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Kennisnemen van 
De uitkomsten van de septembercirculaire met betrekking tot de algemene uitkering van het 
gemeentefonds. 

 
 Inleiding 
Gebruikelijk is dat we uw raad informeren over de hoofdlijnen van de circulaires gemeentefonds 
en de financiële effecten voor onze gemeente. Met deze RIB geven wij daar uitvoering aan.  
Enkele dagen na Prinsjesdag is de september circulaire verschenen. Daarna zijn er nog bijgestelde 
versies verschenen vanwege fouten in de bestanden. De circulaire informeert gemeenten over de 
omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-
uitkeringen voor de jaren 2022 en verder. Zoals te doen gebruikelijk worden het college en de 
gemeenteraad geïnformeerd over de belangrijkste onderwerpen uit deze circulaire, en over wat dat 
betekent voor de gemeente Goirle. 
 
In de septembercirculaire 2022 zijn de accressen vanaf 2022 bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf 2022 is 
sprake van een opwaartse bijstelling van het accres. De stijging van het accres is gesplitst in een 
volumedeel en een nominaal deel. Voor wat betreft het volumedeel zijn de accressen voor de jaren 
2022 tot en met 2025 bevroren. Het nominale deel beweegt mee met de loon- en prijsontwikkelingen. 
 
Nadere toelichting septembercirculaire 
 
Onderstaand overzicht laat zien het netto-effect van de septembercirculaire. 
 
 2022 2023 2024 2025        2026 

Netto-effect september circulaire 373 84 314 199 1.081 

      
Voor de begrotingspositie betekent dit dat alle begrotingsjaren een hoger positief saldo geven. 
 

Effect voor de uitkomsten meerjarenperspectief      

 2022 2023 2024 2025 2026 

Uitkomst begroting na de 1e Burap 1.142     

Uitkomst begroting 2023 e.v.   1.605 2.521 3.957 1.027 

Effect september circulaire  373 84 314 199 1.081 

Prognose uitkomsten       

meerjarenraming  1.515 1.689 2.835 4.156 2.108 



 
 
Bladnummer Datum 

2 18 oktober 2022 
 

 

 

     

      
Informatie 
 
Hierna zullen de uitkomsten uitgebreid worden toegelicht: 
 
Uitkomst septembercirculaire      

 2022 2023 2024 2025 2026 

Algemene uitkering (AU)      

Uitkomst meicirculaire  42.055 42.735 44.152 45.627 43.228 

Uitkomst septembercirculaire  43.196 43.251 44.993 46.400 44.946 

Verschil  1.141 516 841 773 1.718 

      

Taakmutaties       

Tegenover de baten staan de uitgaven      

1. Energietoeslag  403     

      

IU/DU/SU      

2. Gezond in de stad (DU) 6     
3. Maatschappelijke  begeleiding statush. 
(DU) 55     

4. Invoeringskosten Omgevingswet (DU) 237     

5. Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU) 39 16 16 16 16 

6. Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) 14     

7. Participatie (IU) 14         

Totaal aan uitgaven  768 16 16 16 16 

      

Netto voordeel  373 500 825 757 1.702 

      

Hiervan heeft betrekking op:      

Accressen voor lonen en prijzen  0 416 511 558 621 

Voorstel reserveren       

      

Netto-effect september circulaire 373 84 314 199 1.081 
 
 
Het grote bedrag voor 2026 heeft betrekking op het eenmalige bedrag in 2026 van 1 miljard om de 
pijn in het ravijnjaar te verzachten. Voor Goirle betekent dat een bedrag van € 982.000. 
 
Toelichting op de tabel  
We lichten als eerste de algemene taakmutaties toe: 
 

1. Energietoeslag 
In de meicirculaire 2022 is € 854 miljoen beschikbaar gesteld in verband met het verstrekken van 
een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. In het debat over de Voorjaarsnota op 
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5 juli jl. heeft het Kabinet aangekondigd het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag nogmaals 
te verhogen, van € 800 naar € 1.300. Door het kabinet is extra budget (€ 550 miljoen) toegekend 
aan gemeenten voor de ophoging van de energietoeslag en de extra uitvoeringkosten. Hiervan is  
€ 500 miljoen bestemd voor de ophoging van de energietoeslag en € 50 miljoen voor de extra 
uitvoeringskosten van gemeenten. In deze circulaire is de verdeling van het aanvullende bedrag 
verwerkt. Omdat het een algemene mutatie betreft via een aanpassing van de maatstaven is dit in 
principe een algemeen dekkingsmiddel. Onze bestendige beleidslijn is om deze gelden niet te 
reserveren. Omdat er al een B&W-besluit ligt om deze gelden door te betalen is het voorstel om 
ook deze extra gelden te reserveren. 
 

Daarnaast zijn er de volgende taakmutaties waarvoor een integratie-uitkering (IU) en decentralisatie-
uitkering (DU) van toepassing is: 
 

2.   Gezond in de stad 
In het kader van het actieprogramma Kansrijke start van 12 september 2018 zijn eerder middelen 
via de decentralisatie-uitkering Gezond in de stad aan het gemeentefonds toegevoegd voor 
gemeenten die zich eerder hebben aangemeld om een lokale coalitie te vormen rondom de 
eerste 1000 dagen van kinderen. In het coalitieakkoord is aangegeven dat Kansrijke stad in alle 
gemeenten van Nederland wordt ingezet. Ook gemeenten die zich niet hadden aangemeld 
ontvangen nu hiervoor middelen. 
 
3. Maatschappelijke begeleiding statushouders 
In overeenstemming met artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de  
maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden. 
Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige 
asielmigranten en hun gezinsleden jaarlijks hiervoor een vergoeding in het gemeentefonds.  
 
4. Invoeringskosten Omgevingswet 
In de meicirculaire 2022 is al aangekondigd dat het Rijk in totaal € 150 miljoen bijdraagt aan de 
transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. 
In de septembercirculaire is hieraan uitvoering gegeven. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de 
daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. De middelen zijn beleids- en 
bestedingsvrij. Deze middelen zijn op basis van de vooraankondiging in de Meicirculaire al opgenomen 
in de begroting 2023 vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet. 
 
5.Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 
Zoals in de meicirculaire aangekondigd ontvangen gemeenten, 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. Ook deze extra middelen zijn ingezet ter dekking van de uitgaven 2023 
vanwege de invoering van de Omgevingswet. 
 

6.    Leerlingenvervoer Oekraïne 
De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan 
gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt. De decentralisatie-uitkering ziet toe op 
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 Oekraïne, met 
peildatum 6 mei. In de uitkering wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen in het Voortgezet 
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Onderwijs (VO) en leerlingen in het Primair Onderwijs (PO). Gemeenten dragen de 
verantwoordelijkheid om naar eigen inzicht de middelen in te zetten. 
 
7.    Integratie-uitkering Participatie 
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. Het bedrag is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie. 
 
Lonen en prijzen  
In de septembercirculaire 2022 zijn de accressen vanaf 2022 bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf 2023 is 
sprake van een opwaartse bijstelling van het accres.  
Het nominale deel beweegt mee met de loon- en prijsontwikkelingen. De stijging van de accressen 
op basis van de septembercirculaire hebben alleen betrekking op het nominale deel. 
Omdat het rijk hogere percentages hanteert in vergelijking met de meicirculaire is het voorstel om de 
hogere uitkering vanwege de accressen te reserveren voor toekomstige uitgaven vanwege de loon- 
en prijsstijgingen. 
Werd in de meicirculaire voor de prijsontwikkeling uitgegaan van een percentage van 2,3 %, in de 
september circulaire wordt voor 2023 met een percentage rekening gehouden van 5,9% die 
structureel doorwerkt. Tegenover deze hogere bate worden extra lasten verwacht vanwege de forse 
prijsstijgingen. 
 
 Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
 Bijlagen 
September circulaire. 
 


