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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Meicirculaire 2022 
en de doorrekening sociaal domein. 
2. Instemmen met de verwerking in het raadsvoorstel 
Voorjaarsnota 2022 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Aanleiding  
Het verschijnen van de Meicirculaire 2022 op 1 juni 2022. Deze 
bevat informatie over de hoogte van het gemeentefonds en de 
uitkering daaruit aan gemeenten ten opzichte van de 
Septembercirculaire 2021.  
Daarnaast is de prognose voor 2022 opgesteld voor het sociaal 
domein op basis van de definitieve verantwoording jaarcijfers 
2021 van de Regio G&V en de ontwikkeling van de uitgaven over 
de eerste 5 maanden van 2022.  



 
In het raadsvoorstel voorjaarsnota 2022 (incl. meicirculaire) zijn 
de opgenomen wijzigingen in het rood weergegeven.  
 
Het is noodzakelijk dat de behandeling van dit voorstel als 
spoed-conform dient plaats te vinden, zodat het aangepaste 
raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 nog kan worden 
voorgelegd aan gecombineerde commissievergadering van 
15 juni a.s.  
  

   
   

Kaders Financiële-verhoudingswet  
Gemeentewet 

   
   

Doel/beoogd effect nvt 

   
   

Argumenten - 

   
   

Kanttekeningen - 

   
   

Alternatieven n.v.t 

   
   
Financiën De hoogte van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de 
trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het 
gemeentefonds. De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, wordt het accres 
genoemd. Door de hogere rijksuitgaven en de hogere loon- en prijsontwikkeling is de 
algemene uitkering sterk gestegen.  
 
In onderstaand overzicht het uiteindelijke effect van de meicirculaire op het 
begrotingsresultaat:  

Bedragen x € 1.000 (-/- is nadeel)   2022 2023 2024 2025 2026 
Meicirculaire 2022   4.410 9.310 10.002 12.361 6.827 
Voorgestelde reserveringen   -3.386 -5.279 -3.905 -4.634 -4.415 
Mutatie begrotingsresultaat   1.023 4.031 6.097 7.727 2.412 

 
Voor wat betreft de doorrekening van het sociaal domein is echter nog niet duidelijk wat de 
structurele gevolgen zijn van de prognose 2022. De prognose 2022 is financieel vertaald in 
het nieuwe perspectief. Het nadeel voor 2022 van € 247.500 wordt gedekt uit de reserve 
sociaal domein.  De structurele effecten zullen worden bepaald en meegenomen in de 
begroting 2023.    
 
  

   



   
Participatie n.v.t. 

   
   

Communicatie n.v.t 

   
   

Uitvoering en evaluatie n.v.t 

   
   

Geheimhouding n.v.t. 

   
   

Mede geadviseerd door - 

   
   

Bijlagen Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 (incl. meicirculaire) met 
bijlage 1 t/m 5 


