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Onderwerp: Decembercirculaire 2022  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de ontwikkelingen van de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2022. Gemeenten ontvangen in principe op drie 

tijdstippen in het jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de 

Voorjaarsnota van het Rijk, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter 

afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota van het Rijk. De decembercirculaire 

heeft doorgaans een beperkte strekking. Het gaat primair om onderwerpen die voor het einde van 

het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de jaarafsluiting door het Rijk en de gemeenten.  

 

Daarnaast bevat de circulaire o.a. informatie over de tegemoetkoming aan huishoudens met een 

laag inkomen in verband met de gestegen energielasten. Hiervoor ontvangen we een bedrag van 

circa € 1,7 miljoen. Dit ziet u terug in de bijlage onder de taakmutaties.   

 

De decembercirculaire 2022 heeft de volgende consequenties: een voordeel van circa € 0,5 miljoen 

als gevolg van algemene mutaties en een bedrag van circa € 2,4 miljoen aan taakmutaties.  Voor de 

algemene mutaties en taakmutaties treft u een gedetailleerde specificatie en toelichting in de 

bijlage aan. Algemene mutaties zijn extra middelen die we vrij kunnen besteden en daarmee ons 

begrotingssaldo beïnvloeden. Voor taakmutaties geldt dat we extra geld ontvangen, maar het Rijk 

verwacht ook dat we daarvoor extra werkzaamheden doen. De taakmutaties hebben daarom geen 

consequenties voor het begroting saldo. 

 

a. Algemene mutaties 

 

financiële consequenties decembercirculaire 2022 2023 2024 2025 2026 

Algemene mutaties 486 p.m. p.m. p.m. p.m. 

 

Bedragen x € 1.000 
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De voordelige ontwikkeling van de algemene uitkering in 2022 is met name het gevolg van 

actualisatie van de verdeelmaatstaven 2022 en aanvullende uitkering voorgaande jaren.  

 

b. Taakmutaties 

Naast de algemene mutaties die direct van invloed zijn op het begroting saldo ontvangen we extra 

middelen in verband met een aantal taakmutaties. Het betreft compensatie voor taken die door de 

gemeenten moeten worden uitgevoerd. Wij stellen voor de ontvangen bedragen voor taakmutaties 

in te zetten voor uitvoering van de betreffende taken. 

 

financiële consequenties decembercirculaire 2022 2023 2024 2025 2026 

Taakmutaties 2.397 36 36 36 36 

 

Bedragen x € 1.000 

 

Actualisatie financieel beeld 

In onderstaand overzicht hebben we de actualisatie van het financieel beeld voor 2022 opgenomen. 

Het startpunt is het financiële beeld zoals we dat in het raadsvoorstel voor de slotwijziging 2022 

presenteren. De decembercirculaire heeft geen effect op het begroting saldo 2023-2026.  

 

actualisatie financieel beeld 2022 

Slotwijziging begroting 2022 4.742 

Decembercirculaire 2022 vrij besteedbaar 486 

Financieel beeld na decembercirculaire 2022 5.228 

 

Rekening houdende met de aanvullende middelen uit de decembercirculaire komt het verwachte 

rekeningsaldo voor 2022 uit op ongeveer € 5,2 miljoen. De voordelige consequenties voor 2022 

worden betrokken bij de jaarrekening 2022. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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