolg van hogere aantallen  
op te vangen.   
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Loon- en prijsstijgingen 
De rijksoverheid neemt in de meerjarenraming een loon/prijsontwikkeling (LPO) op en raamt dus 
inclusief inflatie. Wij ramen tegen constante prijzen, dus exclusief inflatie. Omdat het Rijk tegen 
lopende prijzen raamt en wij tegen constante prijzen, moeten we een correctie (aftrek) uitvoeren 
voor de jaren na het begrotingsjaar (in dit geval 2024-2026). Dit deden we tot nu toe door de 
uitkeringsfactor te verlagen met de in de meicirculaire opgenomen Prijsontwikkeling BBP (PBBP). Op 
deze wijze is ook de uitkomst van de vrije ruimte in hoofdstuk 3 berekend. 
 
De aftrek van lopende naar constante prijzen bleek de afgelopen jaren te laag, de werkelijke 
inflatie was hoger dan de geschatte Prijsontwikkeling BBP. Hierdoor rekenden we ons rijker dan we 
waren en daardoor was er de afgelopen jaren in het nieuwe begrotingsjaar niet genoeg geld 
beschikbaar om de salarisstijging voor eigen personeel en verbonden partijen te compenseren. Met 
als gevolg dat er geen financiële dekkingsmiddelen beschikbaar waren voor prijsmutaties.  
   
Het PBBP uit de meicirculaire voor 2024 is 2,5%, aflopend naar 2,20% in 2026. Dit is erg laag 
vergeleken bij de huidige inflatiecijfers. In de Macro Economische Verkenningen 2022 van het CPB 
rekende het Rijk in haar Startnota bijvoorbeeld met 3,4% in 2024 en 3,3%,in 2025. LIAS adviseert 
dan ook om een hogere aftrek te hanteren en geeft daarvoor een percentage van 3,6% als voorbeeld 
voor 2024. Op elke percentage is wat af te dingen, wij kiezen er pragmatisch voor om elk jaar een 
risico-opslag van 1% te hanteren als extra aftrek.  
 

Correctie op PBBP 2024 2025 2026

Cijfers meicirculaire 2,5% 2,5% 2,2%

Optie 1% opslag 3,5% 3,5% 3,2%

1% opslag per jaar -1.760.000 -3.520.000 -5.280.000  
 
Afgerond levert dat een aftrekpost op van € 1,8 miljoen cumulatief per jaar op. De werkelijke loon- 
en prijscompensatie ontvangen we in het eerste jaar van een begrotingsreeks. Zo creëren we ruimte 
om in de toekomst onze werkelijke loon-en prijsstijgingen op te kunnen vangen en daarnaast ook de 
budgetten te kunnen indexeren. Afhankelijk van de werkelijke ontwikkelingen van de inflatie zullen 
we het opslagpercentage van 1% jaarlijks heroverwegen.        
 
 
Bevriezen accressen 2022-2025 
In de meicirculaire 2022 wordt melding gemaakt van gesprekken tussen het Rijk en de VNG over het 
mogelijk bevriezen van de accressen voor de jaren 2022-2025. Inmiddels heeft de VNG eind juni 
(dus na het verschijnen van deze meicirculaire) ingestemd met het voorstel van het Rijk om het 
volume-accres voor 2022, 2023, 2024 en 2025 te bevriezen. Daarmee krijgen gemeenten een stabiel 
accres tot en met 2025. Alleen de loon- en prijscompensatie blijft afhankelijk van de werkelijke 
Rijksuitgaven.  
 
Na het verschijnen van de meicirculaire op 1 juni werd nog door experts geadviseerd om een 
percentage (15%-25%) in mindering te brengen op de torenhoge accressen. Het Rijk rekent immers 
normaliter later af op basis van de werkelijk uitgaven van het voorgaande jaar. Bij hoge accressen 
ligt het gevaar op de loer dat het Rijk achteraf veel minder heeft uitgegeven en de gemeenten 
alsnog gekort worden middels een verlaging van het accres volgens de trap-op trap-af systematiek.  
 
Voor het ravijnjaar 2026 is bevriezen van de accressen helaas geen oplossing. Het jaar 2026 wordt 
dan ook niet bevroren. Gelukkig ook maar, want dat jaar laat een negatief accres zien. Over 2026 
zullen in de nabije toekomst nog gesprekken plaats vinden tussen het Rijk en de VNG.   
 
 
BTW Compensatiefonds 
Het BCF-plafond bedraagt € 3,6 miljard voor gemeenten in 2022. Als de gezamenlijke declaraties 
onder het plafond blijven, ontvangen gemeenten bij de meicirculaire geld terug.  
In de septembercirculaire 2021 is een voorschot voor het jaar 2021 van € 215,959 miljoen verstrekt. 
In deze circulaire volgt de afrekening voor het jaar 2021 een plus van € 119,49 miljoen. Gemeenten 
hebben minder gedeclareerd bij het BCF, waardoor de ruimte onder het plafond groter is geworden. 
De afrekening over 2021 vindt plaats in 2022 als incidentele compensatie. 
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Deze afrekening heeft ook structurele gevolgen. Voor de begroting 2023 met bijbehorende 
meerjarenraming is in deze circulaire een advies opgenomen dat die raming maximaal gelijk mag 
zijn aan de afrekening van 2021, een macro bedrag van € 335,449 miljoen in alle jaren. Dat komt 
overeen met ongeveer € 1,8 miljoen voor Súdwest-Fryslân. De provinciaal toezichthouders hebben 
aangegeven dit advies als richtlijn te gebruiken bij het beoordelen van de (meerjaren-) begroting 
2023-2026. Ook geven ze aan voorzichtig te zijn met het opnemen van een raming voor dit 
dekkingsmiddel. Tot nu toe hebben wij in onze meerjarenraming € 1,0 miljoen opgenomen als 
stelpost voor onderuitputting van het BTW compensatiefonds. Dit mag dus nu maximaal € 1,8 
miljoen worden.    
 

Opties extra budget obv verhogen 

onderuitputting BTW compensatiefonds 2023 2024 2025 2026

Behoedzaam 0 0 0 0

Reeel =  huidige meerjarenbegroting 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Optimistisch 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000  
 
Wij stellen voor aan het huidige bedrag van € 1 miljoen vast te houden. Ten opzichte van de huidige 
begroting is er dan geen voordeel- of nadeel. 
 
 
Jeugdzorg 
Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard extra beschikbaar voor de jeugdzorg.  
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 hadden het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) 
aanvankelijk afgesproken dat de gemeenten een stelpost mochten opnemen in de begroting van nog 
te ontvangen middelen. De netto-reeks van de Arbitragecommissie vormde daarvoor het 
uitgangspunt. Vanuit behoedzaamheid gold hiervoor een maximum van 75% omdat de resultaten uit 
de Hervormingsagenda kunnen leiden tot een lagere netto-reeks. De compensatie 2023 is in de 
meicirculaire 2022 echter volledig gegeven, dus 100%. De vraag is of voor de jaren 2024 en volgende 
nog steeds een afslag van 25% geldt. 
 
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat wij voor de jaren 2024-2026 maximaal 75% mogen opnemen in 
onze meerjarenbegroting. Dit percentage hebben wij ook zo verwerkt in onze berekening (zie 
onderstaande tabel, groen gearceerd). Wij hopen zo spoedig mogelijk te horen of wij 100% mogen 
opnemen. De kans daarop achten wij echter niet groot. 
 
Mocht dat wel zo zijn dan kunnen wij de volgende reeks toevoegen aan onze inkomsten: 
Extra budget Jeugdzorg 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Scenario 100% vanaf 2024 7.602.000 7.181.128 6.618.212 4.561.200 4.266.590 4.266.590

Scenario 75% vanaf 2024 7.602.000 5.385.846 4.963.659 3.420.900 3.199.942 3.199.942

extra budget bij 100% 0 1.795.282 1.654.553 1.140.300 1.066.647 1.066.647  
 
  
Voorstel stelposten 
Voegen wij de hierboven genoemde stelposten toe als aanvulling/correctie op tabel 3 uit hoofdstuk 
3, dan resteert de volgende vrij besteedbare ruimte: 
 
Vrij besteedbaar deel Meicirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Voorlopig vrij besteedbaar deel (tabel 3) 5.618.232 15.853.532 23.507.011 28.675.666 11.386.087

Ontwikkeling aantallen 0 0 800.000 1.600.000 2.400.000

Verhoging aftrek loon- en prijscompensatie 0 0 -1.760.000 -3.520.000 -5.280.000 

BTW compensatiefonds  - geen toevoeging 0 0 0 0 0

Jeugdzorg 25% vanaf 2024 0 0 pm pm pm

Totaal: 5.618.232 15.853.532 22.547.011 26.755.666 8.506.087  
 
 
Wij nemen vooralsnog de hierboven genoemde cijfers op in de conceptprogrammabegroting 2023-
2026. De gevolgen voor het jaar 2022 leggen wij aan college en raad voor in de eerstvolgende 
berap. 
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Eindvoorstel 
 
Wij stellen het college voor:  

a. in te stemmen met de notitie meicirculaire 2022 
b. de financiële gevolgen voor het jaar 2022 via de maandelijkse berap voor te leggen aan de 

gemeenteraad 
c. de financiële gevolgen voor de jaren 2023-2026 te verwerken in de meerjarenbegroting 

2023-2026  
d. de raad te informeren via actieve info. 

 


