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1. Kennisnemen van 

De effecten van de septembercirculaire 2021. 

 

2. Inleiding 

Met deze raadsmededeling willen we u nader informeren over de uitkomst van de 

septembercirculaire 2021 voor Gooise Meren voor de jaren 2021 - 2025. 

 

3. Kernboodschap 

De septembercirculaire 2021 valt voor alle jaren positief uit. Maar de financiële opgave die nog voor 

ons ligt vraagt om hier zorgvuldig mee om te gaan. 

 

Tabel 1: Septembercirculaire 2021 
2021 2022 2023 2024 2025 

(bedragen x € 1.000) 

Mutatie uitkering Gemeentefonds 1.125 5.868 1.480 1.262 1.541 

Waarvan taakmutaties 150 2.942 34 34 35 

Vrij besteedbare ruimte 975 2.926 1.446 1.228 1.507 

Waarvan compensatie ivm Corona 697 191 - - - 

 

4. Consequenties 

 

4.1. Taakmutaties 

In iedere circulaire worden extra middelen toegekend voor specifieke activiteiten. Uitgangspunt 

voor het college is dat deze extra middelen nodig zijn voor de onderliggende taken, waardoor dit in 

beginsel geen extra vrij besteedbare ruimte oplevert. 

 

4.1.1. Diverse kleinere taakmutaties 

In deze circulaire zijn gelden toegekend voor extra taken, zoals Uitvoering en implementatie Breed 

offensief (beoogt meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen); Landelijke 

Structuur Interventieteams (ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, 

toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving); Toezicht en handhaving 

gastouderschap en Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen. 

 

4.1.2. Extra middelen Jeugdzorg 

Zoals in de Programmabegroting 2022-2025 gemeld, heeft het Kabinet besloten om voor 2022 

incidenteel € 1,314 miljard extra beschikbaar te stellen. Het bedrag voor Gooise Meren, ad. € 2,9 

miljoen, is reeds verwerkt in de voorliggende begroting voor komend jaar. 

 

4.2 Algemene effecten 

De vrij besteedbare ruimte wordt positief beïnvloed door verandering van het accres/de 

uitkeringsfactor en hoeveelheidsverschillen. 
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4.2.1. Accres/uitkeringsfactor 

De toename van het accres komt met name door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling 

in de Macro Economische Verkenning (MEV-raming) van het Centraal Planbureau. Het kabinet 

heeft daarnaast vanaf 2022 aanvullende middelen uitgetrokken voor een aantal beleidsterreinen 

en dat werkt positief door in het accres (trap-op-trap-af systematiek). 

Voor al deze uitgaven geldt dat dit ramingen betreft. Op het moment dat de daadwerkelijke 

uitgaven lager blijken te zijn, zal dit ook leiden tot een lager accres. Voor 2022 is sprake van een 

toename van het accres met € 1,8 miljoen. Voor de jaren daarna bedragen ze ca. € 500.000. 

 

4.2.2. Hoeveelheidsverschillen 

De algemene uitkering wordt o.a. bepaald door maatstaven, zoals inwoners, huishoudens, 

leerlingen en lengte van wegen. Wijzigingen in de maatstaven, o.a. door areaaluitbreiding, hebben 

geleid tot een verhoging van de algemene uitkering met ruim € 900.000 vanaf 2022. 

 

4.3 Compensatiepakket coronacrisis 

Ook in deze circulaire worden extra middelen uitgetrokken ter compensatie van de gevolgen van 

de Corona crisis. Dit betreft TONK (Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten), Cultuur, 

buurt- en dorpshuizen, re-integratie en schuldenbeleid. 

 

4.4 Houd rekening met 

Voor de realisatie van doelen in thema’s zoals duurzaamheid,  onderwijs en mobiliteit zijn 

aanvullende uitgaven en investeringen nodig. Ook de zorgen in het Sociaal domein blijven een 

continu aandachtspunt. Dit alles moet in het licht worden gezien van een duurzame balans, waarbij 

sprake blijft van voldoende weerstandsvermogen en we de streefwaarden voor de financiële 

kengetallen bereiken. 

De positieve ontwikkeling van de uitkering uit het Gemeentefonds moet daarom worden afgezet 

tegen de vele onzekerheden waar we als gemeente, zoals uit de concept Programmabegroting 

2022-2025 blijkt, nog mee te maken hebben en krijgen. Daarnaast kunnen we niet voorzien wat de 

landelijke politieke ontwikkelingen (zoals macro-economische ontwikkelingen, de 

kabinetsformatie en herijking van het Gemeentefonds) betekenen voor onze begroting. En we 

vinden het belangrijk dat een volgend college begint met financiën die duurzaam op orde zijn. 

Behoedzaamheid is dus dringend noodzakelijk. 

 

5. Vervolg 

De mutaties voor 2021 worden meegenomen in de begrotingswijziging december 2021. De 

effecten voor 2022 en verder worden aan uw raad voorgelegd in het 1e Voortgangsverslag 2022 en 

de Perspectiefbrief 2023. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

drs. E.M. Voorhorst ter  

Gemeentesecretaris 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 

Burgemeester 

 


