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Notitie Septembercirculaire 2022 
 
 

Hoofdstuk 1: Algemene mededelingen 
 
 

Inleiding 
De septembercirculaire 2022 is verschenen op woensdag 22 september, één dag na Prinsjesdag. De 
septembercirculaire 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.  
 
De vorige circulaire waarover wij u hebben geïnformeerd, was de meicirculaire 2022. Die circulaire 
is verwerkt in onze conceptbegroting 2023-2026. In aanloop naar die begroting hebben we een 
aantal aannames gedaan over de verwachte ontwikkeling van de algemene uitkering. Deze 
aannames hebben wij verwerkt in onze meerjarenbegroting 2023-2026. De financiële gevolgen van 
de septembercirculaire 2022 vergelijken wij dan ook met de cijfers zoals wij die in de 
conceptbegroting 2023-2026 hebben verwerkt.   
 
Wij vragen aan u om akkoord te gaan met de financiële uitkomst van de septembercirculaire 2022 
en deze via een begrotingswijziging te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026. De 
financiële gevolgen voor het lopende jaar 2022 verwerken wij in de eerstvolgende berap van 2022.   
 
 

Vertraging en onzekerheden 
De septembercirculaire is een dag later verschenen dan gebruikelijk. De oorzaak hiervan was dat 
dat de regering tot op de laatste dag voor Prinsjesdag heeft gewerkt aan haar Najaarsnota. De 
huidige energiecrisis was daarvan de hoofdreden. Maar ook andere crisissen (o.a. asiel, stikstof, 
woning) vragen op dit moment veel van politiek Den Haag.  
 
Helaas zijn er door die tijdsdruk een aantal fouten in de circulaire van het Rijk terecht gekomen. 
Tot en met 10 oktober zijn fouten en onzekerheden ontdekt en gecommuniceerd met gemeenten. 
Het Rijk zal correcties doorvoeren via de decembercirculaire 2022. Wij achten het dan ook niet 
realistisch om de gevolgen van deze septembercirculaire op te nemen in de primitieve begroting 
2023-2026.  
 

Accressen  
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt al jaren voor het grootste deel bepaald door de 
ontwikkeling van de totale rijksuitgaven (accresrelevante uitgaven; ARU). Volgens de reguliere 
normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de totale rijksuitgaven direct invloed 
op de ontwikkeling van de algemene uitkering en daarmee op de omvang van het gemeentefonds. 
De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, 
wordt het accres genoemd. 
 
Het kabinet heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het voorstel gedaan om het 
volumedeel van het accres voor 2022–2025 vast te zetten op stand Voorjaarsnota 2022. De VNG 
heeft met dit voorstel ingestemd om meer stabiliteit te creëren. Het accres wordt nog wel 
bijgesteld als gevolg van de jaarlijkse loon- en prijsontwikkeling zoals deze door het CPB wordt 
geraamd.  
 
 

Nieuwe normeringssystematiek  
In het Coalitieakkoord heef het Rijk besloten dat het gemeentefonds vanaf 2026 niet langer via de 
normeringssystematiek (trap-op-trap-af) geïndexeerd worden. Daarmee vervalt de koppeling aan de 
rijksuitgaven. Het accres vanaf 2026 wordt wel bijgesteld als gevolg van de jaarlijkse loon- en 
prijsontwikkeling.  
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Hierdoor ontstaat het zogenaamde ravijnjaar 2026. De daling van de accressen tussen 2025 en 2026 
is gigantisch groot. In afwachting van de invoering van een nieuwe financieringssystematiek vanaf 
2026 heeft het Rijk nu besloten om eenmalig 1 miljard euro in 2026 toe te voegen aan het 
gemeentefonds. Hiermee wordt de daling van 2025 naar 2026 enigszins gedempt, maar bij lange na 
niet volledig. Bovendien gaat het om een eenmalig bedrag, waardoor de grote val ook na het jaar 
2027 gewoon doorzet. Gemeenten blijven dan ook in het ongewisse over hun financiële speelruimte 
vanaf 2026.    
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Hoofdstuk 2: Financiële gevolgen septembercirculaire 2022  
 

Van meicirculaire 2022 naar begroting 2023  
De laatste cijfers van de algemene uitkering die u van ons heeft ontvangen, waren gebaseerd op de  
meicirculaire 2022. Deze cijfers zijn via de notitie meicirculaire 2022 aan de raad verstrekt via 
actieve info.  
 
In die notitie meicirculaire 2022 hebben we een aantal mogelijke stelposten benoemd waarvan we 
hebben besloten om die definitief mee te nemen in de begroting 2023. Het gaat daarbij om de 
ontwikkeling van de aantallen en de mogelijke verhoging van de aftrek voor loon- en 
prijscompensatie.  
 
Daarnaast was er nog steeds onduidelijkheid over de hoogte van de bedragen die we op mochten 
nemen voor de Jeugdzorg. Inmiddels is die duidelijkheid gegeven door Rijk en Provincie. We mogen 
de door het Rijk toegezegde bedragen tot en met 2026 voor 100% meenemen in onze begroting.      
We hebben de extra inkomsten Jeugdzorg dan ook voor 100% meegenomen in onze begroting.  
 
Tegenover de 100% extra inkomst Jeugdzorg staat wel dat in het Coalitieakkoord van het Rijk een 
extra besparing in het jeugddomein opgenomen is. Het kabinet heeft besloten dat deze besparing 
een Rijksverantwoordelijkheid is. De bijbehorende bedragen mogen we niet als extra inkomst aan 
algemene uitkering meenemen. In plaats daarvan moeten we lagere uitgaven aan Jeugdzorg 
opnemen in onze begroting. Per saldo maakt het niets uit, hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten in 
onze begroting met hetzelfde bedrag verlaagd. 
 
De bedragen die we in de begroting 2023-2026 hebben opgenomen als inkomsten algemene uitkering 
zijn te vinden in onderstaande tabel.   
 
Tabel 1 
Opbouw algemene uitkering in begroting 2023 2022 2023 2024 2025 2026

Stand notitie meicirculaire 2022   194.118.000 199.152.000 203.450.000 208.157.000 190.446.000 

Extra verwerkt in begroting 2023 (blz 52 begroting): 

Extra budget obv stijging aantallen 800.000 1.600.000 2.400.000

Extra budget Jeugdzorg 1.806.774 1.658.739 1.133.721

Verlagen inkomsten Jeugdzorg met Rijkskorting -500.000 -2.600.000 -2.600.000

Correctie voor loon- en prijsstijgingen -1.760.000 -3.520.000 -5.280.000

Budget algemene uitkering in begroting 2023 194.118.000 199.152.000 203.796.774 205.295.739 186.099.721  
 
In bovenstaande tabel komt het ravijnjaar 2026 weer duidelijk naar voren. In 2026 ontvangen we 
meer dan € 19 miljoen (=10%) minder dan het jaar er voor. 
  
    

Hoe hoog is de Gemeentefonds-uitkering in de septembercirculaire 2022? 
We hebben met behulp van de applicatie Lias-PAUW berekend hoeveel we de komende jaren 
ontvangen van het Rijk vanuit het Gemeentefonds. We vergelijken de uitkomst van de berekening 
met de bedragen die we hebben opgenomen in de concept begroting 2023-2026.  
 
Tabel 2  
Uitkering Gemeentefonds Súdwest-Fryslân 2022 2023 2024 2025 2026

Septembercirculaire 2022   199.153.117 201.279.786 205.626.718 207.123.350 193.929.074

Algemene uitkering in conceptbegroting 2023    194.118.000 199.152.000 203.796.774 205.295.739 186.099.721

Saldo: 5.035.117 2.127.786 1.829.944 1.827.611 7.829.353  
 

Aangepaste werkwijze aftrek loon- en prijsstijgingen 
In de notitie meicirculaire 2022 hadden we de volgende tekst opgenomen:  
“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).  
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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.  
 
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.“ 
 
Naar aanleiding van de hier boven genoemde werkwijze hebben wij in de begroting 2023 een 
correctie voor loon- en prijsstijgingen opgenomen. Zie daarvoor tabel 1, de één na laatste regel.     
 
Lias-Pauw heeft haar berekeningswijze opnieuw tegen het licht gehouden en heeft er nu bij de 
septembercirculaire voor gekozen om niet langer de (te lage) prijsmutatie PBBP in haar applicatie 
te verwerken als correctie van lopende naar constante prijzen. In plaats daarvan corrigeert zij met 
ingang van de septembercirculaire 2022 wat de gemeenten via het loon- en prijsaccres (LPO) voor 
de loon- en prijsontwikkeling gecompenseerd krijgen. Dit percentage sluit veel beter aan bij de 
huidige werkelijkheid en komt ook bijna overeen met de PBBP + 1% die wij in de meicirculaire 2022 
hebben gehanteerd.  
 
Het praktische voordeel voor ons is daarnaast dat de aftrek van lopende naar constante prijzen nu 
automatisch in de applicatie wordt verwerkt en wij niet zelf nog een aparte berekening hiervoor 
hoeven te maken. Een extracomptabele correctie toevoegen hoeft dan ook niet meer. De aftrek op 
basis van het LPO is al automatisch verwerkt in de eerste regel uit tabel 2.  
 

Wat moeten wij van het overschot uit tabel 2 betalen? 
Van de voordelige saldi uit tabel 2 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.  

 
Taakmutaties  
In de circulaire is een 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 via een eerste begrotingswijziging bij de 
meerjarenbegroting 2023.  
 
De volgende taakmutaties zijn van toepassing: 
 
Tabel 3 
Taakmutaties Septembercirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Energietoeslag 3.270.000

Asiel (inburgering) 100.000 215.000 165.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders 178.000

Invoeringskosten Omgevingswet 1.117.000

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 183.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Leerlingenvervoer Oekraïne 96.000

Participatie 83.000

Totaal taakmutaties 5.027.000 290.000 240.000 75.000 75.000  



 

5 

 

Energietoeslag 
In de meicirculaire hebben wij € 3.397.000 (landelijk € 854 miljoen) ontvangen voor de uitbetaling 
en uitvoeringskosten van de energietoeslag van 800 euro. Achteraf bleek ons aandeel te laag te zijn 
berekend door het Rijk en daarom ontvangen we nu alsnog € 616.000 extra.      
 
Daarnaast heeft het Kabinet op 5 juli jl. aangekondigd het richtbedrag van de eenmalige 
energietoeslag te verhogen, van € 800 naar € 1.300 voor mensen die leven van 120% 
van het sociaal minimum. Het kabinet heeft hiervoor een eenmalig extra budget (van € 550 miljoen) 
beschikbaar gesteld. Hiervan is € 500 miljoen bestemd voor de ophoging van de energietoeslag en 
€ 50 miljoen voor de extra uitvoeringskosten van gemeenten. We ontvangen daarom aanvullend nog 
eens € 2.654.000. Het totaal bedrag dat wij ontvangen voor de energietoeslag en de daarbij 
behorende uitvoeringskosten is daarmee € 6.667.000 voor het jaar 2022. 
 
Bij het beschikbaar stellen van het extra budget van € 550 miljoen, geeft het Rijk aan dat hiervan 
€ 50 miljoen beschikbaar is voor de uitvoeringskosten van gemeenten. Bij de in de meicirculaire 
beschikbaar gestelde bedragen is geen percentage genoemd voor de uitvoeringkosten. Wij gaan er 
van uit dat ongeveer 10% van het totale budget beschikbaar is voor uitvoeringskosten. Een bedrag 
van ongeveer € 660.000.   
 
Het Rijk heeft in augustus besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 aan deze doelgroep uit te keren. 
De middelen hiervoor zijn nog niet door het Rijk beschikbaar gesteld. Of het zogenaamde 
energieplafond van invloed is op de geplande uitbetaling van de € 1.300 voor 2023 is nog niet 
duidelijk. 
 
Asiel (inburgering) 
In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is 
afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als 
gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering 
voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee 
worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. Of de door 
ons te ontvangen bedragen voldoende zijn, moet nog blijken. 
 
Maatschappelijke begeleiding statushouders   
Conform de oude Wet inburgering zorgen gemeenten voor de maatschappelijke begeleiding van 
inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor deze 
maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden 
in 2022 in totaal € 2.370 per persoon. De peildatum is 31 januari 2022. Voor ons gaat het om 75 
personen. 
 
Invoeringskosten omgevingswet 
In de meicirculaire 2022 was aangekondigd dat het Rijk in totaal € 150 miljoen bijdraagt aan de 
transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. 
Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart 
worden gebracht. Vooralsnog is er nog niet meer bekend en is alleen een bedrag voor 2022 bekend 
gemaakt. 
 
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 
De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 
gefaseerd in werking. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen 
eventueel de meer complexere projecten. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het 
bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen 
kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen 
hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden.  
 
Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken 
bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Hieronder vallen onder andere 
bouwmeldingen, gereed meldingen en informatieverstrekking van de start en einde van 
bouwwerkzaamheden. 
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Gemeenten ontvangen voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen 
tot de inwerkingtreding van de Wkb in 2022 een bijdrage van € 25 miljoen in aanvulling op de € 10 
miljoen die eerder in 2021 is verstrekt. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een 
jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken.  
 
Leerlingenvervoer Oekraïne 
Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan Oekraïense 
leerlingen. De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een 
tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij voor hiervoor hebben gemaakt. Het Kabinet 
heeft hiervoor een bedrag van € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld.  
 
De decentralisatie-uitkering is bedoeld voor de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de 
zomervakantie op 16 juli 2022. De bedragen die worden toegekend aan een gemeente zijn 
gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit de Oekraïne, met peildatum 6 mei 2022. In de 
uitkering wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen in het Voortgezet Onderwijs (VO) en 
leerlingen in het Primair Onderwijs (PO). Het lijkt er op dat de compensatie voor deze periode 
voldoende voor ons is. 
 
Participatie – coronacompensatie WSW-bedrijven 
Eerder heeft het kabinet de gemeenten, in 2020 en 2021, een bijdrage verstrekt voor het 
opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de 
coronapandemie. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 10 miljoen beschikbaar voor de 
periode van 1 januari tot 1 april 2022. We betalen het bedrag van € 83.000 door aan onze GR. 
 
 

Korting gemeentefonds vanwege negatieve taakmutaties 
Naast de taakmutaties waarvoor we meer geld ontvangen zijn er dit keer ook een groot aantal 
taakmutaties waarvoor het gemeentefonds gekort wordt. Normaliter brengen wij deze korting in 
mindering op de budgetten waarop de taakmutaties betrekking hebben. Dit keer doen we dat niet.  
 
Van geen enkele negatieve taakmutatie is namelijk aan te geven waar wij tot nu toe kosten zouden 
maken die nu voor ons vervallen. Eigenlijk betreft het kortingen op onze algemene uitkering 
vanwege de uitbreiding van taken die door derden worden uitgevoerd. We stellen dan ook voor om 
deze kortingen voor kennisgeving aan te nemen en er voor onze begroting aan de uitgavenkant geen 
verdere budgettaire consequenties aan te verbinden. 
 
Het gaat om de volgende taakmutaties: 
 
Tabel 4      
Negatieve taakmutaties Septembercirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Landelijke Vreemdelingen Voorziening -23.000

BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022 -8.000

Participatie IPS Regeling -57.000

Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten -166.000 -166.000 -166.000 -166.000

Bijdrage centrale financiering GDI -38.000 -38.000 -38.000 -38.000

Totaal taakmutaties -31.000 -261.000 -204.000 -204.000 -204.000  
 
 
Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen 
Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) had oorspronkelijk een 
looptijd van 2019 tot en met 2021. In afwachting van een nieuwe, structurele, regeling heeft het 
kabinet, in overleg met de VNG, besloten de pilot te verlengen tot en met 31 december 2022. Ook 
deze verlenging wordt gezamenlijk bekostigd door Rijk en gemeenten. 
 
BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022 
Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). 
Ten opzichte van de begroting en van de voorlopige staffelindeling is er in 2022 meer gebruik 
gemaakt van deze voorziening. Gemeenten dragen € 0,812 miljoen bij in de meerkosten. 
Daarnaast is er een naheffing voor gemeenten van € 0,707 miljoen (bovenop de meerkosten van 
€ 1.956 miljoen) voor het gemeentelijk gebruik van de BRP over 2021. Tevens maken gemeenten 
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gebruik van het Burger Service Nummer (BSN). Voor 2021 en 2022 is een aanvullende bijdrage 
overeen gekomen van € 21.000. Het totale bedrag van €1,54 miljoen is zoals afgesproken met de 
VNG in 2022 ten laste gebracht van de algemene uitkering. 
 
Participatie IPS Regeling 
Voor de Regeling vergoeding Individuele plaatsing en steun (IPS) voor de gemeentelijke doelgroep 
is in totaal € 21,5 miljoen beschikbaar. Volgens een bestuurlijk afspraak dragen gemeenten de helft 
bij van de uitgaven van de subsidie. Daarom wordt eenmalig in 2023 € 10,75 miljoen uitgenomen 
uit het gemeentefonds (cluster Participatie). Dit programmageld is bestemd voor de inzet van IPS 
trajecten voor de re-integratie van mensen met een ernstige psychische aandoening of een 
zogenoemde common mental disorder via een subsidieregeling.  
De subsidieregeling ‘IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’ verstrekt subsidie aan een 
GGZ-instelling voor een tot en met 14 december 2023 aangevraagd IPS-traject. Het betreft IPS-
trajecten voor mensen die vallen onder de re-integratie-verantwoordelijkheid van gemeenten. 
 
Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten 
De VNG en het ministerie van VWS zijn overeengekomen om met ingang van 2023 een structureel 
bedrag uit te nemen uit het gemeentefonds ten behoeve van de uitvoeringskosten van de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het 
overeengekomen bedrag van € 27,2 miljoen per jaar is gelijk aan de begrote uitvoeringskosten van 
de SVB voor de Jeugdwet (€ 7,2 miljoen) en de Wmo (€ 20 miljoen) in 2022. 
Gezien de onzekerheid over de kostenontwikkeling evalueren de VNG en het ministerie van VWS 
deze afspraak na vier jaar (dus in 2026), op basis van de werkelijke uitvoeringskosten van de SVB 
voor de Jeugdwet en de Wmo. Op basis van de evaluatie kan besloten worden om de structurele 
uitname uit het gemeentefonds naar boven of naar beneden bij te stellen. 
 
Bijdrage centrale financiering GDI 
De financiering van de generieke digitale infrastructuur (GDI) wordt vanaf het begrotingsjaar 2023 
centraal onder gebracht bij het ministerie van BZK. Een centrale financiering draagt bij aan de 
gewenste bredere deelname en een hoger gebruik van de GDI. De centrale financiering wordt 
geregisseerd door het ministerie van Financiën. 
 
 

Vrij besteedbaar deel  
Zoals in de inleiding al is aangegeven, heeft het Rijk diverse fouten gemaakt bij de totstandkoming 
van de septembercirculaire. De grootste fout die ze hebben gemaakt is dat ze gerekend hebben met 
een verwachte WOZ waarde stijging tussen 2022 en 2023 van 30%. Dit had de helft hiervan, bijna 
15%, moeten zijn. Het gevolg is dat negen andere waarden die aan de diverse maatstaven worden 
toe berekend ook niet meer kloppen en gecorrigeerd moeten worden. Deze conclusies hebben ze op 
7 oktober jl. met ons gedeeld.  
 
Het Rijk en onze adviseur Lias hebben voor deze correctie een praktische oplossing gekozen. Elke 
gemeente moet een negatieve correctie van 8 punten van de uitkeringsfactor toepassen om tot de 
juiste stand te komen. Voor ons is 1 punt € 154.000. Bij 8 punten is dat € 1.232.000. Dit bedrag 
moet afgetrokken worden van de berekenende stand septembercirculaire 2022. 
 
Na verrekening van de taakmutaties en de correctie van 8 uitkeringspunten blijft het vrij 
besteedbare deel over:  
 
Tabel 5 
Vrij besteedbaar deel Septembercirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Septembercirculaire 2022 t.o.v. begroting 2023 (tabel 2) 5.035.117 2.127.786 1.829.944 1.827.611 7.829.353

Taakmutaties (tabel 3) -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 besteedbare extra budget AU: 8.117 605.786 357.944 520.611 6.522.353  
    
 
Conclusies 
We kunnen diverse conclusies trekken uit de septembercirculaire 2022. 
 



 

8 

 

Allereerst: Haastige (Haagse?) spoed is zelden goed. Door een veelvoud aan grote en kleine fouten 
in de circulaire, zijn wij niet in staat geweest om de gevolgen van de septembercirculaire 2022 in 
de begroting 2023 op te nemen. Wij zullen dit alsnog doen via een begrotingswijziging in 2023.    
 
Ten tweede: De verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten blijft een ingewikkeld 
fenomeen waarbij slechts een select groepje experts alle ins en outs kunnen duiden.     
 
Tenslotte: De onduidelijkheid over het ravijnjaar 2026 en de vanaf dat jaar nieuw in te voeren 
normeringssystematiek brengen grote financiële onzekerheid met zich mee.   
 
  
Eindvoorstel 
 
Wij stellen het college voor:  

a. in te stemmen met de notitie septembercirculaire 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 via een begrotingswijziging te verwerken in 

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

 


