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Inleiding
Het rijk informeert de gemeenten over het gemeentefonds via circulaires. De circulaires zijn
Meicirculaire, Septembercirculaire en Decembercirculaire. In deze informatienota wordt u
geïnformeerd over de Septembercirculaire 2021 (zie bijlage 1).
In deze Septembercirculaire is de vertaling van de Miljoenennota van het rijk verwerkt, de extra
uitkering jeugdbudget voor 2022 en de coronamiddelen.
Kernboodschap
In bijlage 2 en 3 is een overzicht gegeven van alle mutaties tussen de Septembercirculaire en de
Meicirculaire 2021 met een toelichting.
De uitkomsten voor de Algemene Uitkering (zie nr 22 van bijlage 2) zijn:
2021: € 661.000,2022: € 2.203.000,2023: € 845.000,2024: € 851.000,2025: € 935.000,Bovengenoemde cijfers zijn bedragen inclusief taakmutaties, coronamiddelen en voor het jaar 2022
het jeugdbudget.
Voor het jaar 2021:
- het bedrag voor re-integratie als onderdeel van de participatiewet is €6.000,- naar beneden
bijgesteld (nr 1 van bijlage 2);
- aan taakmutaties zijn positieve en negatieve middelen binnen gekomen (zie nrs 2 t/m 7 van
bijlage 2) met een optelsom van € 37.400,-;
- aan Coronamiddelen (nrs 14 t/m 16 van bijlage 2) is €171.800,- binnengekomen.
(€121.500,- voor TONK en €50.300,- voor lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen). Zoals in
het raadsvoorstel van de begroting 2022 is opgenomen zullen deze middelen worden
toegevoegd aan de Coronareserve;
- de algemene uitkering stijgt door aanpassing van de maatstaven en het BTWCompensatiefonds met €452.000,-.
Deze middelen zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2021.
Voor het jaar 2022:
- het bedrag voor re-integratie als onderdeel van de participatiewet is €6.000,- naar beneden
bijgesteld (nr 1 van bijlage 2). Dit bedrag zal verwerkt worden via de Voorjaarsnota 2022;
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aan taakmutaties zijn per saldo negatieve middelen binnen gekomen met een optelsom van
-/-€35.000,-. (zie nrs 2 t/m 12 van bijlage 2). Dit bedrag zal gesaldeerd worden op de
Algemene Uitkering;
zoals al eerder was aangekondigd is voor het jeugdbudget €1.175.000,- binnengekomen. Dit
bedrag is reeds verwerkt in de begroting 2022;
aan Coronamiddelen (nrs 17 t/m 20 van bijlage 2) is €37.000,- binnengekomen. Zoals in het
raadsvoorstel van de begroting 2022 is opgenomen zullen deze middelen worden toegevoegd
aan de Coronareserve;
de algemene uitkering (nr 21 van bijlage 2) stijgt door accressen, aanpassing van de
maatstaven, het BTW-Compensatiefonds en bevriezing van de opschalingskorting grote
gemeenten met €1.026.000,-. De negatieve taakmutaties van 2022 van -/-€35.000,- (zie
boven) wordt hierop gesaldeerd zodat nog €991.000,- resteert. Dit bedrag wordt
meegenomen in het raadsvoorstel voor de begroting 2022.

Voor de jaren 2023 en verder:
- de algemene uitkering is meegenomen in de het raadsvoorstel voor meerjarenraming die
hoort bij de begroting 2022.
Onderstaand wordt in overzicht de vertaling van de Septembercirculaire voor de begroting
weergegeven.

Bijlagen:
bijlage 1: de septembercirculaire 2021
bijlage 2: de mutaties tussen september en mei
bijlage 3: toelichting op de mutaties
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