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Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de septembercirculaire 2022 uitgebracht door het Ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De septembercirculaire 2022 heeft een positief effect op 2022 t/m 2026.

Vooral a.g.v. een hogeraccres voor loon- en prijscompensatie ontvangen gemeenten meer

algemeneuitkering. Daar komt voor 2026 bij, dat het Rijk € 1 miljard eenmalig beschikbaarstelt

aan gemeentenin afwachting tot een structureel akkoord over de financiéle verhouding

Rijk/gemeenten na 2025. Van een volumeeffect op het accres is geen sprake, omdat VNG en het

Rijk hebben afgesproken om het volumedeel‘vast te zetten’ op het niveau van de meicirculaire

‘zodat gemeenten weten waar ze aan toe zijn’. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds niet lager

via de normeringssystematiek geïndexeerd. Er wordt geen volume accres meer verstrekt, alleen

nog maar een nominaal deel voor loon- en prijsontwikkeling. Verderis er sprake van een aantal

doeluitkeringen, zie de tabel hieronder.

Hieronder kunt u de uitkomsten vinden voor Bloemendaal waarin de septembercirculaire 2022

wordt vergeleken met de meicirculaire 2022.
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Vergelijking septembercirculaire 2022 met de meicirculaire 2022

 

 

 

  

  

 

 

        
 

2022 2023 2024 2025 2026

Accres, waarde en hoeveelheidsverschillen 847.734 203.081 193.782 201.895 240.137

Eenmalige rijksbijdrage nieuwe financieringssystematiek 0 0 0 0 825.737

subtotaal Sociaal Domein overig 401.543 56.890 45.034 0 0

Invoering Omgevingswet 232.593 0 0 0 0

subtotaal Overig 35.809 -21.810 -19.637 -21.687 -20.296

TOTAAI Bruto effect 1.517.679 238.161 219.179 180.208 1.045.578

Correctie lastenkant *) -723.347 -72.405 -60.561 -15.527 -15.410

TOTAAI Netto effect septembercirculaire 2022 794.332 165.756 158.618 164.681 1.030.168

*) Niet vrij inzetbare middelen die gecorrigeerd moeten worden

Het netto resultaat (gecorrigeerd voor aanpassing van de lastenkant) is € 794.332 voor 2022 en

circa € 160.000 voorde jaren 2023 t/m 2025. Voor 2026is het resultaat circa € 1 miljoen, dat is

vooral het gevolg van de eenmalige rijksbijdrage om ‘ kloofjaar 2026’ te overbruggenin

afwachting van structurele afspraken over de financiële verhouding Rijk/gemeenten.

Effect meerjarenbegroting 2023-2026
De effecten voor de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn in de tabel hieronder in beeld gebracht.

== nadeel
+ = voordeel

[MEERJARENBEGROTING 2023-2026 x €1.000 2023 2024 2025 2026
1 Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2022 194 104 669 669

- Vaststellen strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie -50 -50 -50 -50
- Vaststellen Programma Water 2022 t.m 2026 14 6 13 13
- Aanpassen bijdrage GR Schooverzuim en VSV 8 10 3 3

a Zomernota 2022 2 #2 -2 22
b Mutaties meerjarenbegroting 2023-2026 (saldo lasten en baten) -1.001 -356 32 -2.340
2 BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2023-2026 inclusief mutaties -833 -288 664 -1.708

Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven en inkomsten -146 -146 -56 -56

Saldo heden -688 -142 720 -1.652

c Nogvastte stellen nieuwe voorstellen door de raad 522 713 798 1.086
d Eliminatie incidentele uitgaven en inkomsten nieuwe voorstellen -168 0 0 0
3 STAND MJB 2023-2026 na eliminatie van incidentele posten en incl. nieuwe voorstellen 2 571 1.518 -566
4 Effect Septembercirculaire 2022 166 159 165 1.030

5 STAND MJB 2023-2026 na Septembercirculaire 2022 168] 729] 1.683 | 464  
 

De effecten voor 2022 worden verwerkt in het eindejaar voorstel en de jaarrekening 2022 en de

effecten voor 2023 kunnen worden meegenomen bij de behandeling van de begroting 2023. Wat

betreft de begroting 2023: de OZB verhoging is als sluitpost opgenomen om de begroting 2023

sluitend te maken. Nu in 2023 het netto effect van de septembercirculaire € 166.000 positief is,

kan de (structurele) OZB verhoging met ditzelfde bedrag verminderd worden. De begroting is bij

de raad aangeleverd, dus hier kan de raad een amendement voor aannemen.

Voor meer informatie, zie de samenvatting wat betreft het landelijk beeld in bijlage 1 op de

volgende pagina’s.
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Tabel 1 Loon- en prijsstijging CEP 2022

 

 

 

 

 

Loon- en prijsstijging CEP 2022 Gewicht 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Loonvoetsector overheid 60% 4,3% 33% 42%. 4,1% 39%3,9%

Prijzen netto materiele consumptie 20% 41% 5,9% 24% 2,4% 19% _1,9%

Prijzen overheidsinvesteringen 20% 5,2% 4,8% 1,9% 1,8% 1,9% 1,9%

Totaal 100% 4,4% 4,12% 3,38% 3,30% 3,10% 3,10%
 

Vervolgens is in onderstaande tabel de splitsing tussen nominaal en volume deel in beeld gebracht.

Tabel 2 Splitsing accres 2022 — 2027 in nominaal deel en volumedeel

Gemeentefonds stand septembercirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 

 

 

 

 

 

 

 

Grondslag accres in miljoenen 35.256 35.664 33.938 34.721 32.977 32.041

Accres in % 8,43% 7,70% 6,67% 5,91% 3,26% 3,10%

Nominaal deel accres in % 4,44% 4,12% 3,38% 3,30% 3,26% 3,10%

Volume deel accres in % 3,99% _ 3,58% 3,29% 2,61% 0,00% 0,00%

Accres in miljoenen 2.500 2.674 2.390 2.130 -902 1.002

Accres cumulatief in miljoenen 2.500 5,175 7.565 9.694 8.792 9.794

Nominaal deelaccres in miljoenen 1.315 1.453 1.255 1.209 911 1.002

Volumedeelaccres in miljoenen 1.185 1.221 1.135 920 1.464 0
 

BTW-Compensatie Fonds (BCF)

Het BCF-plafond bedraagt € 3,7 miljard voor gemeentenin 2022. Als de gezamenlijke declaraties

onderhet plafondblijven wordt het verschil in het gemeentefondsgestort. Bij overschrijding van het

plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage.

Doorde bevriezing van het accres in 2022 tot en met 2025is het plafond in die jaren ook gefixeerd.

In het systeem is opgenomendatjaarlijks bij de septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt

op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire volgend op het

kalenderjaar volgt dan de afrekening. In deze circulaire bedraagt het voorschot voorhet jaar 2022 €

320,9 miljoen, dat wordt verrekendvia de uitkeringsfactor met 16,2 punten.In de meicirculaire 2023

vindt de afrekening plaats.

De provinciaal toezichthouder staat toe een meerjarige stelpost op te nemenals inschatting op de

jaarlijkse onder- of overschrijding van het plafond. Dit ter hoogte van de laatst bekende afrekening. In

dit geval is dat € 335,4 miljoen in 2021. Het gemeentelijk aandeel hierin mag je dan structureel

ramen vanaf 2023. Die stelpost hoef je nu niet aan te passen. Wel moet je in de septembercirculaire

2022 een mogelijke stelpost voor het jaar 2022 laten vervallen nu het voorschot verstrektis.

Eenmalige rijksbijdrage 2026

Het Rijk werkt met gemeenten aan een nieuwe financieringssytematiek vanaf 2026. In aanloop

daarnaartoe stelt het kabinet eenmalig € 1 miljard extra in 2026 beschikbaar. Via de algemene

uitkering komt € 924 miljoen beschikbaar. Een bedrag van € 76 miljoen wordt toegevoegd aan het

BTW-compensatiefonds.

Sociaal domein

Het Rijk, de VNG en het IPO zijn voor de jaren 2024, 2025 en 2026 overeengekomen dat gemeenten

zowel de extra rijksbijdragen voor de jeugdzorg als de geplande bezuinigingen voor 100% in de

begroting 2023 mogen opnemen (zie ook LIAS Info “Jeugdzorgbijdragen en -bezuinigingen

gemeentefonds volledig in te boeken”, 8 augustus 2022). In de begroting 2022 mochten de

gemeenten nog 75% opnemen. Verderzijn afspraken gemaakt over een aanvullende besparing van

structureel € 511 miljoen, waarbij de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid heeft om deze besparing

in te vullen met (wettelijke) maatregelen.
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Bijlage 1: Samenvatting septembercirculaire 2022 (bron: Inergy LIAS Pauw)

Accressen

Via de normeringsystematiek ‘samen trap op en samen de trap af’ wordt de algemeneuitkering van

het gemeentefonds geindexeerd, ook wel het accres genoemd.Sinds de meicirculaire 2022 is het

accres gesplitst in een volume- en een nominaaldeel, waarbij het nominale deel ter compensatie is

van loon- en prijsstijging en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoenameen reéel accres.

Vervolgens zijn in de septembercirculaire 2022de accressen vanaf 2022 bijgewerkt. Vooralle jaren

vanaf 2023 is sprake van eenlichte opwaartsebijstelling van het nominale (t.b.v. loon- en

prijsstijgingen) van het accres. De cumulatieve mutaties ten opzichte van de meicirculaire 2022 zijn

als volgt:

Per jaar Cumulatief

- 2023: € 389 miljoen € 389 miljoen

- 2024: € 90 miljoen € 479 miljoen

- 2025: € 44 miljoen € 523 miljoen

- 2026: € 60 miljoen € 583 miljoen

- 2027: € 82 miljoen -/- € 501 miljoen

De bedragen hebbentot en met 2025 een structurele doorwerking.

Op de normeringssystematiek zijn sinds de meicirculaire 2022 de volgende wijzigingen van

toepassing:

e De splitsing in een volume- en een nominaal deel is op basis van de standen bij de

Startnota en de loon- en prijsontwikkeling uit de Macro Economische Verkenning (MEV)

2022 van het CPB. Hetjaarlijkse volumedeel (in euro) staat vast en het Ipo-deel beweegt

mee met de CPB-ramingen naar de stand van de meicirculaire van dat jaar.

e Het Rijk en de VNG zijn kort na de meicirculaire 2022 overeengekomen dat het volume-

accres voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt bevroren.

e Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds niet meer via de normeringssystematiek

geïndexeerd. Er wordt geen volume-accres meer verstrekt, alleen nog maar een nominaal

accres voor de loon- en prijsontwikkeling.

De index voor loon-prijsontwikkeling geschiedt op basis van de CPB-raming van de loonvoet sector

overheid, index materiele overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen. Hierbij wordt een

verdeling van 60% loonontwikkeling, 20% consumptie en 20% investeringen aangehouden. We

hebben die voor de jaren 2022 t/m 2027 opgenomen in onderstaande tabel.
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De afspraken over de extra rijksbijdragen voor de jeugdzorg dienen alleen voor de verwerking in de

begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 - 2026. Voor de jaren na 2026 blijft onduidelijk of

gemeenten 100% mogen ramen of 75%, aangezien deze jaren nog niet opgenomen zijn in de

richtlijnen van de provinciaal toezichthouder.

Overige onderwerpen sociaal domein

Participatie: Individuele plaatsing en steun (IPS) Regeling. Voor deze regeling is voor de

gemeentelijke doelgroep in totaal € 21,5 miljoen beschikbaar. De gemeenten dragen de

helft bij van de uitgaven van de subsidie. Daarom wordt eenmalig in 2023 € 10,75 miljoen

uitgenomen uit het gemeentefonds (cluster Participatie).

Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten: met ingang van 2023 wordt structureel €

27,2 miljoen, waarvan € 20 miljoen uit Wmo en € 7,2 uit Jeugd, uit de algemene uitkering

genomen ten behoeve van de uitvoeringskosten van de SVB van de Jeugdwet en de Wet

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gezien de onzekerheid over de

kostenontwikkeling evalueren de VNG en het ministerie van VWS deze afspraak na vier

jaar (in 2026), op basis van de werkelijke uitvoeringskosten van de SVB voor de Jeugdwet

en de Wmo. Op basis van de evaluatie kan besloten worden om de structurele uitname uit

het gemeentefonds naar boven of beneden bij te stellen. Nu deze mutatie structureel is

verwerkt en geen jaarlijkse uitname meer is in de septembercirculaire, kunnen de

gemeenten die een meerjarige negatieve stelpost hebben opgenomen dezelaten

vervallen.

Verlengde Pleegzorg: het ministerie van BZK, het ministerie van JenV en de VNG hebben

gezamenlijk wegingscriteria opgesteld voor de verdeling van de incidentele middelen ten

behoeve van de verlengde opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige

vluchtelingen. In de septembercirculaire 2022 en in het rekenmodel 2022 is geen

informatie beschikbaar over de verdeling van de middelen over de gemeenten. Op basis

hiervan vermoeden we dat de gemeenten via de betaalspecificatie van BZK over

uitkeringsjaar 2021 of 2022 geïnformeerd worden over het beschikbare bedrag.

DU Vrouwenopvang: de verdeling over de gemeenten is ten opzichte van de meicirculaire

2022 gewijzigd als gevolg van geactualiseerde aantallen van de maatstaven van het

objectieve verdeelmodel. Daarnaast wordt een vooraankondiging gedaan voor de

decembercirculaire 2022 in verband met een uitname in 2022 van een bedrag van €

0,477 miljoen in verband met de specifieke uitkering Specialistische functies aanpak

huiselijk geweld en kindermishandeling.

DU Faciliteitenbesluit opvangcentra: in de septembercirculaire wordt een

vooraankondiging gedaan voor aanvullende middelen in 2022, die in de

decembercirculaire 2022 verwerkt worden.

IU Beschermd wonen: de gemeente Bergen op Zoom ontvangt in 2023 een aanvullende

bijdrage van € 4,24 miljoen en de verdeling over de gemeenten is gepubliceerd.

DU Maatschappelijke opvang: de verdeling over de gemeenten is ten opzichte van de

meicirculaire 2022 gewijzigd als gevolg van het gebruik van actuelere aantallen van de

maatstaven.

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

In de septembercirculaire zijn zes nieuwe decentralisatie-uitkering opgenomen Het gaat om de

volgende DU's:

Nr. 427 DU Invoeringskosten Omgevingswet € 150,9 miljoen in 2022

Nr. 428 DU Wet kwaliteitsborging bouw € 24,7 miljoen in 2022. Voor 2023-2026 € 10

miljoen

Nr. 429 DU Samenwerkingskader Scherpenzeel € 77.558 in 2022

Nr. 430 DU Dichterbij dan je denkt € 16,7 miljoen in 2022

Nr. 431 DU Leerlingenvervoer Oekraïne € 9,2 miljoen in 2022

Nr. 432 DU Onderzoek Almere integratie € 27.000 in 2022

Bij drie nieuwe DU's hebben de mutaties een omvang groter dan € 10 miljoen:
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Invoeringskosten Omgevingswet

De grootste mutatie betreft de decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Omgevingswet.

Vanwegedetransitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering

van de Omgevingswet ontvangen de gemeenteneenbijdrage voor detransitiekosten. Er

volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden

gebracht.

Wet kwaliteitsborging bouw

De gemeenten ontvangenin 2022 een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereiding die

de gemeenten nog moetentreffen tot de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging

voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2023. Daarnaast ontvangen de gemeenten na

inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) voor het uitvoeren van de

Wkb-taken.

Dichterbij dan je denkt

Doelstelling van de decentralisatie-uitkering is om de match tussen werkgevers en

werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren. De decentralisatie-

uitkering wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s.

In acht bestaande DU'’s zijn wijzigingen opgenomen, waarbij het macrobudget van de

uitkering wijzigt. Eén mutatie heeft een omvang groter dan € 10 miljoen:

Maatschappelijke begeleiding

Conform artikel 18 van de Wet Inburgering voorziet het college in de maatschappelijke

begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten

ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten

en hun gezinsleden in 2022 een bijdrage.

In twee bestaande DU’s zijn wijzigingen opgenomen, waarbij het macrobudget van de

uitkering niet wijzigt.

In de decembercirculaire 2021 is een totaalbedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld

voor Verlengde Pleegzorg AMV's. De middelen worden verdeeld over de gemeenten naar

rato van het aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen, die in 2022 achttien jaar

(zijn) (ge)worden zowel in de Opvanggezinnen als in de Kleinschalige Opvang per

gemeente. De toelichting op de decentralisatie-uitkering bevind zich in paragraaf 3.3.1

van de septembercirculaire 2022. Echter de genoemde bijlage 3.3.1. ontbreekt in de

circulaire nu nog. Deze bijlage bevat de verdeling van de uitkering over de gemeenten.

Het betreft een decentralisatie-uitkering van uitkeringsjaar 2021, waardoor we

vermoeden dat de bedragen voor de gemeenten alleen zichtbaar zijn in de

betaalspecificatie van het ministerie van BZK. Zodra we beschikken over de informatie

zullen we de middelen van deze decentralisatie-uitkering verwerken in PAUW.

Bij de decentralisatie-uitkering brede impuls combinatiefunctionarissen (maatstafnr. 71)

wijken we als altijd af van de circulaire c.q. het rekenmodel door 2023 en volgende al op

te nemen ter hoogte van de waarden van 2022.

De DU Uitvoeringskosten Klimaatakkoord kent slechts een eenmalig bedrag. Dat komt

omdat de middelen worden overgeheveld naar een specifieke uitkering (zgn. SPUK). De

verdeling van dat bedrag is ons niet bekend.

Taakmutaties

In de septembercirculaire 2022 zijn de volgende zeven taakmutaties opgenomen:

Energietoeslag € 550 miljoen eenmalig in 2022

Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen - € 4,4 miljoen in 2022

Asiel (inburgering) voor de jaren 2022, 2023 en 2024 € 20, € 40 en € 30 miljoen

BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022 - € 1,54 miljoen eenmalig in 2022

Bijdrage centrale financiering GDI - € 7,583 miljoen structureel vanaf 2023

Participatie: IPS Regeling - € 10,75 miljoen eenmalig in 2023

Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten - € 27,2 miljoen structureel vanaf 2023


