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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?

In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de effecten van de meicirculaire 2021 voor de
gemeente Dinkelland.
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten:

de vertaling van de algemene uitkering en de budgettaire consequenties daarvan voor het lopende
jaar 2021 mee te nemen in het 2e programmajournaal 2021.

De meerjarige consequenties voor het meerjarig perspectief te betrekken bij het opstellen van de
begroting 2022.
Toelichting
De effecten van de meicirculaire 2021 zijn vergeleken met de uitkomsten van de decembercirculaire 2020.
De consequenties voor het jaar 2021 worden meegenomen bij het 2e programmajournaal van 2021 en de
resultaten voor de jaarschijven 2022 tot en met 2023 bij de behandeling van de begroting 2022.
Normaliter verschijnen jaarlijks drie circulaires. In mei, september en december. Mei geeft de vertaling van
de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt
het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Deze meicirculaire is de eerste van dit jaar 2021.
De belangrijkste onderwerpen van deze meicirculaire zijn:

incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp

de vertaling van het compensatiepakket corona uit de maartbrief



afrekening BCF 2020 (BTW Compensatie Fonds) in uitkeringsjaar 2021
aanpassing accressen vanaf 2022 op basis van de regels van de huidige normeringsmethodiek
(negatief effect)




mutaties in eenheden en gewichten (aantal inwoners, aantal huishoudens, aantal minderjarigen, etc).
De voorlopige belastingcapaciteit 2021 zorgt voor een verlaging van de algemene uitkering, omdat de
gemeentelijke belastingcapaciteit is toegenomen (hogere WOZ-waarden).



In 2022 gaat men over op een nieuw woonplaatsbeginsel: de voogdijregeling wordt afgeschaft en de
gemeente wordt verantwoordelijk voor de kinderen die uit haar eigen gemeente ter behandeling
worden doorgezonden. Dit heeft voor 2022 en verder een groot effect op de algemene uitkering, maar
hier staat een kostendaling tegenover.

Budgettair effect op de begroting (afgerond op € 1.000,-)
2021 € 57.000 voordeel
2022 € 107.000 voordeel
2023 € 48.000 voordeel
2024 € 7.000 voordeel
2025 € 46.000 voordeel
In de bijlage bij de raadsbrief kunt u een uitgebreide toelichting en de cijfermatige uitwerking voor de
gemeente Dinkelland vinden.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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