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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

07-02-2023 

430323 

De heer M.J.R. Marshall, wethouder 

Raadsmededeling septembercirculaire 2022 

 

 

1. Kennisnemen van 

De effecten van de decembercirculaire 2022. 

 

2. Inleiding 

Met deze raadsmededeling informeren we u over de decembercirculaire 2022 voor Gooise Meren 

voor de jaren 2022 - 2026. 

 

3. Kernboodschap 

De decembercirculaire 2022 kent met name incidentele bijdragen in 2022 ter compensatie van 

kosten voor o.a. de vluchtelingen uit de Oekraïne en gevolgen Covid. Ook is een voorschot 

verstrekt voor de energietoeslag 2023. 

 

Tabel 1: Decembercirculaire 

2022 2022 2023 2024 2025 2026 
(bedragen x € 1.000) 

Mutaties uitkering 

Gemeentefonds 
              2.382                    116                      35                      35                      33  

Waarvan mogelijke 

taakmutaties 
               1.334                      34                      35                      35                      33  

Vrij besteedbare ruimte               1.048                      82                       -0                       -0                       -0  

 

4. Consequenties 

 

4.1. Mogelijke taakmutaties 

 

Energietoeslag 

Voor het in 2022 te ontvangen voorschot voor de energietoeslag 2023 (€ 1,334 mln.) zullen we bij 

de jaarstukken 2022 een voorstel doen om dit bedrag door te schuiven naar 2023 voor de feitelijke 

uitkering in dat jaar aan huishoudens met een laag inkomen. 

 

Wet Goed Verhuurderschap 

De bijdrage van (afgerond) € 35.000, structureel vanaf 2023, is bedoeld om gemeenten meer 

mogelijkheden te geven om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter 

aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel, waarin een 

landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap wordt geïntroduceerd, in de vorm van algemene 

regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. 

Als de wet er komt zal Gooise Meren binnen een half jaar een meldpunt ingericht moeten hebben 

voor klachten en opvolging/onderzoek naar die klachten. 

 

  



 

 

 

 

Pagina 2 van 2

 

 

 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

4.2 Vrij besteedbare ruimte 

 

Het bedrag in 2022 van ruim € 1 miljoen betreft bijdragen ter compensatie van uitgaven die we als 

gemeente tot en met 2022 al hebben gedaan. Deze extra middelen zullen we nog in de Jaarstukken 

van 2022 verantwoorden. Dit betreft met name compensatie voor de meerkosten van 

vluchtelingen uit de Oekraïne, waaronder leerlingenvervoer. Ook is er een definitieve compensatie 

ontvangen voor de Covid effecten 2021. Over deze bijdrage ad. € 505.000 was u reeds bij de 

decemberwijziging 2022 geïnformeerd. 

Omdat de uitgaven al zijn gedaan kunnen we deze bijdragen als ‘vrij besteedbaar’ bestempelen. 

Het vrij besteedbare bedrag van € 82.000 voor 2023 betreft een kleine positieve correctie op de 

algemene uitkeringsfactor. 

 

5. Vervolg 

De mutaties voor 2022 worden meegenomen in de Jaarstukken 2022. De effecten en keuzes voor 

2023 en verder worden aan uw raad voorgelegd in het eerste Voortgangsverslag 2023 dan wel de 

Perspectiefnota 2024. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

drs. E.M. Voorhorst ter  

Gemeentesecretaris 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 

Burgemeester 

 


