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AANVULLENDE NIEUWSBRIEF

1. Inleiding
De update van de septembercirculaire 2021 (SC2021) is gistermiddag verschenen. We hebben de update van de
circulaire gelijk voor jou verwerkt in PAUW. In deze nieuwsbrief geven we een korte toelichting en aanwijzingen
voor een goede verwerking in PAUW.
De update van de septembercirculaire gaat over de volgende onderwerpen:
▪ De prognose van de maatstaf woonruimten vanaf 2022 (zie SC2021, bijlage 2.5.2.) was niet juist en is gewijzigd.
In de update van de septembercirculaire 2021 zijn daardoor de aantallen van deze maatstaven gewijzigd:
- WOZ-waarde woningen eigenaren, WOZ-waarde niet-woningen eigenaren, WOZ-waarde niet-woningen
eigenaren, afgerond op € 1 miljoen en WOZ-waarde niet-woningen gebruikers
- Woonruimten
- Woonruimten * bodemfactor woonkern
- Omgevingsadressendichtheid
- Lage inkomens met drempel
- Bijstandsontvangers
- Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen
- Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers.
▪ De uitkeringsfactor is vanaf 2022 neerwaarts bijgesteld met ongeveer 2 tot 3 punten omdat landelijke aantallen
van 11 maatstaven naar boven bijgesteld zijn. Het verloop van de uitkeringsfactoren tussen september 2021
en mei 2021 met als basisjaar 2021 wordt hierdoor als volgt:

▪
▪

Omschrijving
Accressen
Voorschot 2021 plafond BCF
Terugboeken opschalingskorting
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Ontwikkeling volume OZB
Overige ontwikkeling en afronding
Subtotaal mutatie UF op basis van lopende prijzen

2021
0,000
0,012
0,000
0,002
0,001
-0,001
0,014

2022
0,031
0,000
0,014
0,003
0,001
0,001
0,050

2023
0,036
0,000
0,000
0,004
0,001
0,000
0,041

2024
0,037
0,000
0,000
0,006
0,001
-0,003
0,041

2025
0,042
0,000
0,000
0,004
0,001
-0,001
0,046

2026
0,047
0,000
0,000
0,003
0,001
-0,002
0,049

Prijsontwikkeling bbp
Totale mutatie UF op basis van constante prijzen

0,000
0,014

0,000
0,050

-0,003
0,038

-0,003
0,038

-0,004
0,042

-0,004
0,045

De taakmutaties vanaf 2021 en gewichten van bijbehorende maatstaven zijn gewijzigd als gevolg van de
gewijzigde uitkeringsfactor.
De taakmutatie Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen is gewijzigd en € 50 miljoen wordt verdeeld via het
cluster Cultuur en ontspanning en € 10 miljoen via het cluster Samenkracht en burgerparticipatie.
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2. Verwerking in PAUW
Situatie 1 Bewaren van de opgave op basis van de onjuiste septembercirculaire
De klanten, die de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 hebben verwerkt in de primitieve begroting,
hebben de mogelijkheid om binnen PAUW de opgaaf op basis van de onjuiste septembercirculaire te bewaren.
Doorloop hiervoor de volgende stappen:
▪ Maak een nieuwe opgave aan o.b.v. de circulaire ‘onjuiste septembercirculaire 2021 d.d. 21 september 2021
(nr. 2021-0000478671)’.
▪ Kopieer alle basisgegevens van de al eerder aangemaakte septembercirculaire.
▪ Hierna kun je deze opgave op dezelfde wijze als anders afronden.
▪ Na het afronden van de opgaaf kun je de nieuwe opgaaf maken o.b.v. de juiste septembercirculaire. Dit kan
met de hieronder beschreven stappen (zie situatie 2 en 3).
Situatie 2 Verwerken via standaard werkwijze
▪ Maak een nieuwe opgave aan of open de opgave (die je nog hebt afgerond) op basis van septembercirculaire
2021 d.d. 27 september (nr. 2021-0000478671).
▪ Kopieer alle basisgegevens van jouw eigen opgave ‘voorbereidingen septembercirculaire’ of wanneer je nog
niet gestart bent jouw eigen opgave van de meicirculaire 2021. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van de
optie om de berekende aantallen automatisch in te lezen.
▪ Hierna kun je het proces van verwerking van de opgaven vervolgens op dezelfde wijze als anders en een opgave
afronden en alle analyses opstellen (samenvatting analyse, beleidsmatige analyse en cijfermatige analyse).
Situatie 3 Verwerken en gebruik maken van al eerder gemaakte opgaaf o.b.v. de onjuiste septembercirculaire
Als je van plan bent om de nieuwe opgave o.b.v. de juiste septembercirculaire te baseren op de eerder gemaakte
opgave o.b.v. de onjuiste septembercirculaire let dan op dat de berekende aantallen van 11 maatstaven zijn
gewijzigd.
Als je in de opgaaf o.b.v. de onjuiste circulaire gebruik hebt gemaakt van het inlezen van berekende aantallen (type
2 en 3 op basis van berekende aantallen) let er dan op dat je waarden van de volgende 11 maatstaven aanpast.
▪ WOZ-waarde woningen eigenaren, WOZ-waarde niet-woningen eigenaren, WOZ-waarde niet-woningen
eigenaren, afgerond op € 1 miljoen en WOZ-waarde niet-woningen gebruikers
▪ Woonruimten
▪ Woonruimten * bodemfactor woonkern
▪ Omgevingsadressendichtheid
▪ Lage inkomens met drempel
▪ Bijstandsontvangers
▪ Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen
▪ Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers.
Alternatief is natuurlijk om de nieuwe opgaaf te maken via de standaard werkwijze (zie situatie 1). Hierbij worden
automatisch de nieuwe berekende aantallen ingelezen.
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