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Doel 
Ter informatie een toelichting op de ontwikkelingen in het gemeentefonds en de financiële 
uitwerking van de decembercirculaire 2022. 
 
Aanleiding 
De decembercirculaire 2022 geeft een geactualiseerd beeld van het gemeentefonds, 
gebaseerd op de afronding (najaarsnota) van het uitkeringsjaar 2022 door het Rijk. 
Het Rijk werkt volgens een kasstelsel en kosten worden geboekt in het jaar dat betaald is. 
Voor enkele specifieke onderwerpen zijn in 2022 nog gelden toegekend aan de gemeenten. 
 
De budgettaire uitkomsten van deze decembercirculaire 2022 worden net als de september-
circulaire meegenomen bij de opstelling van de jaarrekening 2022 en de 1e bestuurs-
rapportage 2023. 
 
Inhoudelijke boodschap 
De uitwerking van deze circulaire toont, rekening houdend met een neutrale doorwerking van 
gelden voor specifieke onderwerpen, per saldo een beperkte meerjarige budgettaire 
bijstelling. Dit betreft hoofzakelijk de bijstelling van de uitkeringsfactor/uitkeringsbasis. 
Daarnaast zijn er voornamelijk, vooral incidentele specifieke middelen opgenomen. Dit 
betreffen de onderwerpen toegankelijkheid verkiezingen, energietoeslag 2023, bijzondere 
bijstand, breed offensief, uitvoeringskosten Bijzondere bijstand zelfstandigen, gezond in de 
stad, leerlingenvervoer Oekraïne, meerkosten Oekraïne sociaal domein, versterken sociale 
basis, continuïteit van zorg, wet kwaliteitsborging bouw en de wet goed verhuurderschap. 
 
Bijstelling uitkeringsfactor en uitkeringsbasis 
Beperkte aanpassingen in de verdeling en actualisatie van de gehanteerde maatstaven en 
uitkeringsfactor zorgen voor een bijstellingen over de jaren 2020 tot en met 2023. 
Respectievelijk een toename van € 60.000, € 50.000 € 35.000 en € 35.000. 
 
Aanvullend is er een aankondiging gedaan voor een extra prijsbijstelling in verband met de 
uitzonderlijke prijsstijgingen in 2022. De verdeling volgt pas in de meicirculaire 2023. Op 
basis van een grove indicatie een compensatie van € 500.000 per jaar. 
 
Toegankelijkheid verkiezingen & aanpassing software burgerlijke stand 
Een incidentele bijdrage van € 5.000 in 2022 voor het toegankelijker maken van verkiezingen 
en aanpassing van de systemen van burgerzaken. 
 
Energietoeslag 2023 
Ook voor 2023 worden middelen beschikbaar gesteld om nogmaals € 1.300 aan huis-
houdens met een laag inkomen uit te keren. Hiervoor ontvangen gemeenten in 2022 al € 500 
zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om dit uit te keren. In de meicirculaire 2023 zal de 
verdeling van het tweede deel worden verwerkt. Voor Hof van Twente is dit eerste deel 
€ 621.000. 



 

Bijzondere bijstand 
Gemeenten ontvangen in 2022 nog extra middelen om zowel via vroegsignalering als via de 
bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden voor aanvullende maatregelen energie-
rekening in relatie tot de energielasten. Voor Hof van Twente is dit € 43.000. 
 
Breed offensief 
Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om 
meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Voor de implementatie van 
de onderdelen die wetswijzigingen vereisen wordt in 2022 € 11.000 ontvangen. 
 
Uitvoeringskosten Bijzondere bijstand zelfstandigen 
Gemeenten ontvangen eenmalig extra middelen voor uitvoeringskosten als gevolg van de 
relatief hoge instroom in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) in het 1e kwartaal 
2022 als gevolg van het stopzetten van de Tozo en de vereenvoudiging van het Bbz. Voor 
Hof van Twente is dit € 6.000. 
 
Gezond in de stad 
In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start zijn de afgelopen jaren middelen aan 
het gemeentefonds toegevoegd om een lokale coalitie te vormen, versterken en behouden 
rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen. Er is nu een aanvullend budget van € 16.000 
beschikbaar gesteld. 
 
Leerlingenvervoer Oekraïne 
Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer van 
Oekraïense leerlingen. De tegemoetkoming voor gemaakte kosten, voor de periode vanaf de 
start van het schooljaar 2022-2023 tot december 2022 is € 38.000. 
 
Meerkosten Oekraïne sociaal domein 
De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015 en de Jeugd-
wet, en de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatie-
programma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid ligt ook voor 
Oekraïense ontheemden bij gemeenten. De compensatie voor extra kosten in 2022 is 
€ 60.000. 
 
Versterken sociale basis 
Vanuit het ministerie van VWS wordt ingezet op een samenleving waar (toekomstige) 
ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven 
kunnen leiden. Belangrijk hierbij is dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke 
sociale basis. Een bijdrage in 2022 van € 28.000. 
 
Continuïteit van zorg 
De meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015) als gevolg van de 
coronapandemie in 2022 worden door het Rijk gecompenseerd. De hoogte van de 
compensatie is vastgesteld op € 34.000. 
 
Wet kwaliteitsborging bouw 
In de septembercirculaire 2022 zijn middelen opgenomen voor de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen (Wkb) voor de jaren 2022 tot en met 2026. De verdeelsleutel van het budget is 
gewijzigd. Voor Hof van Twente leidt dit tot verlaging met € 7.000 per jaar (€ 25.000 in plaats 
van € 32.000 per jaar). 
 
Wet Goed Verhuurderschap 
Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op 
de huurmarkt gerichter aan te pakken. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in 
werking treden. Voor de implementatie en uitvoering structureel € 33.000. 
 
  



 

Budgettair effect: 

 
 
Aanvullend op de programmabegroting 2023 leidt dit tot het volgende indicatieve budgettair 
perspectief: 

 
 
* De doorrekening van 2022 is op basis van de vastgestelde begroting 2022 plus de mutaties in het 
gemeentefonds. Overige mutaties en afwijkingen volgen bij de verantwoording van de jaarrekening 
2022. 
 
Conclusie 
De mutaties in de decembercirculaire 2022 leiden tot een positieve bijstelling van de 
inkomsten uit het gemeentefonds in 2022. De meerjarige bijstelling is minimaal. 
Bij de specifieke middelen voor toegankelijkheid verkiezingen, energietoeslag 2023, 
bijzondere bijstand, breed offensief, uitvoeringskosten Bijzondere bijstand zelfstandigen, 
gezond in de stad, leerlingenvervoer Oekraïne, meerkosten Oekraïne sociaal domein, 
versterken sociale basis, continuïteit van zorg, wet kwaliteitsborging bouw en de wet goed 
verhuurderschap is rekening gehouden met een inzet ter dekking van de lasten. 
 
Het Rijk informeert aan het einde van het jaar nog over nieuwe specifieke middelen voor het 
aflopende jaar. Door de late publicatie en toekenning in het jaar is het niet voor alle 
onderdelen mogelijk om in 2022 deze middelen nog volledig in te zetten. De inkomsten 
worden wel toegerekend aan 2022 en gaan dan mee in de resultaatbepaling van het 
boekjaar. Aanvullend kan dit, voor zover niet ingezet in 2022 maar wel noodzakelijk is, via 
resultaatbestemming worden overgebracht naar 2023. 
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Specificatie ontwikkeling decembercirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Beginstand (september 2022) 60.885.000 60.745.000 61.010.000 60.850.000 55.735.000

Totaal mutaties 940.000 20.000 25.000 30.000 25.000

Eindstand (december 2022) 61.825.000 60.765.000 61.035.000 60.880.000 55.760.000

Budgettair effect 2022 2023 2024 2025 2026

Totaal mutaties decembercirculaire 2022 940.000 20.000 25.000 30.000 25.000

Inzet specifieke middelen -862.000 -26.000 -27.000 -27.000 -25.000

Budgettair effect decembercirculaire 2022 78.000 -6.000 -2.000 3.000 0

Bijstelling voorgaande jaren 110.000

Totaal budgettair effect decembercirculaire 2022 188.000 -6.000 -2.000 3.000 0

Budgettair perspectief 2022 2023 2024 2025 2026

Programmabegroting 2023 3.490.747 435.972 3.726.120 4.759.664 -736.411

Kwijtschelding (1e wijziging 2023) -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Eenmalige subsidies 2023 tlv reserve (2e wijziging 2023)
Septembercirculaire 2022 966.000 1.290.000 474.000 38.000 3.000
Decembercirculaire 2022 188.000 -6.000 -2.000 3.000 0
Perspectief begroting 2023 incl. decembercirculaire 4.644.747 1.704.972 4.183.120 4.785.664 -748.411

Waarvan incidentele baten en lasten -871.326 -155.118 -114.200 -89.447 -64.609
Structureel saldo begroting 3.773.421 1.549.854 4.068.920 4.696.217 -813.020


