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Septembercirculaire gemeentefonds 2021 en rekenmodel

Voorgesteld raadsbesluit
1.
2.

het resultaat voor de jaarschijf 2021 te wijzigen in de begroting 2021 en
de resultaten voor de jaarschijven 2022 tot en met 2026 te betrekken bij het
overdrachtsdocument/perspectiefnota 2023.

Samenvatting van het voorstel
De effecten van de septembercirculaire 2021 zijn vergeleken met de uitkomsten van de meicirculaire 2021.
Voorgesteld wordt het resultaat voor de jaarschijf 2021 te wijzigen in de begroting 2021 en de resultaten voor
de jaarschijven 2022 tot en met 2026 te betrekken bij het overdrachtsdocument/perspectiefnota 2023.
Aanleiding voor het voorstel
Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei
op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding
van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De circulaires kunnen incidenteel ook actuele informatie
bevatten die op een later tijdstip in de rijksbegroting worden verwerkt.
Beoogd resultaat van het voorstel
Deze septembercirculaire 2021 informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het
gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt daarom in
belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten.
Argumentatie
De vertaling van de effecten van de algemene uitkering worden via de begroting 2021 en het
overdrachtsdocument/perspectiefnota 2023 verwerkt.
Externe communicatie
De bijlage met daarin de financieel technische onderbouwing en toelichting zal na vaststelling van dit
raadsadvies worden gedeeld met de organisatie.
Financiele paragraaf
De belangrijkste onderwerpen van deze septembercirculaire zijn:

Voorschot op de verwachte onderschrijding van het BTW-Compensatie Fonds (BCF) 2021.

aanpassing accressen vanaf 2022 tot en met 2026 op basis van de regels van de huidige
normeringsmethodiek (positief effect)

mutaties in eenheden en gewichten (aantal inwoners, aantal huishoudens, aantal minderjarigen, etc).

In de septembercirculaire zijn een 16-tal taakmutaties opgenomen, voor onder andere de jeugdzorg.
Vier taakmutaties zijn onderdeel van het compensatiepakket in verband met de coronacrisis.

Voor de tekorten in de jeugdzorg wordt voor het jaar 2022 € 1.305 miljoen verdeeld door het rijk.

In het steunpakket corona vindt onder andere een aanvulling plaats voor Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK).

de oploop van de opschalingskorting in 2022 wordt incidenteel geschrapt (let wel cumulatief tot en met
2025 blijft het effect ongewijzigd)
In de bijlage bij het raadsvoorstel kunt u een uitgebreide toelichting en de cijfermatige uitwerking voor de
gemeente Dinkelland vinden.
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30 november 2021
B
Septembercirculaire gemeentefonds 2021 en rekenmodel

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021, nr. A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 23 november 2021;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet
besluit
1.
2.

het resultaat voor de jaarschijf 2021 te wijzigen in de begroting 2021 en
de resultaten voor de jaarschijven 2022 tot en met 2026 te betrekken bij het
overdrachtsdocument/perspectiefnota 2023.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 november 2021

De raadsgriffier,

De voorzitter,

