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Inleiding 

De meicirculaire van het gemeentefonds is op 1 juni 2022 gepubliceerd. De meicirculaire is de 

belangrijkste circulaire van de drie die jaarlijks verschijnen. 

De informatie uit deze circulaire is verwerkt in de berekening van de verwachte algemene 

uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds voor de gemeente Renkum. Daarnaast zijn 

de effecten uit de decembercirculaire 2021 voor 2022 en verder opgenomen in deze memo. 

De uitkomsten van de circulaires worden vergeleken met de septembercirculaire 2021 die in de 

begroting 2022 is verwerkt. Dit geeft een aantal mutaties voor de meerjarenbegroting 2022 na de 

voorjaarsnota 2022. 

 

De uitkomst van deze berekening heeft consequenties voor de uitkomst van de 

meerjarenbegroting zoals gepresenteerd in de voorjaarsnota 2022. Vervolgens vormt dit het 

kader voor de perspectiefnota 2022-2026. Bij deze ruimte speelt het jaar 2026 een belangrijke 

rol. In dat jaar komt de volledige opschalingskorting terug en wordt de normeringssystematiek 

aangepast. Dit wordt ook wel het ravijn 2026-2029 genoemd. Het ravijn plaatst de gemeenten 

voor problemen als het gaat om structurele uitgaven en investeringen. 

Beide maatregelen van het kabinet, de opschalingskorting en het bezuinigen op het accres 

gemeentefonds, vallen buiten de huidige regeerperiode en zijn dan ook niet door het Centraal 

Planbureau in hun meerjarenraming gehonoreerd. Tussen de fondsbeheerders enerzijds en de 

VNG en het IPO anderzijds loopt een traject onder leiding van topambtenaar José Lazeroms om 

het geschil over dit ravijn te beslechten.  
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Prognose begroting 2022 - 2026 

Na verwerking van de meicirculaire laat de meerjarenbegroting de onderstaande uitkomsten zien. 

 

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 

            

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota -978 -1.977 -2.283 -2.636 -3.820 

Resultaat meicirculaire 2022 1.743 4.318 6.571 8.096 5.071 

      

Meerjarenbegroting na meicirculaire 765 2.341 4.288 5.460 1.251 

Aanvulling stelpost loon- en prijsontw. 0 -373 -1.136 -1.764 -2.545 

Areaalontwikkeling WOZ 70 70 70 70 70 

Stelpost abonnementstarief -280 -280 -280 -280 -280 

Saldo perspectiefnota 555 1.758 2.942 3.486 -1.504 

 
Meicirculaire gemeentefonds 

De hoogte van het gemeentefonds wordt veroorzaakt door meerdere mutaties. Een deel van deze 

mutaties hebben invloed op de hoogte van de uitgaven van de gemeente. Deze worden zonder 

resultaat in de begroting verwerkt. Andere mutaties hebben effect op de begrotingsruimte van de 

gemeente. 

In onderstaande tabel wordt dit effect weergegeven met de uiteindelijke extra begrotingsruimte. 

In deze brief wordt vervolgens de afzonderlijke posten nader toegelicht. 

 

Resultaat meerjarenbegroting 

(Bedragen x € 1.000) 

2022 2023 2024 2025 2026 

      

Mutatie gemeentefonds 3.488 5.168 6.888 8.255 5.312 

Correcties:      

• Taakmutaties -1.236 -813 -280 -122 -129 

• Mutaties IU/DU/SU -509 -37 -37 -37 -112 

Totaal resultaat 

meerjarenbegroting 
1.743 4.318 6.571 8.096 5.071 

 

Hoogte totale gemeentefonds 

De meicirculaire 2022 heeft een positief effect voor de uitkering uit het gemeentefonds voor 2022 

tot en met 2026. Zoals hiervoor is aangegeven valt de uitkering uit het gemeentefonds in 2026 

fors terug ten opzichte van de jaren daarvoor (het beruchte ravijn). Dit heeft tot gevolg dat de 

meerjarenbegroting voor het jaar 2026 niet meer sluitend is. 

 

Gemeentefonds Renkum 

(bedragen x €1.000) 
2022 2023 2024 2025 2026 

Meicirculaire 2022 55.276 56.174 56.810 59.145 56.149 

Begroting 2022 51.788 51.006 49.923 50.890 50.837 

Mutatie gemeentefonds 3.488 5.168 6.888 8.255 5.312 

Verwerkt in de voorjaarnota 2022 973 0 0 0 0 

Mutaties na de voorjaarsnota 2.515     



Gemeente Renkum 
 
 

 

Onderwerp 

 Meicirculaire gemeentefonds 2022 

Datum Ons kenmerk  Pagina 

14 juni 2022 158642  3 van 8 
 

 

Bovengenoemde mutaties worden als volgt verdeeld. 

 

Verdeling mutatie gemeentefonds 2022 2023 2024 2025 2026 

(Bedragen x € 1.000)      

Herverdeling gemeentefonds 2023   -1.716 -1.716 -1.716 -1.716 

Suppletie- uitkering (ingroeipad)   1.480 1.009 538 538 

            

Accres ontwikkeling  1.581 4.549 7.060 8.723 6.360 

Uitname accres   -382 -382 -379   

Opschalingskorting   611 817 1.024   

Mutaties WOZ -70 -145 -145 -146 -146 

Overige mutaties 231 -106 -90 35 19 

            

Taakmutaties 1.236 839 297 139 145 

Mutaties IU/DU/SU 509 37 37 37 112 

      

Totaal  3.487 5.168 6.887 8.254 5.312 

 

Herverdeling gemeentefonds 2023 

Hoofddoel voor een nieuw verdeelstelsel was om dat eenvoudig en uitlegbaar te maken en dat beter 
aansluit bij de noodzakelijke kosten die gemeenten maken (dat was vooral nodig in het sociaal 
domein). De indeling van de clusters is logischer en globaler gemaakt en het aantal maatstaven is 
gehalveerd.  
Op 6 april jl. zijn de Tweede Kamer en gemeenten door de fondsbeheerders geïnformeerd over een 
nieuwe verdeling van de algemene uitkering met ingang van 1 januari 2023.  
In de meicirculaire 2023 is het nieuwe verdeelmodel van 2019 geactualiseerd naar de stand van 1 
januari 2023.  
Op basis van deze actualisatie is het herverdeeleffect voor de gemeente Renkum € 1.716.000 
nadelig. Dit is berekend op basis van het uitkeringsjaar 2022. 
Het ingroeipad, waarmee de gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien, wordt beperkt tot 3 
jaar. Het maximale positieve of negatieve effect is in 2023 € 7,50 per inwoner en in 2024 en 2025 
€ 15 per inwoner. Het maximale positieve of negatieve effect in 2025 bedraagt hierdoor € 37,50 per 
inwoner.  

Voor gemeenten met een beperkte financiële draagkracht en een lage economische status en voor 

krimpgemeenten geldt tot en met 2025 een aangepast ingroeipad. 

 

Ingroeipad (suppletie-uitkering) voor Renkum bedraagt: 

Jaar Suppletie-uitkering 

2023 € 1.481.000 

2024 € 1.009.000 

2025 en verder €  538.000 

 

De bedragen voor 2026 en verder voor de suppletie-uitkering zijn afhankelijk van de 

besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie van het nieuwe verdeelmodel. In afwachting 
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hiervan is ervoor gekozen om voor 2026 en verder uit te gaan van de stand 2025 en dus de 

suppletie-uitkering door te trekken. 

 

Accres ontwikkeling 

Via de normeringsystematiek ‘samen trap op en samen de trap af’ wordt de algemene uitkering 

van het gemeentefonds geïndexeerd, ook wel het accres genoemd.  

In de meicirculaire 2022 zijn de accressen vanaf 2022 bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf 2022 is 

sprake van een opwaartse bijstelling van het accres. De accressen zijn hoger dan aangekondigd in 

de voorgaande circulaires en ook hoger dan aangekondigd in de startnota van het kabinet.  

De cumulatieve mutaties ten opzichte van de septembercirculaire 2021 zijn als volgt:  

Per jaar    Cumulatief  

- 2022: € 1.008 miljoen  € 1.008 miljoen  

- 2023: € 1.544 miljoen  € 2.552 miljoen  

- 2024: € 1.588 miljoen  € 4.140 miljoen  

- 2025: € 1.075 miljoen  € 5.215 miljoen  

- 2026: € 2.404 miljoen -/-  € 2.811 miljoen  

- 2027: € 1.082 miljoen  € 3.893 miljoen  

De bedragen hebben tot en met 2025 een structurele doorwerking. Vanaf 2026 wordt de 

normeringsmethodiek aangepast.  

De accressen zijn hoger dan eerder gemeld in de Maartbrief 2022 en bijgesteld op basis van de 

Voorjaarsnota 2022. In de jaren 2022 tot en met 2025 zijn de hogere accressen het gevolg van 

extra rijksuitgaven voor vennootschapsbelasting (Vpb), koppeling AOW aan stapsgewijze 

verhoging wettelijk minimumloon (WML), inkomensbelasting Box 3 en defensie-uitgaven. Ook is 

het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe 

aangenomen. 

Omdat de accres de komende jaren vrij fors zijn bestaat er een risico dat er uiteindelijk 

onderuitputting optreedt omdat het rijk minder gaat/kan uitgeven. Deze lagere uitgaven worden 

dan afgerekend door een lagere accres vast te stellen. 

 

Uitname accres 

In het Coalitieakkoord zijn vanaf 2023 middelen voor woningbouwimpuls (10 x € 100 miljoen) en 

volkshuisvesting (4 x € 150 miljoen) opgenomen in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). 

Gemeenten kunnen daar door middel van een aanvraag een beroep op doen. Ter gedeeltelijke 

voeding van de SPUK’s is voor de jaren 2023 tot en met 2025 3 * eenmalig € 250 miljoen aan het 

accres onttrokken. 

De uitname voor 2026 van € 250 miljoen en van € 100 miljoen voor 2027 t/m 2032 is nog niet 

verwerkt in de meicirculaire.  

 

Opschalingskorting 

De opschalingskorting wordt door gemeenten als zeer oneerlijk ervaren omdat het principe van 

herindelen van bovenaf opgelegd is.  

De oploop van de opschalingskorting is geschrapt voor de duur van de kabinetsperiode. Het 

betreft een reeks die oploopt van € 400 miljoen in 2023 naar € 675 miljoen in 2025. Eerder was 

de oploop van de opschalingskorting al bevroren voor de jaren 2020 tot en met 2022. Dit 

betekent dat de stand van de opschalingskorting zoals bereikt in 2019 van € 300 miljoen wordt 
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bevroren tot en met 2025. Incidenteel wil zeggen dat de korting in de betreffende jaren (€ 400 

miljoen voor 2023; € 135 miljoen voor 2024 en € 140 miljoen voor 2025) wordt teruggeboekt, 

maar de reeks eindigt wel in een korting van € 975 cumulatief in 2026, zoals voorzien. 

 

WOZ ontwikkeling 

Op basis van actualisatie van de WOZ-waarde voor 2022 daalt de algemene uitkering met 

€ 70.000. De WOZ-waarde is gestegen door areaal ontwikkeling (meer woningen). Deze areaal 

ontwikkeling levert een hogere OZB op van ongeveer eveneens € 70.000. 

Voor 2023 wordt uitgegaan van een marktontwikkeling van 13,5% voor woningen en 1% voor 

niet-woningen. Hiervoor wordt het rekentarief aangepast. Per saldo levert dit een nadeel op van 

€ 85.000. Dit betreft dan de inflatie van 3,1% die de gemeente zelf moet opvangen door hun 

opbrengsten met de inflatie te verhogen. 

 

Overige mutaties  

Voor 2021 betreft dit de afrekening van het BTW compensatiefonds 2021. Er is meer geld (ruim 

€ 119 miljoen) overgehouden dan eerder was gedacht. Dit verschil wordt dan incidenteel in het 

gemeentefonds gestort. Is een voordeel van €189.000. 

Daarnaast zijn de mutaties in aantallen van de maatstaven verwerkt bij de overige mutaties. Met 

name voor 2023 en 2024 levert dit een nadeel op. 

 

Taakmutaties 

Alle taakmutaties (zowel de positieve als negatieve) zullen neutraal in de begroting worden 

verwerkt, behalve de loon- en prijsbijstelling IU sociaal domein en valpreventie bij ouderen. 

 

Verdeling mutatie gemeentefonds 2022 2023 2024 2025 2026 

(Bedragen x € 1.000)      

Taakmutaties           

Loon- en prijsbijstelling IU soc.domein 0 44 45 46 47 

Valpreventie bij ouderen  -18 -28 -29 -31 

Versterking dienstverlening gemeenten 118 126 123 126 136 

Salarislasten zorgdomein 146 148 149 153 157 

Energietoeslag 985         

Aanpak problematiek jeugdzorg   532       

Eigen bijdrage huishoudelijk hulp       -165 -171 

Overige taakmutaties -13 7 8 8 7 

Totaal  1.236 839 297 139 145 

 

Loon- en prijsbijstelling IU soc.domein (Participatie en Voogdij/18+) 

Voor 2022 zijn de bedragen per gemeente, zoals bekendgemaakt in de meicirculaire 2021, naar 

rato opgehoogd in verband met de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2022. 

 

Valpreventie bij ouderen 

Het kabinet heeft valpreventie, als kostenbesparende preventiemaatregel, in het Coalitieakkoord 

opgenomen. Valpreventie draagt bij aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen in de 

domeinen Zvw en Wlz. Er dient geïnvesteerd te worden in het opschalen van 



Gemeente Renkum 
 
 

 

Onderwerp 

 Meicirculaire gemeentefonds 2022 

Datum Ons kenmerk  Pagina 

14 juni 2022 158642  6 van 8 
 

beweegprogramma’s, het uitvoeren van de multifactoriële interventie en de organisatie van 

opsporing en screening. De maatregelen die nodig zijn voor implementatie worden komende 

periode met alle relevante stakeholders, zo ook de gemeenten, uitgewerkt. Dit leidt vanaf 2023 

tot een taakstellende besparing in het gemeentefonds: € 10 miljoen in 2023, oplopend naar 

€ 16,667 structureel vanaf 2027. 

 

Versterking dienstverlening gemeenten. 

In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de 

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de 

hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot 

brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken 

van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet 

heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra 

ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen 

per jaar beschikbaar te stellen. Het Rijk kan zich voorstellen dat de transitie niet in deze periode 

kan worden voltooid en zal daarom vroegtijdig met de VNG het gesprek aangaan over de periode 

na 2027.  

Om de dienstverlening bij gemeenten te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te 

ondersteunen heeft de VNG een visiedocument opgesteld met daarin activiteiten die met name 

inzetten op het vergroten van de menselijke maat in de dienstverlening, ontwikkeling van 

professionals en systematisch leren, zodat waar nodig structurele verbeteringen op zowel 

rijksniveau als gemeentelijk niveau worden doorgevoerd. Het visiedocument van de VNG is langs 

acht actielijnen uitgewerkt.  

De acht actielijnen zijn:  

1. Digitale dienstverlening: voor 2021 en 2022 geen middelen via het gemeentefonds. Voor de 

jaren daarna wordt de uitkeringswijze nog bezien.  

2. Robuust rechtsbeschermingssysteem: € 23 miljoen via de algemene-uitkering.  

3. Systeemleren en stedelijke vernieuwing: € 5 miljoen via de algemene-uitkering voor 

systeemleren tot en met 2027 en € 5 miljoen via een decentralisatie-uitkering aan de 

stedelijke vernieuwingsgebieden voor de jaren 2021 en 2022.  

4. Versterking ondersteuning wijkteams: € 45 miljoen via de algemene-uitkering.  

5. Impuls integraal werken: € 36 miljoen via de algemene-uitkering.  

6. Toekomstscenario’s Kind- en gezinsbescherming: € 20 miljoen via een decentralisatie-

uitkering Vrouwenopvang. 

7. Risicovol verward gedrag: € 10 miljoen via een decentralisatie-uitkering.  

8. Programmatische ondersteuning van gemeenten: De middelen worden via de begroting van 

het ministerie van BZK aan de VNG ter beschikking gesteld. De VNG bepaalt samen met 

gemeentelijke dienstverleningskoepels en andere partijen de besteding van de middelen voor 

de collectieve ondersteuning van gemeenten.  

 

Salariskosten zorgdomein 

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het 

vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet stelt vanaf 2022 

structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om 

de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Een deel van 
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€ 80 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene uitkering en verdeeld via het subcluster 

Jeugdhulp, subcluster Wmo 2015 en subcluster Wmo - huishoudelijke hulp. De verdeling tussen 

deze drie subclusters vindt naar rato van de omvang van de clusters plaats. Hierbij zijn de 

budgetten uit de decentralisatie-uitkeringen Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang 

meegewogen bij het subcluster Wmo 2015. Bij het subcluster Jeugdhulp is de integratie-uitkering 

voogdij en 18+ meegewogen. 

Het overige structurele bedrag van € 14 miljoen zullen gemeenten in het voorjaar bij de 

verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen ontvangen. 

 

Energietoeslag  

Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (voorstel van wet 

houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken 

van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer. 

Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere 

bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan 

huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende 

tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet in maart 2022 een 

eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. In de voorjaarsbesluitvorming is een 

aanvullend bedrag van € 175 miljoen beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare 

bedrag uitkomt op € 854 miljoen.  

Zoals gemeld in de brief aan de Tweede Kamer van 15 maart jl. is het gemeenten toegestaan 

vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige 

energietoeslagen over te gaan. 

In de voorjaarsnota is hiervoor al een bedrag opgenomen van € 875.000. 

 

Jeugdzorg (coalitieakkoord) 

Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard extra beschikbaar voor de jeugdzorg. 

Hierbij gaat het kabinet er vanuit dat gemeenten inzetten op besparingsmaatregelen voor een 

bedrag van € 374 miljoen op de jeugdzorguitgaven in 2023 (die ook onderdeel is van de reeks 

van de Commissie van Wijzen). Vanuit de € 1,454 miljard is, vooruitlopend op de nadere invulling 

van de hervormingsagenda, € 9 miljoen overgeheveld naar de begroting van het ministerie van 

VWS ten behoeve van de uitvoering van de hervormingsagenda in 2023. De besteding van deze 

middelen vindt plaats in samenspraak met de VNG. Het overige deel (€ 1,445 miljard) is 

toegevoegd aan de algemene uitkering aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de 

jeugdzorg. Dit levert een uitkering op van € 2.083.000. Vorig jaar was voor 2023 een stelpost 

opgenomen van € 1.551.000 dus een extra inkomsten van € 532.000. 

 

Eigen bijdrage huishoudelijk hulp 

In het Coalitieakkoord is opgenomen dat dit kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen 

bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. De komende periode wordt deze maatregel met 

cliënten, gemeenten en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgewerkt. De maatregel 

vraagt een wetswijziging en vergt een aanzienlijke implementatietijd waardoor de beoogde datum 

van inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot 

een taakstellende besparing van € 95 miljoen. De algemene uitkering wordt vanaf 2025 met dit 

bedrag verlaagd. 
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In onze begroting staat daarnaast nog een stelpost van € 280.000 structureel aan inkomsten als 

gevolg van het abonnementstarief met het idee dat dit nog via het gemeentefonds zou worden 

ontvangen. De kans dat dit gaat gebeuren is nihil. Deze post is als nadeel verwerkt in het 

resultaat. 

 

Overige Taakmutaties 

Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere taakmutaties. Per saldo zijn deze negatief. 

Dit gedeelte wordt neutraal verwerkt in de begroting. 

 

Integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen 

Alle Integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen zullen neutraal in de begroting worden 

verwerkt. 

 

Verdeling mutatie gemeentefonds 2022 2023 2024 2025 2026 

(Bedragen x € 1.000)      

Mutaties IU/DU/SU      

Wet open overhead         75 

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU) 231         

Extra capaciteit BOA’s 34 34 34 34 34 

Gemeentenraadsverkiezingen (covid-19) 46         

Bommenregelging (SU) 24         

Armoedebestrijding jeugd   3 3 3 3 

Inburgering 11         

Participatie 118         

Jeugd (Voogdij/18+) 45         

Totaal  509 37 37 37 112 

 
 

 
Hoogachtend, 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 

 
A.B. (Ton) Verweij A.M.J. (Agnes) Schaap 

 


