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Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college 
 
 

Collegebesluit 

a. in te stemmen met de notitie septembercirculaire 2022 
b. kennis te nemen van de financiële gevolgen van de septembercirculaire 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 via een begrotingswijziging te verwerken in de 

meerjarenbegroting 2023-2026 
e. de raad hierover actief te informeren middels bijgevoegde actieve info 
 

Toelichting/achtergrond 

 
Inleiding 
De septembercirculaire 2022 is verschenen op 22 september jl. 
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. 
 
Financiële gevolgen voor de begroting 
In de notitie septembercirculaire gemeentefonds 2022 geven wij een overzicht van de 
verwachte financiële gevolgen voor de jaren 2022 tot en met 2026. De gevolgen zijn voor de jaren 
2022-2025 licht voordelig. Voor het jaar 2026 heeft het Rijk via deze circulaire een eenmalige 
bijdrage van landelijk 1 miljard euro beschikbaar gesteld om de grote daling tussen 2025 en 2026 
enigszins te dempen.  
 
Er zijn diverse onderzoeken gaande die uitsluitsel moeten geven over hoe gemeenten vanaf 2026 via 
het gemeentefonds bekostigd zullen worden. De huidige trap-op trap af systematiek vervalt vanaf 
2026. Dit zorgt voor financiële risico’s omdat nog niet duidelijk is wat de uitkomsten van die 
onderzoeken zullen zijn. Er is nog niet duidelijk wanneer de onderzoeken afgerond zullen zijn. 
 
De uitkomst van de notitie septembercirculaire 2022 levert de volgende vrij besteedbare ruimte op 
ten opzichte van de (concept)begroting 2023-2026: 
 

 
 
 

Vrij besteedbaar deel Septembercirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Septembercirculaire 2022 t.o.v. begroting 2023 5.035.117 2.127.786 1.829.944 1.827.611 7.829.353

Taakmutaties -5.027.000 -290.000 -240.000 -75.000 -75.000 

Correctie fout WOZ -1.232.000 -1.232.000 -1.232.000 -1.232.000 

Totaal vrij besteedbaar extra budget AU: 8.117 605.786 357.944 520.611 6.522.353



 

Vervolgbesluiten van de raad 
De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2022 voor het lopende jaar 2022 leggen wij in de 
eerstvolgende bestuursrapportage ter besluitvorming aan u voor. 
De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2022 voor de meerjarenbegroting 2023-2026 
leggen we via een begrotingswijziging op de begroting 2023-2026 aan u voor.

Bijlage(n) 

- septembercirculaire 2022 van het Rijk 
- notitie septembercirculaire 2022 gemeente SWF 
- uitdraai PAUW 
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