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Effecten meicirculaire 2022

VERZONDEN 25 Ml 2022
Geachte raadsleden.

Inmiddels zijn wij gestart met het traject om onze begroting op te stellen voor het
komende jaar en de daaropvolgende jaren. Zoals gebruikelijk nemen we hier de
effecten van de meicirculaire mee Voor de begroting 2023 is de meicirculaire 2022
het uitgangspunt voor wat betreft de te ontvangen bedragen van de Rijksoverheid De
volledige meicirculaire is beschikbaar via Meicirculaire gemeentefonds 2022 I
Circulaire I Rijksoverheid nl.

Zoals venwacht zijn de netto effecten van de meicirculaire op de korte termijn zeer
positief Vanaf 2026 is het onzeker De rijksuitgaven gaan dan waarschijnlijk afnemen
en de opschalingskorting komt weer in beeld Ook het feit dat het Rijk geen
duidelijkheid geeft, zorgt voor onzekerheid

De doorrekening van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2022 laat,
ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2022 (decembercirculaire 2021) een
aanzienlijk meerjarig positief (netto) effect zien van respectievelijk +€ 452.000, +€
1.702.000, +€ 2.334.000, +€ 2.850,000 en +€ 1.015.000 voor de jaren 2022 t/m 2026
Met de standen van de voorjaarsrapportage in beeld betekent dit dat er voor elk van
de betreffende boekjaren zwarte cijfers gerealiseerd worden De verschillen worden
met name veroorzaakt door ontwikkelingen bij de diverse maatstaven, mutatie in het
accres (o a loon- en prijsontwikkeling), jeugdzorg en herverdeling gemeentefonds
met ingang van 2023

We maken een groot voorbehoud ten aanzien van deze positieve cijfers, aangezien
zij enkel naar onze inkomstenkant kijken Aan de uitgavenkant zien wij eveneens
grote ontwikkelingen
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Zoals we eerder in raadsinformatiebrieven met u deelden, verwachten wij grote stijgingen van de bouwkosten
en kosten voor jeugdzorg. In zijn algemeenheid verwachten wij een opwaartse druk op het gebied van loonen prijsstijgingen, naast inspanningen die wij moeten verrichten om bijvoorbeeld de wet open overheid en de
omgevingswet te implementeren Ook zien wij dat de kosten voor WMO stijgen en dat wij flinke investeringen
moeten gaan doen in onze openbare ruimte en gebouwen om de grote transities te kunnen bewerkstelligen.
Dit alles vergt ook een forse investering in onze ambtelijke organisatie, omdat de opgaven meer, groter,
complexer en integraler worden En tot slot zijn de ontwikkelingen nog niet meegenomen, die in het kader van
het nieuwe coalitieakkoord (raad 20 juli 2022) te verwachten zijn

U mag van ons verwachten dat wij met al deze aspecten rekening houden bij het opstellen van de begroting.
Mocht er vanuit de fracties input zijn, dan vernemen wij dat graag, uiterlijk vóór 1 september.

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te informeren

Met vriendelijke groeten.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL
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