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Septembercirculaire 2022

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2022.
2. De effecten uit de septembercirculaire 2022 in de begroting van 2022 te verwerken.
3. De meerjarige effecten uit de septembercirculaire 2022 in de begroting van 2023-2026 te 
verwerken.

Inhoud
Inleiding
De septembercirculaire 2022 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een 
dag na Prinsjesdag verschenen. De voorlaatste berekeningen van de algemene uitkering, die in de 
huidige begroting zijn verantwoord, zijn gemaakt op basis van de meicirculaire 2022. In de bijlage 
wordt een toelichting gegeven op de financiële effecten van de septembercirculaire 2022. 

Beoogd effect
Informatie verstrekken over de uitkomsten van de septembercirculaire 2022.

Argumenten
1.1 De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente.
Via circulaires worden gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen van de algemene uitkering. 
De septembercirculaire 2022 bevat de ontwikkelingen 2022 en voor de navolgende jaren.

2.1 Via de septembercirculaire 2022 wordt de algemene uitkering 2022 bijgesteld.
De septembercirculaire is de één na laatste circulaire van het jaar. De nu voorziene uitkomsten 2022 
kunnen nog in de bijgestelde begroting 2022 worden meegenomen. Met deze bijstelling wordt het 
begrotingssaldo 2022 € 567.584.

3.1 Via de septembercirculaire 2022 wordt de algemene uitkering 2023 en verdere jaren bijgesteld.
De septembercirculaire is de één na laatste circulaire van het jaar. De nu voorziene uitkomsten 2023 
en verder jaren kunnen bij de behandeling van de begroting 2023-2026 in de raad van 10 november 
worden betrokken. In de bijlage zijn de financiële effecten op het begrotingssaldo opgenomen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële informatie
Zie bijlagen

Participatie
N.v.t.
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Communicatie
N.v.t.

Vervolg
N.v.t.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Septembercirculaire Gemeentefonds 2022, actualisatie 23 september 2022 
2. HERZIENE Bijlage septembercirculaire 2022 
3. HERZIENE Bijlage Begrotingswijziging septembercirculaire 2022 


