
Bijlage 1 Specificatie algemene uitkering 
 
In de volgende tabel is de specificatie van de mutaties uit de decembercirculaire opgenomen. Deze 
tabel bevat kleuren waarbij geel een budgetoverheveling voorstelt, blauw een bedrag voor het 
jaarrekening resultaat en groen voor een storting in de corona reserve. Deze kleuren consolideren in 
een tabel aan het einde van deze bijlage. 
 

Taakmutaties 2022 2023 2024 2025 2026 

Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software 
burgerlijke stand 

3.410         

Energietoeslag 378.395         

Bijzondere bijstand 26.515     

Breed offensief 7.738     

Uitvoeringskosten Bijzondere Bijstand Zelfstandigen 3.898     

Participatie IPS Regeling (correctie septembercirculaire 
2022) 

  -64 -68 -72 -71 

Jeugdzorg (restant hervormingsagenda) 3.303     

Compensatieregeling Voogdij 18+ 35.667     

Uitvoeringskosten sociale verzekeringsbank voor 
persoonsgebonden budgetten (correctie 
septembercirculaire 2022) 

  -168 -181 -192 -189 

Wet Goed Verhuurderschap   14.915 15.753 16.490 16.049 

Totaal taakmutaties 458.926 14.683 15.504 16.226 15.789 

 
Taakmutaties (voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar bijlage 2, decembercirculaire) 
Voor Goirle zijn de volgende taakmutaties opgenomen: 
▪ Toegankelijkheid verkiezingen & aanpassing software burgerlijke stand € 3.410 eenmalig in 

2022. 
▪ Energietoeslag: het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 uit te keren aan 

mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Hiervoor ontvangen 
gemeenten in 2022 € 500 miljoen, zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om hiervan al  
€ 500 uit te keren. Voor Goirle gaat het om € 378.395 in 2022. 

▪ Bijzondere bijstand € 26.515 eenmalig in 2022. 
▪ Breed offensief € 7.738 eenmalig in 2022. 
▪ Uitvoeringskosten bijzondere bijstand zelfstandigen € 3.898 eenmalig in 2022. 
▪ Jeugdzorg (restant hervormingsagenda) € 3.303 eenmalig in 2022. 
▪ Compensatieregeling voogdij 18+ € 35.667 eenmalig in 2022. 
▪ Wet Goed Verhuurderschap € 14.915 structureel vanaf 2023. 

 

  



Decentralisatie (DU) of integratie uitkering 2022 2023 2024 2025 2026 

Gezond in de stad (DU) 11.222         

Inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19) (DU) 103.000         

Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) 16.577         

Wet kwaliteitsborging bouw (DU)   -2.093 -2.095 -2.095 -2.079 

Meerkosten Oekraïne sociaal domein 21.747         

Versterken sociale basis 17.810         

Totaal decentralisatie of integratie uitkering 170.356 -2.093 -2.095 -2.095 -2.079 

      

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen 
Voor Goirle zijn vier mutaties voor bestaande uitkeringen opgenomen: 
▪ Gezond in de stad € 11.222 in 2022. 
▪ Inkomstenderving gemeenten 2021 (covid-19) € 103.000 in 2022. 
▪ Leerlingenvervoer Oekraïne € 16.577 in 2022. 
▪ Wet kwaliteitsborging bouw: verlaging van circa € 2.000 voor de jaren 2023 t/m 2026. 

 

Inkomstenderving gemeenten 2021 

De gemeenten ontvangen een reële compensatie voor de derving van inkomsten door Covid-19 in 

2021.  

 

Leerlingenvervoer Oekraine 

Deze uitkering is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij voor 

leerlingenvervoer Oekrainse leerlingen hebben gemaakt en maken. De vergoeding kent het rijk toe 

op basis van het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraine. 

 
In de decembercirculaire zijn twee nieuwe decentralisatie-uitkering voor de gemeente Goirle 
opgenomen: 
▪ Meerkosten Oekraïne sociaal domein € 21.747 eenmalig in 2022. 
▪ Versterken sociale basis € 17.810 eenmalig in 2022. 
 
Meerkosten Oekraïne sociaal domein 
De gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van de taken voor Oekraïense ontheemden in 2022  
€ 25,5 miljoen. Het gaat om de uitvoering van taken voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 
2015 en de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het 
Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid.  
 
Versterken sociale basis 
Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS 
aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden. Belangrijk hierbij is 
dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke sociale basis. Hiervoor komt € 11 miljoen 
beschikbaar. 

 
 

 
      

  



Overige mutaties 2022 2023 2024 2025 2026 

WOZ waarde mutaties 419.325 34.280 34.280 34.280 34.280 

Coronasteunpakket 24.820         

Overige mutaties aantallen / maatstaven t.b.v. berekening 6.043 -63.895 -79.346 -73.335 -79.977 

Totaal mutaties overige 450.188 -29.615 -45.066 -39.055 -45.697 

 

WOZ-waarden mutaties 
Het ministerie van BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 gerekend met een 
te hoge raming van de WOZ-waarden. Het ministerie heeft hiervoor op 7 oktober 2022 een update 
op de website van de septembercirculaire 2022 gepubliceerd. Omdat de WOZ-waarden lager zijn 
dan gemeld in de septembercirculaire 2022, wordt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis met 8 
uitkeringspunten  verlaagd.  
 
Coronasteunpakket 
Continuïteit van zorg (covid-19) € 24.820. De meerkosten binnen het sociaal domein (jeugdwet en 
Wmo 2015) als gevolg van de coronapandemie in 2022 wordt door het rijk eenmalig 
gecompenseerd. 
 
 

Samenvatting 2022 2023 2024 2025 2026 

Totaal taakmutaties 458.926 14.683 15.504 16.226 15.789 

Totaal decentralisatie of integratie uitkering 170.356 -2.093 -2.095 -2.095 -2.079 

Totaal mutaties overige 450.188 -29.615 -45.066 -39.055 -45.697 

Totaal mutaties decembercirculaire 1.079.470 -17.025 -31.657 -24.924 -31.987 

 
Op basis van de kleurindeling is inzichtelijk hoe de middelen uit de decembercirculaire worden 
verwerkt. In onderstaande tabel staat de verdeling:  
Totaal toevoegen aan corona reserve 24.820         

Totaal bestemming jaarrekeningresultaat 608.899 -14.932 -29.562 -22.829 -29.908 

Totaal overheveling budgetten 445.751 -2.093 -2.095 -2.095 -2.079 

Totaal mutaties decembercirculaire 1.079.470 -17.025 -31.657 -24.924 -31.987 

 
Extra informatie vooraankondiging extra prijsbijstelling over 2022  
Het kabinet heeft in de Najaarsnota 2022 aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te 
keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Het gaat om circa € 300 miljoen per 
jaar tot en met 2025 en circa € 400 miljoen vanaf 2026. Voor Goirle zal dit voor 2022-2025 indicatief 
circa €315.000 per jaar zijn. De definitieve bedragen volgen bij de Voorjaarsnota 2023 en de 
verdeling wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. 
 


