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Geachte raadsleden,

Donderdag 16 september hebben wij u de programmabegroting 2022 toegestuurd.
In afwijking van vorig jaar was het dit jaar niet mogelijk om de consequenties van
de septembercirculaire gemeentefonds te verwerken in het raadsvoorstel bij de
begroting, Wij willen wel graag dat de consequenties van de septembercirculaire
onderdeel zijn van uw discussie over de begroting. Wij stellen voor om de financiële
gevolgen van deze circulaire onderdeel te laten zijn van de begroting 2022 en te
verwerken in de 1e begrotingswijziging 2022.
De voordelen van de septembercirculaire ontstaan vooral door:

1. Het eenmalig terugdraaien
2. Verhoging van het accres
3. Overige mutaties

van de opschalingskorting voor 2022
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Ad 1. Voor de jaren 2020 en 2021 het miniserie BZK de opschalingskorting voor de
gemeenten eenmalig stop gezet. Nu wordt ook de korting van 2O22 niet doorgevoerd.
Dit levert voor 2022 een eenmalig voordeel op.

Ad 2. Dit komt zowel door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in de
Macro Economische Verkenning (MEV-raming) van het Centraal Planbureau als door
een positieve volumeontwikkeling. Het kabinet heeft daarnaast vanaf 2022
aanvullende middelen uitgetrokken voor een aantal beleidsterreinen, waaronder voor
klimaatmaatmaatregelen. Daarnaast zijn de kosten voor het compenseren van de
gedupeerden van de kinderopvangtoeslag opwaarts bijgesteld. Ook andere uitgaven
zoals die in de zorg en de EU-afdrachten zijn opwaarts bijgesteld. Als het rijk meer
gaat uitgeven wordt het budget voor de gemeenten ook omhoog bijgesteld. Dit is de
"trap opltrap af" systematiek.
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Ad 3. Naast de genoemde mutaties bij 1 en 2 zijn er nog een aantal overige plussen
en minnen, De 2 grootste minnen zijn: lager bedrag extra middelen jeugdzorg 30'000
en hogere aftrekpost a.g.v, hogere WOZ waarden.

Het voordeel 2022 wat grotendeels incidenteel is laten wij ter besteding aan het
nieuwe college na de verkiezingen van 16 maart 2022. Als dit bedrag niet wordt
uitgegeven zal het worden aangewend om onze reservepositie te verbeteren,
hebben we een voorschot van 50o/o genomen op het te
verwachten nadeel van de herijking van het gemeentefonds vanaf 2023. Gezien de
ruimte die ontstaat als gevolg van deze circulaire stellen wij voor om de volgende
50o/o van dit nadeel ook in de begroting op te nemen.
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