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Bestuurssamenvatting
In de decembercirculaire 2021 zijn gemeenten geïnformeerd over de te verwachten uitkering uit het gemeentefonds
voor de jaren 2021 en volgende. Het rijk heef middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de dienstverlening
en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld ter
compensatie van hogere zorgsalarissen en ter compensatie van extra kosten danwel inkomstenderving als gevolg van de
Coronacrisis. Voor Raalte laat deze decembercirculaire, na aftrek van de op te nemen stelposten, een resultaat zien van
€ 54.000 positief in 2021, € 87.000 positief in 2022, € 14.000 positief in 2023, € 3.000 negatief in 2024 en € 0 in 2025.

Beslispunten
1.
2.

Bijgaande informatienotitie over de decembercirculaire 2021 vast te stellen.
De informatienotitie door te leiden naar de gemeenteraad.

Besluit

Inleiding
In de decembercirculaire 2021 wordt een actueel beeld geschetst van de ontwikkelingen in en de omvang van het
gemeentefonds. De belangrijkste punten ten opzichte van de septembercirculaire 2021 op totaalniveau (voor alle
gemeenten) zijn:
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•

Versterken van dienstverlening gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities;
Dit is een reactie op het rapport Ongekend Onrecht van de parlementaire ondervragingscommissie
kinderopvangtoeslag (POK). De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en
kinderen, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten
leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid,
waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten om voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar
beschikbaar te stellen voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van
mensen in kwetsbare posities.

Voor Raalte is er bij de decembercirculaire € 174.000 in 2021 aflopend tot € 134.000 in 2027 beschikbaar gesteld
voor de volgende onderdelen:
Robuust rechtsbeschermingssysteem
Systeemleren
Versterking ondersteuning wijkteams
Impuls integraal werken
•

Salarislasten zorgdomein: Het kabinet stelt vanaf 2022 aanvullend structureel € 80 miljoen aan gemeenten
beschikbaar voor extra zorgsalarissen in de Wmo en jeugdzorg. Voor Raalte is dit € 164.000 om de hogere Wmoen jeugdkosten te bekostigen.

•

Aanvullende rijkscompensaties Corona, bestaande uit:
Meerkosten Wmo en Jeugd 2021: Landelijk € 47 miljoen, voor Raalte € 98.000
Lokaal Cultuuraanbod 2021: landelijk € 41,6 miljoen, voor Raalte € 77.000
Opvangen exploitatietekort Sociaal werkbedrijven 2021: landelijk € 45 miljoen, voor Raalte € 102.000
Coronaproof organiseren gemeenteraadsverkiezing 2022: Landelijk € 30,4 miljoen, voor Raalte € 54.000
Inkomstenderving verrekening 2020: Landelijk € 84,4 miljoen, voor Raalte € 30.000

In onderstaand overzicht is het resultaat van de decembercirculaire 2021 voor Raalte weergegeven.

Bedragen in €
Decembercirculaire 2021
Septembercirculaire 2021

Resultaat algemene uitkering (inclusief integratie uitkering Sociaal Domein)
2021
2022
2023
2024
59.872.000
62.705.000
58.750.000
58.415.000
59.256.000
62.271.000
58.442.000
58.129.000

2025
58.610.000
58.321.000

Resultaat voor aftrek stelposten

616.000

434.000

308.000

286.000

289.000

Op te nemen stelposten
Reguliere taakmutaties
Corona gerelateerde taakmutaties

255.000
307.000

293.000
54.000

294.000
0

289.000
0

289.000
0

Totaal stelposten

562.000

347.000

294.000

289.000

289.000

54.000

87.000

14.000

-3.000

0

Resultaat decembercirculaire 2021

In bijgevoegde informatienotitie zijn de uitkomsten van de decembercirculaire 2021 voor Raalte verder toegelicht.

Beoogd effect
De gemeenteraad actief informeren over het resultaat van de decembercirculaire 2021 voor de gemeente Raalte.
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Argumenten
Actuele informatie is van belang om tot een goede bestuurlijke afweging te kunnen komen. Met de decembercirculaire
2021 wordt een actueel beeld geschetst van de te verwachten uitkering van het Rijk

Duurzaamheid
N.v.t.

Kanttekeningen
De stand van de decembercirculaire is een momentopname. In de komende meicirculaire 2022 kan het financieel beeld
zowel positief als negatief bijgesteld worden. Naar verwachting zal de meicirculaire 2022 meer duidelijkheid geven over
wat de uitwerking van het regeerakkoord voor gemeenten betekent. Daarnaast worden de definitieve herverdeeleffecten
van de herijking van het gemeentefonds, met beoogde ingangsdatum 1-1-2023, gepubliceerd.

Financiën
Zie bovenstaande uitwerking

Vervolg
-

-

-

De raadsleden informeren door het toezenden van bijgevoegde informatienotitie.
Het resultaat van de septembercirculaire 2021 en decembercirculaire 2021 voor het jaar 2021 wordt bij
de jaarrekening 2021 verwerkt. Het resultaat 2022 en verder wordt verwerkt in de zomernota 2022 en de
meerjarenraming 2023-2025.
Inmiddels is de startnota van het kabinet Rutte IV gepubliceerd. Hierin is de financiële vertaling van het
coalitieakkoord opgenomen. Deze zal ook invloed hebben op de gemeentefinanciën. Verdere vertaling van de
financiële effecten hiervan volgt uiterlijk in de meicirculaire 2022 en wordt verwerkt in de zomernota 2022 en
meerjarenraming 2023-2025.
Beleid ontwikkelen om invulling te geven aan het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen
van mensen in kwetsbare posities en de voortgang hiervan monitoren. Het bestuurlijk opdrachtgeverschap
hiervan ligt bij de portefeuillehouder Sociaal domein en het ambtelijk opdrachtgeverschap bij de
domeinmanager Sociaal.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
1.
2.

Informatienotitie Raad decembercirculaire 2021
Decembercirculaire 2021
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