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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de effecten van de meicirculaire 2022 voor de 
gemeente Tubbergen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten 

 de vertaling van de algemene uitkering en de budgettaire consequenties daarvan voor het lopende 

jaar 2022 mee te nemen in het programmajournaal 2022. 

 De meerjarige consequenties voor het meerjarig perspectief te betrekken bij het opstellen van de 

begroting 2023. 

 
Toelichting 
De effecten van de meicirculaire 2022 zijn vergeleken met de uitkomsten van de decembercirculaire 2021. 
De consequenties voor het jaar 2022 worden meegenomen bij het programmajournaal van 2022 en de 
resultaten voor de jaarschijven 2023 tot en met 2026 bij de behandeling van de begroting 2023. 
Normaliter verschijnen jaarlijks drie circulaires. In mei, september en december. Mei geeft de vertaling van 
de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt 
het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Deze meicirculaire is de eerste van dit jaar 2022. 
De belangrijkste onderwerpen van deze meicirculaire zijn: 
1. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. 

2. Bijwerking van de accressen vanaf 2022 tot en met 2025. 

3. Het incidenteel schrappen van de opschalingskorting voor de jaren 2023 tot en met 2025. 

4. Afrekening BCF 2021 in uitkeringsjaar 2022. 

5. Taakmutatie van € 1.445 miljoen voor de tekorten Jeugdzorg voor het jaar 2023. 

6. Loon- en prijscompensatie 2022 in het sociaal domein voor de taken die vanaf 2023 vanuit een 

integratie-uitkering worden overgeheveld naar de algemene uitkering (Voogdij 18+, beschermd wonen 

en Participatie). 

Budgettair effect op de begroting: 
2022 -/- € 27.000 
2023 € 157.000 
2024 € 754.000 
2025 € 1.061.000 
2026 -/- € 805.000 

 



In de bijlage bij de raadsbrief kunt u een uitgebreide toelichting en cijfermatige uitwerking voor de gemeente 
Tubbergen vinden. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 



Meicirculaire 2022 gemeentefonds -> effecten gemeente Tubbergen 

 
Algemeen 
Meestal verschijnen jaarlijks drie circulaires. In mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de 
Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het 
uitkeringsjaar zoveel mogelijk af.  Dit is dus de eerste circulaire van dit jaar.  
 
De belangrijkste onderwerpen in deze meicirculaire zijn gevolgen van de voorjaarsnota en de herijking van het 
gemeentefonds. De belangrijkste onderwerpen uit de voorjaarsnota zijn de energietoeslag, extra middelen 
2023 voor de jeugdzorg, de opschalingskorting en het accres. 
 
Hoogte en omvang algemene uitkering 
De hoogte en omvang van de algemene uitkering uit de meicirculaire 2022 laat het volgende meerjarige 
verloop zien: 
 

 
 
Deze meicirculaire is de meest omvangrijke en ingewikkelde meicirculaire sinds jaren. Voor een aantal 
onderwerpen zijn al stelposten begroot of is het verstandig dat nu te doen (stelpost onderuitputting rijk . 
Hieronder de effecten voor de gemeente Tubbergen: 
 

 
 
Ingroeipad nieuwe verdeling gemeentefonds per 2023 
De uiteindelijke herverdeeleffecten van de herijking van het gemeentefonds komen voor de gemeente 
Tubbergen neer op een nadeel van € 25,67 per inwoner. We wisten al een aantal jaren dat Tubbergen als 
nadeelgemeente uit de herijking zou komen. Aan de hand van de laatste tussenberekening uit december 2021 
is gekozen voor een verwerking in de perspectiefnota 2022-2026 van € 15 per inwoner (zie reeds geraamde 
stelposten).  Voor het herverdeeleffect wordt een ingroeipad gehanteerd om te bewerkstelligen dat het 
herverdeeleffect gefaseerd tot stand komt. Het ingroeipad wordt voor alle gemeenten voor het jaar 2023 op 
maximaal € 7,50 per inwoner gezet. Ook is het ingroeipad beperkt tot drie jaar. Na drie jaar bedraagt het 
maximaal voor- of nadelig herverdeel effect voor een gemeente maximaal € 37,50 per inwoner. 
 

 
 
Via de suppletie-uitkering worden bedragen toegekend om te bewerkstelligen dat het herverdeeleffect als 
gevolg van het nieuwe verdeelmodel gefaseerd tot stand komt. 
 
Opschalingskorting 
De oploop van de opschalingskorting is geschrapt voor de duur van de kabinetsperiode. Eerder was de oploop 
van de opschalingskorting al bevroren voor de jaren 2020 tot en met 2022. Deze stand wordt bevroren tot en 
met 2025. Met als gevolg dat de korting in de jaren 2023 tot en met 2025 wordt teruggeboekt, maar de reeks 
eindigt in een korting van € 975 miljoen cumulatief in 2026.  In de begroting 2022 en de financiële 
tussenrapportage 2022-2026 is hier reeds mee rekening gehouden (zie reeds geraamde stelposten 

gemeente Tubbergen 2022 2023 2024 2025 2026

stand decembercirculaire 2021 31.802      30.666       31.009       31.700       32.440      

stand meicirculaire 2022 33.340      33.338       33.732       35.402       33.494      

verschil decembercirculaire - meircirculaire 1.538        2.672         2.723         3.702         1.054        

Reeds geraamd in begroting 2022 en perspectiefnota 2022 2023 2024 2025 2026

 - extra middelen jeugd voor 75% -600           300             300             300            

 - herverdeeleffecten herijking gemeentefonds -            158             315             315             315            

 - extra middelen invoering omgevingswet -160          -104           -69             -79             

 - gevolgen schrappen oploop opschalingskorting -390           -525           -660           

 - opnemen stelpost onderuitputting bij het RIJK -189          -478           -774           -973           -522          

Totaal reeds geraamd -349          -1.414       -753           -1.097       93              

Resterend voordeel -> bij te ramen 1.189        1.258         1.970         2.605         1.147        

ingroeipad per inwoner 2023 2024 2025

gemeente Tubbergen -7,50€                   -22,50€        -25,67€     



Taakmutaties 
Het saldo van de hogere algemene uitkering is geen pure “winst”. We dienen rekening te houden met de 
taakmutaties die benoemd zijn door het rijk. Taakmutaties zijn middelen die met een bepaald oogmerk aan het 
gemeentefonds zijn toegevoegd of onttrokken, maar waar geen bestedingsverplichting aan ten grondslag ligt. 
Wanneer ze nieuw zijn worden ze eenmalig afzonderlijk benoemd om inzicht te creëren waaraan het rijk meer 
of minder geld gaat besteden. Maar het uitgangspunt van de gehele algemene uitkering is en blijft dat de 
middelen vrij aanwendbaar zijn. Binnen de gemeente Tubbergen kennen we de lijn dat voor deze taakmutaties 
een stelpost wordt opgenomen in afwachting van te ontwikkelen beleid. Zodra door college en raad wordt 
ingestemd met het ontwikkelde beleid kan een beroep worden gedaan op deze stelpost(en). Indien ervoor 
wordt gekozen geen beleid te ontwikkelen dan kan de stelpost vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. 
De taakmutaties die in de meicirculaire 2022 zijn benoemd en die van toepassing zijn op de gemeente 
Tubbergen zijn: 
  

 
 
Energietoeslag 
Op 15 maart jongstleden is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens 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. De bedragen van € 800 per huishouden zijn leidend.  
 
Inburgering: leerbaarheidstoets 
De leerbaarheidstoets is onderdeel van de brede intake in de Wet inburgering. De 
leerbaarheidstoets heeft als doel om inzicht te geven in het niveau van de Nederlandse taal 
dat een inburgeringsplichtige kan bereiken gedurende de inburgeringstermijn. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. 
 
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp  
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het 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 beoogde datum van inwerkingtreding is op 1 januari 2025 
gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen. 
 
Extra capaciteit BOA’s  
Voor de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte wordt € 13 miljoen via een decentralisatie-uitkering 
beschikbaar gesteld aan gemeenten. Als verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel 
aanvullend bedrag op basis van inwonertal gehanteerd. 
 
Uitvoeringskosten klimaatakkoord 
Voor de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord wordt in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen aan 
gemeenten beschikbaar gesteld. Er vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het  
Rijk over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van 
medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid.  

 
Gezond in de Stad 
In de septembercirculaire 2021 zijn voor 2022 middelen toegekend in verband met de verlenging van het 
stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS). In deze circulaire wordt het bedrag verhoogd met € 4,6 

Taakmutaties 2022 2023 2024 2025 2026

 - energietoeslag 358            

 - inburgering - leerbaarheidstoets 5                 5                 5                 5                

 - eigen bijdrage huishoudelijke hulp -67             -69            

 - BOA's 32              32               32               32               32              

 - uitvoeringskosten klimaatakkoord 188            

 - gezond in de stad 6                

 - inburgering IU 6                

 - armoedebestrijding kinderen 13               13               13               13              

Totaal taakmutaties 590            50               50               -17             -19            



miljoen. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een 
lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. 
 
Jeugdzorg 
De omvangrijkste taakmutatie in de circulaire: de definitieve verdeling van € 1.445 miljoen voor het jaar 2023 
ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Het kabinet gaat de komende tijd met gemeenten en andere 
relevante partijen verder in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie 
van een set van kostenbesparende maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder 
jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Bij het afsluiten van de Hervormingsagenda zal het kabinet ook besluiten over 
de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden. Het advies van de 
Arbitragecommissie c.q. de Commissie van Wijzen vormt het uitgangspunt. 

 
Accres 
In de meicirculaire is het accres geactualiseerd op basis van de Voorjaarsnota 2022. De algemene uitkering van 
het gemeentefonds wordt geïndexeerd op basis van het principe ‘samen de trap op en samen de trap af’. Voor 
alle jaren vanaf 2022 is er sprake van een opwaartse bijstelling van het accres. Een aantal investeringsfondsen 
(Klimaatfonds, Mobiliteitsfonds (ontsluiting nieuwe woningen) en Stikstoffonds) worden uitgezonderd op de 
accresrelevante uitgaven. 
Naast deze bedragen is in de jaren 2023 tot en met 2025 een onttrekking van € 250 miljoen opgenomen als 
voeding van de specifieke uitkeringen Volkshuisvestingsfonds en Woningbouwimpuls. Door de actualisatie van 
het accres zijn de volgende stelposten voor loon- en prijscompensatie opgenomen: 
 

 
 

 
 
Vervolg 
De vertaling van de algemene uitkering en de budgettaire consequenties daarvan voor 2022 nemen we mee in 
de het programmajournaal. De meerjarige consequenties voor onze meerjarige begroting betrekken we bij het 
opstellen van de begroting 2023. 
 

Stelposten 2022 2023 2024 2025 2026

aanpassen stelpost looncompensatie -            89               164             239             314            

aanpassen stelpost prijscompensatie algemeen 465            505             220             235             280            

aanpassen stelpost prijscompensatie SD 161            436             711             986             1.261        

aanpassen stelpost loon- prijscompensatie verbonden partijen -            21               71               101             116            

Totaal stelposten 626            1.051         1.166         1.561         1.971        

Samenvatting 2022 2023 2024 2025 2026

verschil decembercirculaire - meircirculaire 1.538        2.672         2.723         3.702         1.054         

Totaal reeds geraamd -349          -1.414        -753           -1.097        93               

Totaal taakmutaties -590          -50              -50              17               19               

Totaal stelposten -626          -1.051        -1.166        -1.561        -1.971       

Budgettair effect -27             157             754             1.061         -805           
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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt de meicirculaire gemeentefonds 2022. Deze circulaire informeert u over de 

gemeentefondsuitkeringen voor 2022 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming 

van het Rijk.  

 

In de eerste plaats wil ik mijn waardering uitspreken voor de verrichte inspanningen van 

gemeenten met betrekking tot de opvang van Oekraïners.  

 

De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds zal plaatsvinden per 1 

januari 2023. Deze circulaire geeft hierover aanvullende informatie.  

 

De politiek-bestuurlijke zaken worden in hoofdstuk 1 belicht. De circulaire is in belangrijke 

mate een financieel-technisch document. Vooral de latere hoofdstukken richten zich op de 

doelgroep van financieel specialisten.  

 

Ik wens u veel succes toe bij de uitvoering van uw taken. 

 

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

 

Hanke Bruins Slot 
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1 Hoofdpunten 

1.1 Inleiding 

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de 

grootste inkomstenbron van de gemeenten. Daarnaast bepalen factoren als belastingopbrengsten, 

gemeentelijke rentebaten, dividendopbrengsten en grondexploitatie mede de financiële ruimte van 

gemeenten. Zij vallen echter buiten het bestek van deze circulaire.  

 

Gemeenten ontvangen in principe op drie tijdstippen in het jaar informatie over de 

gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de 

Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De 

informatie is steeds onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring.  

 

De indeling van de circulaire is afgestemd op de soorten uitkeringen die het gemeentefonds kent: 

de algemene uitkering, de decentralisatie- en de integratie-uitkeringen.  

 

1.2 Algemene uitkering 

Accres 

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

ontwikkeling van de totale rijksuitgaven (accresrelevante uitgaven; ARU). Volgens de 

normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de ARU direct invloed op de 

ontwikkeling van de algemene uitkering en daarmee op de omvang van het gemeentefonds. De 

jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, 

wordt het accres genoemd. 

 

In deze circulaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend 

conform de systematiek zoals deze is vastgesteld in het Coalitieakkoord en de daaruit volgende 

Startnota. Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normeringssystematiek toegepast. 

Vanaf 2026 is het accres vastgezet op een plus van in totaal 1 miljard euro bovenop de stand 

Miljoenennota 2022. Over de 1 miljard euro vindt nog wel indexatie plaats voor de loon- en 

prijsontwikkeling.  

 

Als gevolg hiervan is er voor alle jaren tot en met 2025 sprake van een jaar-op-jaar opwaartse 

bijstelling van het accres. In 2026 is er ten opzichte van het in de septembercirculaire opgenomen 

totaal cumulatief accres in dat jaar een stijging: zowel vanwege de plus van 1 miljard euro uit het 

Coalitieakkoord als vanwege de loon- en prijsbijstelling. Ten opzichte van 2025 is er in 2026 sprake 

van een neerwaartse bijstelling van het accres doordat het accres vanaf 2026 is vastgezet op een 

plus van 1 miljard euro ten opzichte van de stand bij Miljoenennota 2022. Een toelichting op de 

accresontwikkelingen is opgenomen in paragraaf 2.2-2 en meer in detail in bijlage 8 van de 

Voorjaarsnota 2022.  
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Plafond BTW-compensatiefonds 

Verder informeert deze circulaire over de definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond 

van het BTW-compensatiefonds (BCF) over 2021. Ten opzichte van de septembercirculaire 2021 is 

sprake van een opwaartse bijstelling van € 134,975 miljoen, waarvan het aandeel van de 

gemeenten € 119,490 miljoen bedraagt. Zoals gebruikelijk wordt de definitieve afrekening over 

2021 verwerkt in uitkeringsjaar 2022. 

 

Financieringssystematiek medeoverheden 

Met de koepels wordt in een gezamenlijk proces met een onafhankelijk begeleider gewerkt om te 

komen tot een nieuwe financieringssystematiek voor 2026 en verder. Daarbij wordt ook gekeken 

naar de zorg die gemeenten en provincies ervaren over hun financiën in 2026 en verder. De 

opdracht is om te komen tot een analyse van de financiële gevolgen van het Coalitieakkoord voor 

gemeenten en provincies. Daarnaast zal naar oplossingen gezocht worden voor de korte en lange 

termijn. De Tweede Kamer zal voor de zomer worden geïnformeerd over de uitkomst en de 

vervolgstappen.   

 

Gevolgen Coalitieakkoord 

De volgende reeksen uit het Coalitieakkoord zijn verwerkt: opschalingskorting, overige dossiers 

medeoverheden (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (indicatieve reeksen)), 

Jeugdzorg (2023) en de negatieve reeksen als gevolg van de investering in valpreventie (per saldo 

een besparing van € 10 miljoen in 2023, oplopend naar € 16,667 structureel vanaf 2027) en Wmo 

als gevolg van de aanpassing van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp (de aanpassing 

dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen). 

 

Energietoeslag 

Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de 

Tweede Kamer.1 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. Deze middelen worden via de algemene 

uitkering aan gemeenten verstrekt. 

 
Jeugdzorg 

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 

 
1 Kamerstuk 36057, nr. 5: Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken 
van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen | Tweede Kamer der Staten-Generaal    
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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. 

Daarnaast gaat het kabinet de komende tijd met gemeenten en andere relevante partijen verder in 

gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van 

maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt 

gerealiseerd. Het kabinet zal bij het afsluiten van de Hervormingsagenda ook besluiten over de 

extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden, waarbij het 

advies van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt vormt. 

In het Coalitieakkoord is daarnaast een extra besparing in het jeugddomein opgenomen met een 

omvang van € 100 miljoen in 2024, oplopend naar € 500 miljoen in 2025 en 2026, en structureel  

€ 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet heeft besloten dat deze besparing een Rijksverantwoorde-

lijkheid is.2 Het is aan het Rijk de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen waarvoor het 

Rijk aan zet is en die aanvullend zijn op de beoogde Hervormingsagenda. Het gaat daarbij om 

maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkom-

sten gegenereerd worden door middel van de invoering van een eigen bijdrage. Ook draagt het Rijk 

het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden. 

Uiteraard is het noodzakelijk - en gaat het kabinet hiervan uit - dat gemeenten hun medewerking 

verlenen bij de uitwerking en uitvoering van deze maatregelen. 

 

1.3 Nieuwe verdeling gemeentefonds per 2023 

De afgelopen jaren hebben de fondsbeheerders samen met de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG), gemeenten en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gewerkt aan de 

nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Op 6 april jl. zijn de Tweede Kamer en gemeenten door 

de fondsbeheerders geïnformeerd over de invoering van de nieuwe verdeling per 1 januari 2023.3  

Gegeven de ontvangen adviezen van de ROB en de VNG en de reacties van gemeenten hebben de 

fondsbeheerders besloten het ingroeipad – het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling 

ingroeien – te beperken tot 3 jaar. Het maximale effect is -/+ € 7,50 per inwoner in 2023 en -/+  

€ 15 per inwoner in 2024 en 2025. Daarmee komt het maximale effect op -/+ € 37,50 per inwoner 

in 2025. Voor gemeenten met een beperkte financiële draagkracht en een lage sociaal economische 

status geldt tot en met 2025 een aangepast ingroeipad. Dat geldt eveneens voor gemeenten die 

tot en met 2022 aanvullende middelen ontvangen vanwege bevolkingsdaling. Deze circulaire bevat 

informatie over welke gemeenten in aanmerking komen voor het aangepaste ingroeipad en de 

criteria die daarbij zijn gehanteerd (zie paragraaf 2.5.2 en bijlage 2.5.2a). Het maximale negatieve 

effect voor gemeenten met een aangepast ingroeipad is € 22,50 per inwoner: - € 5 per inwoner in 

2023, - € 7,50 per inwoner in 2024 en - € 10 per inwoner in 2025. 

 
2 Zie hiervoor de kamerbrief van 13 mei 2022 van VWS en JenV over hun visie op het stelsel van de jeugdzorg 
en de hervormingen die volgens de bewindspersonen nodig zijn. Kamerbrief over visie op stelsel jeugdzorg en 
noodzakelijke hervormingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
3 Invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds | Tweede Kamer der Staten-Generaal en Maartbrief 
2022 aan gemeenten en provincies | Brief | Rijksoverheid.nl 
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De berekeningen op basis van de reeksen in het Coalitieakkoord (accres en opschalingskorting) 

tonen aan dat geen enkele gemeente er in de periode 2023-2025 financieel op achteruit zal gaan 

als gevolg van invoering van het nieuwe model.  

Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. Zoals reeds in de brief van 7 

december 20214 aan de VNG aangegeven omarmen de fondsbeheerders het advies van de ROB 

inclusief de door de ROB voorgestelde onderzoeksagenda. De fondsbeheerders geven hier graag in 

nauw overleg met de ROB, de VNG en de gemeenten nadere invulling en uitvoering aan. De 

Tweede Kamer zal nog voor de zomer nader worden geïnformeerd over de onderzoeksagenda. 

De invoering van het nieuwe model zal tijdig geëvalueerd worden en aan de hand van deze 

evaluatie zal besloten worden over het traject 2026 en verder. 

 

Deze circulaire geeft in paragraaf 2.5.2 aanvullende informatie over de invoering van het nieuwe 

verdeelmodel.  

 

1.4 Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne 

Op dit moment werken gemeenten en veiligheidsregio’s aan het realiseren van opvangplekken. 

Gemeenten vangen ontheemden op in verschillende locaties door het hele land. Om gemeenten 

duidelijkheid te geven over wat zij ontheemden kunnen bieden en welke kosten vergoed worden 

door het Rijk, is een regeling voor een specifieke uitkering op basis van normbedragen opgesteld. 

De hoogte van de normbedragen zal worden gemonitord. Indien uit de monitoring blijkt dat de 

normbedragen lager zijn dan de werkelijke kosten, zal een opwaartse bijstelling van de norm 

plaatsvinden. Uitgangspunt is reële compensatie van de extra kosten die gemeenten als gevolg van 

de opvang van ontheemden uit Oekraïne maken. De hoogte en omvang daarvan vragen om een 

politiek bestuurlijke afweging, met als uitgangspunt dat gemeenten er als gevolg van de opvang 

van ontheemden uit Oekraïne niet slechter voor komen te staan dan daarvoor.5    

 

Tijdelijke onderwijshuisvesting 

Door de instroom van Oekraïense leerlingen volstaat in sommige gemeenten de bestaande 

onderwijshuisvesting niet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende en 

adequate onderwijshuisvesting. OCW wil gemeenten hierbij ondersteunen en om die reden wordt 

€ 136,3 miljoen gereserveerd voor de periode tot aan de zomervakantie. Daarna zal opnieuw 

worden bezien of de middelen nodig zijn en hoe deze verdeeld zullen worden. Het plan is om de 

middelen via een specifieke uitkering aan gemeenten te verstrekken. Uitgangspunt is dat 

gemeenten zelf de kosten voorschieten en achteraf vergoed krijgen op basis van gerealiseerde 

kosten (binnenkort meer informatie via www.rijksoverheid.nl/onderwijsvooroekraine).6   

 

 

 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 B, nr. 13 
5 Leefgeld Oekraïners | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
6 Verzamelbrief Opvang ontheemden uit Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl  
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Leerlingenvervoer 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van leerlingenvervoer. Nieuwkomersonderwijs 

wordt zo veel als mogelijk centraal georganiseerd, waardoor de afstand tussen opvanglocaties en 

de onderwijsinstellingen kan toenemen. Daarom worden gemeenten gesteund in het organiseren 

van leerlingenvervoer voor nieuwkomersonderwijs. Dit betreft een eenmalige decentrale uitkering 

voor de periode 1 maart 2022 – 16 juli 2022 (exclusief schoolvakanties).7  

 

Veiligheidsregio’ s en GGD’ en 

Voor de bedrijfsvoering en kosten voor GGD en veiligheidsregio’s en gemeenten met een 

coördinerende taak moet een systeem voor vergoeding worden opgericht. Om de 25 

veiligheidsregio’s in de periode van 9,5 maanden (half maart t/m december) te kunnen 

ondersteunen is een bedrag van ca. € 500.000 per maand per regio geschat, de raming van het 

budgettair beslag is op basis hiervan € 119 miljoen. Onderuitputting vloeit terug naar de schatkist.8   

 

Jeugdwet, Wmo, Basistakenpakket JGZ, Rijksvaccinatieprogramma en Prenataal Huisbezoek 

Voor Oekraïense ontheemden ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de 

Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het 

Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid bij 

gemeenten. Het aantal Oekraïense ontheemden is dusdanig groot in omvang dat dit niet als een 

onderdeel van gebruikelijke fluctuaties in de zorgvraag kan worden gezien. Bovendien is er sprake 

van een clustering van Oekraïense ontheemden in specifieke gemeenten, namelijk in die 

gemeenten waar opvanglocaties zijn gerealiseerd. Het kabinet heeft op 25 mei 20229 besloten om 

gemeenten te compenseren voor de extra kosten in het jaar 2022 die zij t.a.v. bovengenoemde 

taken maken. De compensatie wordt vastgesteld op basis van (een raming) van daadwerkelijke 

aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden. In de decembercirculaire 2022 zal de compensatie 

worden verwerkt. De komende periode wordt de compensatie en verdeling, in overleg tussen het 

Rijk en VNG, nader uitgewerkt. 

 

1.5 Decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

Hoofdstuk 3 van deze circulaire bevat voor uitkeringsjaar 2022 en verder ook een aantal 

wijzigingen in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Het gaat zowel om de aanpassing van 

bestaande als om nieuwe uitkeringen. In hoofdstuk 3 is een compleet overzicht opgenomen. 

 

De belangrijke wijzigingen die in deze circulaire verwerkt zijn betreffen: 

- De decentralisatie-uitkering Inkomstenderving 2020 ad € 151,794 miljoen. In de 

decembercirculaire 2021 is voor 282 gemeenten de volledige compensatie over de 

inkomstenderving 2020 afgerond. De compensatie van de resterende gemeenten vindt 

grotendeels in deze circulaire plaats; 

 
7 Verzamelbrief Opvang ontheemden uit Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
8 Verzamelbrief Opvang ontheemden uit Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
9 Detail 2022D21520 | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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- De decentralisatie-uitkering Uitvoeringsmiddelen klimaatbeleid ad € 112,591 miljoen om de 

uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. 

- De integratie-uitkeringen Beschermd wonen, Participatie en Voogdij/18+ zijn geïndexeerd. 

In totaal is voor loon- en prijsbijstelling en volume-indexatie een bedrag van structureel 

ruim € 191 miljoen toegevoegd; 

- De integratie-uitkeringen Raadsledenvergoeding kleine gemeenten, Participatie (onderdelen 

Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding (excl. beschut werk)), Voogdij/18+ en Inburgering 

worden met de ingang van het nieuwe verdeelmodel in 2023 toegevoegd aan de algemene 

uitkering. In 2023 is met de overhevelingen in totaal een bedrag gemoeid van ruim € 932 

miljoen, wat in de jaren daarna verder oploopt. 
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2 Algemene uitkering 

2.1 Inleiding 

Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. Het bedrag aan 

algemene uitkering wordt verdeeld over de gemeenten via maatstaven, zoals het inwonertal en de 

oppervlakte van een gemeente, een aan de maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid) 

en de uitkeringsfactor (de voor alle gemeenten gelijke vermenigvuldigingsfactor). Die drie 

componenten zijn aan wijzigingen onderhevig. Dit hoofdstuk geeft informatie over de aanleiding 

voor die wijzigingen en over de uitwerking ervan. In paragraaf 2.2 worden de wijzigingen in de 

omvang van de algemene uitkering behandeld en in paragraaf 2.3 worden de consequenties 

daarvan voor de verdeling aangegeven. In paragraaf 2.4 volgen de overige mededelingen over de 

algemene uitkering en in paragraaf 2.5 zijn de mededelingen over de wijzigingen in het 

verdeelstelsel opgenomen. Paragraaf 2.6 informeert de gemeenten over een aantal gegevens voor 

de berekening van de algemene uitkering, te weten: maatstaven, gewichten en uitkeringsfactoren. 

 

Het totaal van alle wijzigingen vindt zijn neerslag in de bijlagen 2.1.1 tot en met 2.1.4, die 

overzichten bevatten van maatstaven, bedragen per eenheid en uitkeringsfactoren.  

 

De algemene uitkering is vrij besteedbaar voor gemeenten. Eventuele opmerkingen die over de 

algemene uitkering in deze circulaire worden gemaakt, zijn niet meer dan voorbeelden die 

illustreren met welke kosten gemeenten geconfronteerd worden. Dit inzicht is ook van belang voor 

de Tweede Kamer. Met de betreffende teksten wordt niet beoogd het bestedingsdoel nader te 

omschrijven, of op welke wijze dan ook de middelen te oormerken. 

 

2.2 Wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering 

Tabel 2.2.1 bevat de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering over de periode 2022 tot 

en met 2027 ten opzichte van de decembercirculaire 2021. Het betreft achtereenvolgens: 

1. Algemene mutaties 

Deze mutaties hebben betekenis voor de financiële ruimte van de gemeenten, zonder 

veranderingen in het takenpakket. 

2. Taakmutaties  

Deze mutaties hebben betrekking op taakmutaties bij gemeenten en hebben 

corresponderende gevolgen voor inkomsten of uitgaven. De mutaties zijn geordend volgens 

de clusterindeling van het gemeentefonds om gemeenten een overzicht te bieden per 

beleidsterrein. De clusterindeling, naar gelijksoortige gemeentelijke beleidsvelden, is een 

hulpmiddel bij het onderhoud van de verdeling. Het staat gemeenten vrij de indeling al dan 

niet voor eigen doeleinden te hanteren en de clusterindeling heeft geen gevolgen voor de 

bestedingsvrijheid van de algemene uitkering. 

 

Tabel 2.2.1 geeft een totaalbeeld van de mutaties in de omvang van de algemene uitkering van 

circulaire op circulaire. De mutaties hebben betrekking op 2022 en verder en worden onder de 
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tabel toegelicht. In bijlage 2.2.1 zijn de mutaties uit tabel 2.2.1 samengenomen met de mutaties 

uit eerdere circulaires. Deze bijlage geeft een totaalbeeld van de mutaties van jaar op jaar.  

 

Toelichting 

 

1a. Accres 

Zoals toegelicht in het Coalitieakkoord en de daaruit volgende Startnota heeft het kabinet Rutte IV 

besloten twee belangrijke wijzigingen in de indexering van de algemene uitkering van de fondsen 

door te voeren. Allereerst is besloten dat tot en met 2025 het accres grotendeels op basis van 

bestaande afspraken berekend wordt. Nieuw zijn de uitzondering op de accresrelevante uitgaven 

(aru) voor een aantal investeringsfondsen. Over het vastzetten van het volumedeel van het accres 

voor de periode tot en met 2025 is het Rijk in gesprek met de koepels. De verschillende tranches in 

Tabel 2.2.1 Ontwikkeling algemene uitkering, mutaties ten opzichte van de decembercirculaire 2021 (in duizenden euro's)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

stand decembercirculaire 2021 30.674.140 29.334.531 29.904.730 30.773.263 31.801.017 31.776.038

algemene mutaties
1a) Accres 1.008.105 2.552.020 4.140.507 5.215.256 2.811.002 3.892.887
1b) Volkshuisvestingsfonds -150.000 -150.000 -150.000
1c) Woningbouwimpuls -100.000 -100.000 -100.000
2) Opschalingskorting (Coalitieakkoord) 400.000 535.000 675.000
3) Plafond BTW-compensatiefonds 119.490
4) Knelpunten verdeelsystematiek -97
5) Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) 83 83 83 83 83 83
6a) Raadsledenvergoeding kleine gemeenten 291 291 291 291 291 291

taakmutaties 2022

cluster Overig
7) Permanente registratie kiezers buitenland 808

cluster Inkomen en participatie
8) Energietoeslag 854.000

cluster Jeugd
9) Jeugdhulp: subsidieregeling cointinuïteitsregeling cruciale jeugdzorg -8.900

cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
10) Toezicht en handhaving voor EPBD III 1.797

cluster Volksgezondheid
11) Prenataal huisbezoek -2.252

taakmutaties 2023 tot en met 2027

cluster Bestuur en ondersteuning
6b) Raadsledenvergoeding kleine gemeenten: overheveling vanuit IU 9.776 9.776 9.776 9.776 9.776
12) Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

cluster Participatie
13a) Participatie: Wajong overheveling vanuit IU 56.175 57.327 58.374 59.892 70.976
13b) Participatie: Regulier werk overheveling vanuit IU 53.384 56.371 61.228 65.400 80.336

cluster Individuele voorzieningen Wmo
14) Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord) -95.000 -95.000 -95.000
15) Overgangsrecht levenslang 1.158

cluster Individuele voorzieningen Jeugd
16) Jeugdzorg (Coalitieakkoord) 1.445.000
17) Voogdij 18+: overheveling vanuit IU 736.676 736.676 736.676 736.676 736.676

cluster Sociale basisvoorzieningen
18) Inburgering: overheveling vanuit IU 76.571 74.437 72.067 70.990 70.567
19) Valpreventie bij ouderen (Coalitieakkoord) -10.000 -15.000 -15.000 -15.833 -16.667

            stand deze circulaire 32.647.562 34.409.507 35.255.198 37.247.014 35.449.294 36.532.024
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tabel 2.2.3 tot en met 2.2.5 laten een stijgende lijn in de hoogte van het accres zien. 

 

Tabel 2.2.3 en 2.2.4 laten de actuele raming van de jaarlijkse accrestranches zien voor de jaren 

2022-2025, zowel in duizenden euro’s als in procenten. 

 

In het Coalitieakkoord zijn middelen voor de woningbouwimpuls (10x100 miljoen) en 

volkshuisvesting (4x150 miljoen) opgenomen. Deze middelen worden voor de jaren 2023 tot en 

met 2025 onttrokken aan het voor die jaren gereserveerde accres.  

 

 Tabel 2.2.3 Actuele raming accressen gemeentefonds 2022-2025 (in duizenden euro’s) 

 2022 2023 2024 2025 

Stand mei- en septembercirculaire 2021  1.493.059 741.322 711.008 1.010.303 

Mutatie jaarlijkse tranches 1.008.105 1.543915 1.588.487 1.074.749 

Stand meicirculaire 2022 2.501.164 2.285.237 2.299.495 2.085.052 

Cumulatief accres  2.501.164 4.786.401 7.085.896 9.170.948 

Uitname woningbouwimpuls  -100.000 -200.000 -300.000 

Uitname volkshuisvesting  -150.000 -300.000 -450.00 

Cumulatief accres via gemeentefonds 2.501.164 4.536.401 6.585.896 8.420.948 

 

 

Tabel 2.2.4 Actuele raming groei accres relevante uitgaven (ARU) 2022-2025 (in procenten) 

 2022 2023 2024 2025 

Stand Miljoenennota 2022 5,0% 2,4% 2,4% 3,3% 

Mutatie jaarlijkse tranches in 

Voorjaarsnota 2022 
3,4% 4,3% 4,3% 2,6% 

Stand Voorjaarsnota 2022 8,4% 6,7% 6,7% 5,9% 

 
 

De jaarlijkse groei van de accres relevante uitgaven (ARU) bepaalt het accres percentage. De 

uitnames voor de Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds hebben geen invloed op de 

ARU en daarmee ook niet op het accres percentage. 

 

Tabel 2.2.5 maakt de mutaties van de accrestranches per jaar inzichtelijk. De totaalregel in de 

tabel correspondeert met de accresregel in tabel 2.2.1.  
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Tabel 2.2.5 Mutaties accres tranches gemeentefonds 2022-2025 ten opzichte van de 

septembercirculaire 2021 (jaartranches, in duizenden euro’s) 
 

2022 2023 2024 2025

Tranche 2022 1.008.105 1.008.105 1.008.105 1.008.105

Tranche 2023   1.543.915 1.543.915 1.543.915

Tranche 2024     1.588.487 1.588.487

Tranche 2025     1074,749

Totaal gewijzigde tranches 1.008.105 2.552.020 4.140.507 5.215.256

Uitname woningbouwimpuls  -100.000 -200.000 -300.000

Uitname volkshuisvesting  -150.000 -300.000 -450.000

Totaal gewijzigde tranche via 

gemeentefonds 

1.008.105 2.302.020 3.640.507 4.465.256

 

 

Ten tweede is in het Coalitieakkoord besloten dat de fondsen vanaf 2026 niet langer via de 

normeringssystematiek geïndexeerd worden. Daarmee vervalt de koppeling aan de rijksuitgaven. 

Het gereserveerde accres wordt vanaf 2026 wel bijgesteld als gevolg van de jaarlijkse loon- en 

prijsontwikkeling zoals deze door het CPB wordt geraamd. De wijze van berekening voor deze jaren 

wordt getoond in tabel 2.2.6 en tabel 2.2.7 en meer in detail in bijlage 8 van de Voorjaarsnota 

2022. In 2026 en 2027 is een opwaartse bijstelling van het accres te zien ten opzichte van de 

stand Miljoenennota 2022. 

 

Tabel 2.2.6 Bijstelling accres Gemeentefonds 2026-2027  als gevolg van CEP (in miljoenen euro, 

tenzij anders aangegeven) 
 

2026 2027 

A. Totale LPO-ontwikkeling vanaf 2022 in % 18,6% 22,3% 
   

B. Oude lpo-ontwikkeling (stand MEV22) 3.589  4.368  

C. Nieuwe lpo-ontwikkeling in euro (A*B) 5.560  6.642  
   

D. Mutatie (C-B) 1.971  2.274  

w.v agv lpo 2022 593  590  

 

 

Tabel 2.2.7 Cumulatieve stand accres Gemeentefonds 2026-2027 (in miljoenen euro, tenzij anders 

aangegeven) 
 

2026 2027 

A. volume-accres 2.233  2.233  

B. lpo-ontwikkeling 5.560  6.642  

C. Totaal cumulatief accres (incl 2022, A+B) 7.793  8.875  

w.v. al verwerkt in het Gemeentefonds 2.086  2.083  

w.v. gereserveerd 5.708  6.792  
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1b. Volkshuisvestingsfonds 

In het Coalitieakkoord zijn middelen voor de volkshuisvesting (4 x € 150 miljoen) opgenomen. 

Deze middelen worden voor de jaren 2023 tot en met 2025 onttrokken aan het voor die 

jaren gereserveerde accres. 

 

1c. Woningbouwimpuls 

In het Coalitieakkoord zijn middelen voor de woningbouwimpuls (10 x € 100 miljoen) opgenomen. 

Deze middelen worden voor de jaren 2023 tot en met 2025 onttrokken aan het voor die 

jaren gereserveerde accres. 

 

2. Opschalingskorting (Coalitieakkoord) 

Het kabinet heeft besloten deze kabinetsperiode voor zowel gemeenten als provincies de oploop 

van de opschalingskorting te schrappen voor de periode 2022 tot en met 2025. Voor 2022 was de 

oploop van de opschalingskorting voor gemeenten al geschrapt (zie paragraaf 2.2-2 van de 

septembercirculaire 2021). 

 

3. Plafond BTW-compensatiefonds 

De ontwikkeling van het BCF en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord 

Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de 

fondsen. Bij Miljoenennota 2022 werd de ruimte onder het plafond voor 2021 geraamd op 

€ 243,168 miljoen Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte te zijn toegenomen met 

€ 134,975 miljoen. Dit overschot wordt toegevoegd aan het gemeentefonds en provinciefonds. Het 

aandeel van het gemeentefonds daarin bedraagt € 119,490 miljoen.  

 

Onderstaande tabel bevat een cijfermatig overzicht van de realisatie 2021: 

 

Tabel plafond BCF 2021  (bedragen x € 1.000)     

  
Stand mei 2022 Stand september 2021 Verschil 

  2021 2021 2021 

Plafond 4.044.935  3.905.197  139.738  

w.v. stand septembercirculaire 2021 3.905.197      

w.v. overhevelingen i.v.m. taakmutaties 139.738      

w.v. accres  -      

Uitgaven 3.666.792  3.662.029  4.763  

w.v. gemeenten 3.252.802  3.252.267  535  

Ruimte onder plafond 378.143  243.168  134.975  

w.v. gemeenten 335.449  215.959  119.490  

        
 

Het plafond van het BCF is sinds 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals die volgen uit de 

normeringssystematiek voor het gemeentefonds en provinciefonds. Het plafond wordt daarnaast 

aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met toevoegingen of 
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onttrekkingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het 

gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten 

gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. De toevoeging of uitname wordt over het 

gemeentefonds en provinciefonds verdeeld conform de gerealiseerde aandelen van de gezamenlijke 

gemeenten en provincies in het BCF. 

Naar analogie van het accres is ook het plafond van het BCF voor de jaren 2020 en 2021 bevroren 

(zie paragraaf 2.2-1 van de meicirculaire 2020). Het plafond wordt alleen nog aangepast voor 

taakmutaties. Het plafond 2021 is ten opzichte van de septembercirculaire 2021 als gevolg van 

taakmutaties naar boven bijgesteld.  

 

In paragraaf 4.5 van deze circulaire is net als in de meicirculaire 2021 een advies opgenomen over 

de wijze van verwerking van de ruimte onder het plafond BCF voor de gemeentelijke 

meerjarenbegrotingen. Het advies is opgesteld door het ministerie van BZK in afstemming met de 

VNG en de provinciale toezichthouders.  

 

Bijlage 2.2.2 bevat zoals gebruikelijk een overzicht van alle mutaties van het plafond BCF die 

verband houden met taakverschuivingen tussen gemeenten en provincies enerzijds en het Rijk 

anderzijds voor 2021. Het gaat om alle overboekingen die betrekking hebben op het jaar 2021. De 

overboekingen zelf kunnen ook al eerder zijn verricht. In overleg met de decentrale overheden is er 

een ondergrens gehanteerd van € 0,1 miljoen.  

 

4. Knelpunten verdeelsystematiek 

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 2027. 

Daardoor wordt in de tabel het onderwerp Knelpunten verdeelsystematiek voor het jaar 2027 

zichtbaar met een bedrag van structureel € 0,097 miljoen. De middelen gaan over naar de 

decentralisatie-uitkering Knelpunten verdeelsystematiek. Deze decentralisatie-uitkering houdt 

verband met btw-aspecten ten aanzien van wegen die in beheer zijn van waterschappen. 

Gemeenten zijn op grond van de Wet herverdeling wegenbeheer verplicht om het onderhoud aan 

hun wegen te bekostigen. Doorgaans kunnen gemeenten de voor het onderhoud van de wegen 

afgedragen btw declareren bij het BCF. Als het beheer van de wegen is uitbesteed aan de 

waterschappen is dat echter niet mogelijk. De hogere kosten voor de gemeenten waar het 

onderhoud aan de wegen wordt verricht door waterschappen, worden met deze uitkering 

gecompenseerd (zie ook paragraaf 3.2-28). 

 

5. Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) 

De ministeries van Defensie, BZK en JenV hebben in 2010 het convenant Financiering Nationale 

Inzet Krijgsmacht (FNIK) afgesloten. Gemeenten kunnen in bijzondere omstandigheden een beroep 

doen op militaire bijstand. Conform het convenant vindt periodiek een evaluatie plaats, waarbij ook 

naar de verdeling van de totale kosten over de betrokken partijen wordt gekeken. Het totaal 

beschikbare budget voor FNIK blijft € 3,080 miljoen structureel. Op basis van de evaluatie wordt de 

bijdrage vanuit het gemeentefonds vanaf 2021 met € 0,083 miljoen naar beneden bijgesteld. 
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Doordat deze bijdrage omlaag gaat, neemt de algemene uitkering met ingang van 2021 met  

€ 0,083 miljoen toe. Het bedrag voor 2021 is verwerkt in de decembercirculaire 2021 (paragraaf 

2.2-1). In deze circulaire vindt de verwerking voor 2022 en verder plaats. 

 

6. Raadsledenvergoeding kleine gemeenten 

6a) De integratie-uitkering raadsledenvergoeding wordt jaarlijks geactualiseerd. De actualisatie 

komt ten gunste van de algemene uitkering. Het gaat om een bedrag van € 0,291 miljoen vanaf 

2022.  

6b) Zoals aangekondigd in paragraaf 3.2-17 van de meicirculaire 2021 wordt de integratie-

uitkering in het kader van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023 overgeheveld naar 

de algemene uitkering. Voor 2023 en verder is de algemene uitkering daarom opgehoogd met het 

bedrag dat beschikbaar was voor de integratie-uitkering.  

 

7. Permanente registratie kiezers buitenland 

De gemeente Den Haag is conform de Kieswet verantwoordelijk voor de permanente registratie van 

Nederlanders die in het buitenland wonen en mogen stemmen. De gemeente Den Haag maakt 

kosten voor de permanente registratie en voor de organisatie van de verkiezingen van de leden van 

de Tweede Kamer en de leden van het Europees Parlement voor de kiezers in het buitenland. De 

gemeente ontvangt hiervoor in 2022 in totaal € 0,808 miljoen bovenop op de reeds bestaande 

bijdrage via de algemene uitkering voor de landelijke taak “kiezers buitenland”. 

 

8. 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.10 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. Deze middelen worden via de algemene uitkering aan gemeenten 

verstrekt.  

 

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. De VNG en gemeenten hebben hier ook om verzocht. Via de 

 
10 Kamerstuk 36057, nr. 5: Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal 
verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen | Tweede Kamer der Staten-
Generaal   
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maartbrief aan gemeenten van 6 april jl.11 is reeds een indicatie gegeven van het te ontvangen 

bedrag per inwoner per gemeente, op basis van het toen bekende bedrag van € 679 miljoen. In 

deze circulaire is het totaalbedrag van € 854 miljoen en de verdeling over de gemeenten verwerkt.   

 

9. Jeugdhulp: subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg 

In mei 2019 hebben de VNG en het Rijk afspraken gemaakt over de inrichting van een 

subsidieregeling ‘continuïteit cruciale jeugdzorg’ met een looptijd tot eind december 2021. Hiertoe 

is destijds € 20 miljoen vanuit de € 420 miljoen aan tijdelijke extra middelen Jeugdhulp voor 

gemeenten apart gehouden op de begroting van het ministerie van VWS. Via de subsidieregeling 

kunnen aanbieders van cruciale jeugdhulp tijdelijke liquiditeitssteun ontvangen indien dit 

noodzakelijk is om continuïteit van zorg te garanderen. Er is afgesproken dat de middelen na afloop 

van de subsidieregeling weer worden toegevoegd aan het gemeentefonds.  

  

Dit voorjaar zijn de VNG en het Rijk overeengekomen om de looptijd van de subsidieregeling 

‘continuïteit cruciale jeugdzorg’ te verlengen. VNG en Rijk hebben daarnaast besloten om de 

hoogte van de beschikbare middelen voor de subsidieregeling vast te stellen op € 10 miljoen (een 

verlaging van € 10 miljoen ten opzichte van de eerder beschikbaar gestelde € 20 miljoen). 

  

Afgelopen decembercirculaire 2021 is, door vertraagde besluitvorming over de verlenging van de 

subsidieregeling, al € 18,9 miljoen van de eerder beschikbare € 20 miljoen teruggestort in het 

gemeentefonds. De overige € 1,1 miljoen was destijds uitgekeerd aan liquiditeitssteun.  

In deze circulaire is daarom eenmalig € 8,9 miljoen uitgenomen om het budget voor de 

subsidieregeling weer op € 10 miljoen te brengen. Aan het einde van de subsidieregeling vloeien 

deze financiële middelen weer terug in het gemeentefonds. 

 

10. Toezicht en handhaving voor EPBD III 

De algemene uitkering wordt in 2022 met € 1,797 miljoen verhoogd in verband met de tweede 

herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is op 

10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te 

verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting geïntroduceerd voor documenteren 

van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per 

verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook zijn de eisen voor de 

energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en 

airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de 

handhaving. Informatie over de jaren 2023 en verder volgt in een volgende circulaire. Meer 

informatie over EPBD III is beschikbaar via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland.12 

 

 
11 Maartbrief 2022 aan gemeenten en provincies | Brief | Rijksoverheid.nl 
12 Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) (rvo.nl)  
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11. Prenataal huisbezoek  

In 2021 is structureel vanaf 2022 in totaal € 5,3 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd 

voor de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB 

JGZ)’. Daarbij was uitgegaan van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2022. Het 

wetsvoorstel is evenwel niet per 1 januari 2022 in werking getreden maar treedt per 1 juli 2022 in 

werking. De niet benodigde middelen voor het 1e halfjaar van 2022 worden teruggeboekt naar het 

ministerie van VWS. Hierbij is wel rekening gehouden met de (extra) kosten die gemeenten 

eventueel al hebben gemaakt als gevolg van de inwerkingtreding (15% van € 2,65 miljoen). 

Daarom wordt nu € 2,25 miljoen teruggeboekt. 

 

12. Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren 

In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht13 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 in totaal € 150 miljoen per jaar 

beschikbaar te stellen. De bedragen zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2021 (paragrafen 

2.2-3 en 3.2-6).  

 

Er was al € 5 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering voor systeemleren. In deze circulaire 

worden de middelen van de decentralisatie-uitkering Systeemleren met ingang van 2023 

additioneel toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor de jaren 2023 tot en met 2027 is na deze 

toevoeging in totaal een bedrag van € 10 miljoen per jaar beschikbaar. Voor een inhoudelijke 

toelichting zie paragraaf 2.2-3b van de decembercirculaire 2021.  

 

13. Participatie 

Zoals aangekondigd in paragraaf 3.2-1 van de meicirculaire 2021 worden de budgetten voor Nieuw 

Wajong en Nieuw begeleiding (excl. beschut werk), beide onderdeel van de integratie-uitkering 

Participatie, overgeheveld naar de algemene uitkering. Dit in het kader van de nieuwe verdeling 

van het gemeentefonds per 2023. Voor 2023 en verder is de algemene uitkering daarom 

opgehoogd met het bedrag dat beschikbaar was voor Nieuw Wajong (oplopend van € 56 miljoen in 

2023 tot € 71 miljoen in 2027) en Nieuw begeleiding (oplopend van € 53 miljoen in 2023 tot € 80 

miljoen in 2027). 

 

 

 
13 TK 2020/21, 35 510, nr. 4: Kamerstuk 35510, nr. 4 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 
(officielebekendmakingen.nl) 
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14. Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord) 

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.  

 

15. Overgangsrecht levenslang 

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 2027. 

Daardoor wordt in de tabel het onderwerp “overgangsrecht levenslang” in 2027 zichtbaar. Deze 

mutatie betreft een correctie op een extrapolatie van extramurale zorgkosten binnen de Wmo 

2015 en/of Jeugdwet. Cliënten met een verblijfsindicatie voor een hoog zorgzwaartepakket op 31 

december 2014 hebben overgangsrecht gekregen voor onbepaalde tijd. Door het overgangsrecht 

voor onbepaalde tijd zullen deze cliënten structureel hun extramurale zorg (bijvoorbeeld in de vorm 

van persoonsgebonden budget) afnemen ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) in plaats van 

ten laste van de Wmo 2015 of de Jeugdwet. Om dit voor gemeenten te corrigeren, wordt 

gedurende 34 jaar jaarlijks € 1,158 miljoen extra toegevoegd aan het gemeentefonds tot aan het 

volledige bedrag van € 39 miljoen. 

 

16. 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. 

Daarnaast gaat het kabinet de komende tijd met gemeenten en andere relevante partijen verder in 

gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van 

maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt 

gerealiseerd. Het kabinet zal bij het afsluiten van de Hervormingsagenda ook besluiten over de 

extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden, waarbij het 

advies van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt vormt. 

In het Coalitieakkoord is daarnaast een extra besparing in het jeugddomein opgenomen met een 

omvang van € 100 miljoen in 2024, oplopend naar € 500 miljoen in 2025 en 2026, en structureel  



 

 Meicirculaire gemeentefonds 2022    17                               
  

€ 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet heeft besloten dat deze besparing een Rijksverantwoorde-

lijkheid is.14 Het is aan het Rijk de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen waarvoor 

het Rijk aan zet is en die aanvullend zijn op de beoogde Hervormingsagenda. Het gaat daarbij om 

maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkom-

sten gegenereerd worden door middel van de invoering van een eigen bijdrage. Ook draagt het Rijk 

het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden. 

Uiteraard is het noodzakelijk - en gaat het kabinet hiervan uit - dat gemeenten hun medewerking 

verlenen bij de uitwerking en uitvoering van deze maatregelen. 

 

17. Voogdij 18+: overheveling vanuit IU 

Zoals aangekondigd in paragraaf 3.2-6 van de meicirculaire 2021 wordt het budget Voogdij/18+ 

van de gelijknamige integratie-uitkering in het kader van de nieuwe verdeling van het 

gemeentefonds per 2023 overgeheveld naar de algemene uitkering. Voor 2023 en verder is de 

algemene uitkering daarom opgehoogd met het bedrag dat beschikbaar was voor Voogdij/18+  

(€ 736 miljoen in de jaren 2023 tot en met 2027). 

 

18. Inburgering: overheveling vanuit IU 

Zoals aangekondigd in paragraaf 3.2-4 van de meicirculaire 2021 wordt de integratie-uitkering 

Inburgering in het kader van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023 overgeheveld 

naar de algemene uitkering. Voor 2023 en verder is de algemene uitkering daarom opgehoogd met 

het bedrag dat beschikbaar was voor de integratie-uitkering (aflopend van € 77 miljoen in 2023 tot 

en met € 71 miljoen in 2027). 

 

19. Valpreventie bij ouderen (Coalitieakkoord) 

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 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.  

 

2.3 Verdeling mutaties algemene uitkering 

De verdeelwijze van de mutaties uit paragraaf 2.2 is in tabel 2.3.1 weergegeven. De verdeelwijze 

bestaat uit een wijziging in de uitkeringsfactor of het gewicht (bedrag per eenheid) van één of 

meer maatstaven van het cluster waaronder de mutatie valt. De cijfermatige uitwerking is 

 
14 Zie hiervoor de kamerbrief van 13 mei 2022 van VWS en JenV over hun visie op het stelsel van de jeugdzorg 
en de hervormingen die volgens de bewindspersonen nodig zijn. Kamerbrief over visie op stelsel jeugdzorg en 
noodzakelijke hervormingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
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opgenomen in paragraaf 2.5. 

 

 

2.4 Overige mededelingen algemene uitkering 

2.4.1 Bommenregeling 

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het 

opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Op de website van 

de Rijksoverheid staat een uitgebreide beschrijving met onder andere informatie over de 

Tabel 2.3.1 Verdeelwijze mutaties algemene uitkering
NummerMutatie Verdeelwijze

algemene mutaties
1a) Accres uitkeringsfactor
1b) Volkshuisvestingsfonds uitkeringsfactor
1c) Woningbouwimpuls uitkeringsfactor
2) Opschalingskorting (Coalitieakkoord) uitkeringsfactor
3) Plafond BTW-compensatiefonds uitkeringsfactor
4) Knelpunten verdeelsystematiek uitkeringsfactor
5) Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) uitkeringsfactor
6a) Raadsledenvergoeding kleine gemeenten uitkeringsfactor

taakmutaties 2022

cluster Bestuur en algemene ondersteuning
7) Permanente registratie kiezers buitenland maatstaf vast bedrag Den Haag

cluster Samenkracht en burgerparticipatie
8) Energietoeslag maatstaven subcluster minimabeleid

cluster Jeugd
9) Jeugdhulp: subsidieregeling cointinuïteitsregeling cruciale jeugdzorg maatstaven subcluster jeugdhulp

cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
10) Toezicht en handhaving voor EPBD III maatstaf bedrijfsvestigingen

cluster Volksgezondheid
11) Prenataal huisbezoek

taakmutaties 2023 tot en met 2027

cluster Bestuur en ondersteuning

6b) Raadsledenvergoeding kleine gemeenten: overheveling vanuit IU
12) Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren maatstaven subcluster algemene ondersteuning

cluster Participatie
13a) Participatie: Wajong overheveling vanuit IU maatstaven cluster
13b) Participatie: Regulier werk overheveling vanuit IU maatstaven cluster

cluster Individuele voorzieningen Wmo
14) Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord) maatstaven cluster
15) Overgangsrecht levenslang maatstaven cluster

cluster Individuele voorzieningen Jeugd
16) Jeugdzorg (Coalitieakkoord) maatstaven cluster
17) Voogdij 18+: overheveling vanuit IU maatstaven cluster

cluster Sociale basisvoorzieningen
18) Inburgering: overheveling vanuit IU maatstaven inwoners en migratieachtergrond
19) Valpreventie bij ouderen (Coalitieakkoord) maatstaven cluster

* Dit zijn de maatstaven huishoudens met laag inkomen, lage inkomens met drempel, bijstandontvangers, uitkeringsontvangers, minderheden, eenouderhuishoudens, 
huishoudens en meerkernigheid. Op het vast bedrag na, is voor de verdeling de huidige verhouding in het cluster gebruikt. 

Via de maatstaven inwoners, vast bedrag, jongeren en sociale 
structuur*

maatstaven subcluster bestuursorganen en bevolkingszaken 
(behalve verkiezingen Den Haag)



 

 Meicirculaire gemeentefonds 2022    19                               
  

aanvraagprocedure.15 Bijlage 2.4.1 vermeldt de gemeenten die in 2022 - op basis van de 

ingediende aanvraag - een uitkering ontvangen, inclusief de bijbehorende bedragen. Het 

totaalbedrag van de bommenregeling 2022 bedraagt € 27,666 miljoen.  

 

Binnen het nationaal programma Berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de 

Tweede Wereldoorlog zijn eind 2018 locaties vastgesteld in de gemeenten Almere (Markermeer), 

Echt-Susteren, Dalfsen, Hollands Kroon, Lingewaard en Lochem. De minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze gemeenten verzocht om samen uitvoering te geven aan het 

bergen van de vliegtuigwrakken. De bergingen in Echt-Susteren en Lochem zijn in 2019 

uitgevoerd. In 2020 hebben de bergingen in Almere (Markermeer) en Dalfsen plaatsgevonden. In 

2021 vond de berging in Hollands Kroon plaats. De berging in Lingewaard vindt naar verwachting 

in 2022 plaats. 

Voorbereidingen voor bergingen in 2023 en verder zijn gestart. Zo heeft de gemeente Súdwest-

Fryslân een verzoek gedaan om één of twee vliegtuigwrakken te laten bergen onder het nationaal 

programma, evenals de gemeente Heerde. Ook andere locaties zijn geïdentificeerd. Er vinden met 

de betreffende gemeenten gesprekken plaats. 

Voor de bergingen die onderdeel uitmaken van het programma ontvangen de betreffende 

gemeenten via de bommenregeling een bijdrage van 100% aan de door hen gemaakte kosten. Op 

basis van het ingediende raadsbesluit met daarin de gemaakte kosten ontvangt Almere in 2022 een 

bedrag van € 1,107 miljoen. 

 

2.4.2 Bevolkingsdaling 

Zoals gemeld in de decembercirculaire 2021 (paragraaf 3.3.1) zullen de middelen voor 

bevolkingsdaling in 2022 nog eenmalig worden gecontinueerd. Tot en met 2021 ontvingen de 

negen krimpregio’s deze middelen via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Om de 

rechtmatigheid te waarborgen worden de middelen in 2022 verstrekt via een specifieke uitkering 

vanaf de begroting van het ministerie van BZK. Zoals gebruikelijk wordt over de besteding van een 

specifieke uitkering verantwoording afgelegd aan het Rijk. Het voornemen is om deze 

verantwoording zo licht mogelijk te houden, zodat de administratieve lasten beperkt blijven. De 

specifieke uitkering dient te worden besteed aan beleidsvorming/projecten met betrekking tot 

bevolkingsdaling.  

Het bedrag per regio voor 2022 is identiek aan het bedrag van 2021. Het totaal benodigde bedrag 

ad € 11,2 miljoen wordt – identiek aan de werkwijze in voorgaande jaren –onttrokken aan de 

algemene uitkering. Dit zal worden verwerkt in de septembercirculaire 2022. De ontvangende 

gemeente van iedere regio ontvangt vervolgens een beschikking van het ministerie van BZK, 

waarna het bedrag zal worden uitgekeerd. De middelen lopen per 1 januari 2023 definitief af. Voor 

de gemeenten die middelen voor bevolkingsdaling ontvingen en een negatief ingroeipad kennen, 

zal bij de invoering van de nieuwe verdeling van de middelen uit het gemeentefonds per 1 januari 

2023 een aangepast ingroeipad gelden (zie paragraaf 2.5.2).  

 

 
15 Bommenregeling gemeentefonds | Brochure | Rijksoverheid.nl  
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2.4.3 Meerkosten corona 2022 – Wmo 2015 en Jeugdwet 

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten 

in het sociaal domein opgenomen (€ 73 miljoen). Hiermee onderschrijft het Rijk de afspraak over 

de meerkosten nogmaals. Deze raming is gebaseerd op de compensatie die in 2020 en 2021 is 

uitgekeerd. In de raming is rekening gehouden met het effect van vaccinaties en het afschalen van 

de maatregelen, evenals met het beschikbaar stellen van zelftesten aan zorgpersoneel. Dit budget 

is indicatief en wordt nog niet als voorschot aan gemeenten uitgekeerd. Dit ter voorkoming van 

verdeelproblemen bij het definitief vaststellen van de compensatie. De raming wordt, volgens 

afspraak, geactualiseerd in de Najaarsnota, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten 

heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2022. Op 

basis van die definitieve raming wordt de omvang van de compensatie vastgesteld en bij 

decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten. Zowel het onderzoek als besluitvorming over 

de compensatie vindt in gezamenlijk overleg tussen het Rijk en de VNG plaats. 

 

2.5 Veranderingen in het verdeelstelsel 

2.5.1 Inleiding 

Tabel 2.5.1 bevat een overzicht van de wijzigingen in het verdeelstelsel van de algemene uitkering 

ten opzichte van de septembercirculaire 2021. 

 

De toelichting volgt in de paragrafen 2.5.2 en 2.5.3. 

 

2.5.2 Nieuwe verdeling gemeentefonds per 2023 

Inleiding 

Zoals in paragraaf 1.3 gemeld is met ingang van 1 januari 2023 sprake van een nieuwe verdeling 

van de algemene uitkering. Op 6 april jl. zijn de Tweede Kamer en gemeenten hier door de 

fondsbeheerders over geïnformeerd.16 Deze paragraaf bevat aanvullende informatie over de 

invoering van het nieuwe verdeelmodel. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de actualisatie van 

het nieuwe verdeelmodel van 2019 naar het moment van invoering per 2023, de nieuwe 

clusterindeling, de maatstaven, de bedragen per eenheid, het ingroeipad, de overheveling van 

verschillende integratie-uitkeringen naar de algemene uitkering en de verevening van de 

belastingcapaciteit OZB.  

 

 
16 Invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds | Tweede Kamer der Staten-Generaal en 
Maartbrief 2022 aan gemeenten en provincies | Brief | Rijksoverheid.nl 

Tabel 2.5.1 Wijzigingen in het verdeelstelsel van de algemene uitkering
Nummer Naam Aard van de maatregel Ingangsjaar

1 Herijking gemeentefonds Invoering van de nieuwe verdeling van het 
gemeentefonds

2023

2 Maatstaf ozb Aanpassing rekentarieven in verband met 
marktontwikkeling WOZ-waarden

Jaarlijks
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Actualisatie nieuw verdeelmodel  

De laatste doorrekening van het nieuwe verdeelmodel dateert van 23 december 2021 (peiljaar 

2019).17 In deze circulaire is het nieuwe model met de nu bekende gegevens geactualiseerd naar 

de stand 1 januari 2023. Deze laatste actualisatieslag geeft inzicht in de definitieve uitkomsten, 

waar ook het ingroeipad naar de nieuwe verdeling op is gebaseerd (zie kopje ‘Ingroeipad’). De 

achterliggende berekening is gepubliceerd in de gemeentefondsrubriek op internet.18 Het 

rekenbestand op internet bevat ook een vergelijking met het huidige verdeelmodel op basis van 

uitkeringsjaar 2022. 

 

De actualisatie van het nieuwe verdeelmodel van 2019 naar de stand 1 januari 2023 betreft de 

volgende aspecten: 

1. de standen van de gebruikte verdeelmaatstaven (zoals het aantal inwoners, de op-

pervlakte, het aantal mensen met lage inkomens, etc) zijn geactualiseerd. Voor alle 

maatstaven geldt dat zo actueel mogelijke gegevens zijn gebruikt. Voor de maat-

staven die gebruik maken van zgn. bodemfactoren is gebruik gemaakt van een ac-

tuele kaart over de bodemgesteldheid van Nederland conform de Wet Basisregi-

stratie Ondergrond (BRO)19; 

2. alle budgetontwikkelingen die in de periode 2020 tot en met 2022 hebben plaats-

gevonden (bijvoorbeeld het accres, de loon- en prijsindexering en middelen voor 

Jeugdzorg) zijn volgens de nieuwe verdeling verwerkt, ook de mutaties uit deze cir-

culaire die betrekking hebben op 2022; 

3. een actuelere gemeentelijke indeling (2022). 

 

Clusterindeling 

Zowel voor het klassiek als het sociaal domein zijn samenhangende taken van gemeenten in 

clusters ingedeeld. De clusters zijn bedoeld om een verdeling te kunnen maken en onderhouden; 

het is nadrukkelijk geen bestedingsnorm. Vooral de ontwikkelingen in het sociaal domein waren 

aanleiding om de clusterindeling te herzien. De nieuwe clusterindeling is in deze circulaire 

toegepast, met ingang van 2023.20 

 

 

 
17 Aanvullende informatie berekening herverdeeleffect voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl  
18 Circulaires gemeentefonds | Financiën gemeenten en provincies | Rijksoverheid.nl  
19 Voor meer informatie zie: De Wet BRO zorgt ervoor dat alle publieke gegevens en modellen over de 
ondergrond van Nederland beschikbaar is in éen centrale database, en verplicht overheden en bestuursorganen 
om bij ondergrondanalyses gebruik te maken van de gegevens in deze centrale database. Het ministerie van 
BZK heeft daarom TNO gevraagd om de bodemgesteldheidskaart te actualiseren op basis van de GeoTOP 
(model in de centrale database). De criteria voor slechte grond blijven ongewijzigd ten opzichte van de 
bodemgesteldheidskaart 1997/2000. Het onderzoeksrapport van TNO is gepubliceerd in de 
gemeentefondsrubriek op internet. 
20 Voor een overzicht en de namen van de clusters zie bijlage 2.5.2b 
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Maatstaven 

Vanaf uitkeringsjaar 2023 is door de invoering van het nieuwe verdeelmodel sprake van een groot 

aantal wijzigingen in de verdeelmaatstaven. Bijlage 2.5.2-b bevat het overzicht.  

Bedragen per eenheid 

In het kader van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds zijn de bedragen per eenheid 

opnieuw bepaald (zie paragraaf 2.6 en de bijlagen 2.1.1 en 2.1.2). 

 

Ingroeipad 

Gegeven de ontvangen adviezen van de ROB en de VNG en de reacties van gemeenten hebben de 

fondsbeheerders besloten het ingroeipad – het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling 

ingroeien – te beperken tot 3 jaar. Het maximale effect is -/+ € 7,50 per inwoner in 2023 en -/+  

€ 15 per inwoner in 2024 en 2025. Daarmee komt het maximale effect op -/+ € 37,50 per inwoner 

in 2025.  

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

gecombineerd met een negatief herverdeeleffect geldt tot en met 2025 een aangepast ingroeipad. 

Het maximale negatieve effect voor deze gemeenten is - € 5 per inwoner in 2023, - € 7,50 per 

inwoner in 2024 en - € 10 per inwoner in 2025. Dat betekent dat het maximale totale effect voor 

deze gemeenten in 2025 uitkomt op - € 22,50 per inwoner.21 De groep gemeenten is tot stand 

gekomen door te kijken naar: 

 

Voor de 50% gemeenten die het minst profiteren van het Coalitieakkoord (opschalingskorting en 

accres) ten opzichte van hun huidige uitkering in 2022 geldt een aangepast groeipad als ze in 2020 

aan twee van onderstaande drie criteria voldoen:  

 Criterium 1: Het gemeenten zijn waarvan de bevolking een lage sociaal economische status 

heeft. Hierbij is gebruikgemaakt van de definitie van het CBS en de definitie zoals deze ge-

hanteerd wordt in de jaarlijkse begrotingsanalyse van het ministerie van BZK. 

 Het gemeenten zijn met een relatief zwakke financiële positie. 

Criterium 2: Het OZB-tarief hoger is dan 120% van het gemiddelde van Nederland. Hierbij 

is het tarief gewogen op basis van de WOZ-waarde;  

Criterium 3: De solvabiliteit onder de 30% ligt. 

 

Ook de gemeenten die tot en met 2022 aanvullende middelen ontvangen vanwege bevolkingsda-

ling en die te maken hebben met een negatief herverdeeleffect komen in aanmerking voor het aan-

gepaste ingroeipad (- € 5 per inwoner in 2023, - € 7,50 per inwoner in 2024 en - € 10 per inwoner 

in 2025).22 

 

 
21 Voor gemeenten met een beperkte financiële draagkracht en lage sociaal economische status die een positief 
herverdeeleffect als gevolg van de nieuwe verdeling hebben, geldt het reguliere ingroeipad: + € 7,50 per 
inwoner in 2023 en + € 15 per inwoner in 2024 en 2025. 
22 Voor de gemeenten met een positief herverdeeleffect geldt het reguliere ingroeipad: + € 7,50 per inwoner in 
2023 en + € 15 per inwoner in 2024 en 2025. 
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De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne fuseren per 1 januari 2023. Voor de nieuwe 

gemeente - Voorne aan Zee – geldt dat het maximale effect -/+ € 37,50 per inwoner is. Dit 

betekent dat voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee een vergelijking zal worden gemaakt op 

basis van uitkeringsjaar 2022 tussen het huidige en het nieuwe verdeelmodel. Het verschil 

bedraagt maximaal -/+ € 37,50 per inwoner op basis van de uitkomsten voor de nieuw te vormen 

gemeente Voorne aan Zee. Deze berekening kan nu nog niet worden uitgevoerd, omdat nog niet 

alle gegevens voor handen zijn. In de septembercirculaire 2022 volgt het ingroeipad voor de nieuw 

te vormen gemeente Voorne aan Zee.  

 

Om te bewerkstelligen dat het herverdeeleffect als gevolg van het nieuwe verdeelmodel conform 

bovengenoemd (aangepast) ingroeipad wordt gerealiseerd, wordt de algemene uitkering in de 

jaren 2023 tot en met 2025 verhoogd of verlaagd met de bedragen zoals opgenomen in bijlage 

2.5.2-a. Deze bedragen worden zoals gebruikelijk toegekend via een suppletie-uitkering (suppletie-

uitkering Nieuwe verdeling GF). Bijlage 2.5.2-a. bevat ook de namen van de gemeenten die in 

aanmerking komen voor het aangepaste ingroeipad en de voor hen relevante bedragen van de 

suppletie-uitkering Nieuwe verdeling GF. 

 

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

besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie van het nieuwe verdeelmodel (zie kopje 

‘Onderzoeksagenda’). In afwachting hiervan is ervoor gekozen om voor 2026 en verder uit te gaan 

van de stand 2025 en dus de suppletie-uitkering door te trekken. 

 

Overheveling integratie-uitkeringen naar algemene uitkering 

De integratie-uitkeringen Raadsledenvergoeding kleine gemeenten, Participatie (onderdelen Nieuw 

Wajong en Nieuw begeleiding (excl. beschut werk)), Voogdij/18+ en Inburgering worden met 

ingang van 2023 toegevoegd aan de algemene uitkering. Bij de totstandkoming van het nieuwe 

verdeelmodel is hier rekening mee gehouden. In 2023 is met de overhevelingen in totaal een 

bedrag gemoeid van ruim € 933 miljoen, wat in de jaren daarna verder oploopt. In paragraaf 2.2 

zijn de overhevelingen verwerkt, in paragraaf 2.3 is de wijze van verdeling van de hiermee 

gemoeide middelen weergegeven.  

 

Verevening belastingcapaciteit OZB 

Onderdeel van de onderzoeksagenda is het onderzoek naar de Overige Eigen Middelen. Aangezien 

dit onderzoek nu nog niet is afgerond en de fondsbeheerders de verevening van de algemene eigen 

middelen graag in samenhang bezien, is besloten het vereveningspercentage van de OZB te hand-

haven op de huidige 70% voor niet-woningen en 80% voor woningen in plaats van dit percentage 

op te hogen naar 90%. Aanvullend argument is dat sinds 2017 – het jaar waarop het nieuwe model 

is geijkt – de WOZ-waarden hard zijn gestegen. Het lijkt de fondsbeheerders niet reëel om die stij-

ging 1-op-1 door te vertalen naar de belastingcapaciteit waarmee in het gemeentefonds rekening 

wordt gehouden. Voor de twee maatstaven die betrekking hebben op niet-woningen (ozb niet-wo-

ningen eigenaren en ozb niet-woningen gebruikers) blijft gelden dat maximaal € 35.000 aan WOZ-
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waarde per inwoner in de verevening wordt betrokken, net als in het oorspronkelijke verdeelvoor-

stel. Het niet via de OZB-maatstaven verevende deel (respectievelijk 30% en 20%) wordt ingehou-

den via een vast bedrag per woonruimte.  

De rekentarieven23 zijn gelijk getrokken met de landelijke gemiddelde tarieven in onderzoeksjaar 

2017. Deze rekentarieven worden in het nieuwe verdeelmodel vervolgens jaarlijks bijgesteld op de 

manier zoals ook in het huidige model gebruikelijk is (zie paragraaf 2.5.3).  

 

2.5.3 Maatstaf ozb: WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven 

De jaarlijkse aanpassing van de gewichten (rekentarieven) van de verdeelmaatstaf ozb is 

doorgevoerd. De uitkomst van de verdeelmaatstaf ozb wordt bepaald door de omvang van de 

WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarief. Er worden drie 

WOZ-waarden onderscheiden: voor eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers 

niet-woningen. Er zijn daarom drie rekentarieven. Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde 

sterk fluctueren. Het is staand beleid om voor het effect van deze marktontwikkelingen te 

corrigeren, door middel van een aanpassing van de rekentarieven van de verdeelmaatstaf ozb. De 

correctie is op nationaal niveau.  

 

De aanpassing van de rekentarieven van de verdeelmaatstaf ozb is afgestemd op de WOZ-

tijdvakken. Op 1 januari 2023 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2022. 

Bij de aanpassing van de rekentarieven is de vaste werkwijze toegepast: het rekentarief wordt 

naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de ozb-maatstaf als gevolg 

van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te 

maken. De maatstaf groeit alleen met de inflatie mee (prijs Nationale Bestedingen, pNB). 

 

De marktontwikkeling tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 bij woningen wordt, op basis van 

informatie van de Waarderingskamer, geschat op 13,5%. Voor niet-woningen wordt de waardeont-

wikkeling over dezelfde periode geschat op 1%. De inflatie (pNB) in die periode bedraagt volgens 

de ramingen van het CPB 3,1%. Het rekentarief voor eigenaren woningen komt na aanpassing op 

0,1030%, voor eigenaren niet-woningen op 0,2796% en voor gebruikers niet-woningen op 

0,2127%. De aangepaste rekentarieven zijn ook opgenomen in bijlage 2.1.3. 

 

2.6 Maatstaven, gewichten, uitkeringsfactor en overige uitkeringsonderdelen 

De berekening van de algemene uitkering bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal 

eenheden van alle maatstaven met het bijbehorende gewicht per maatstaf (bedrag per eenheid). 

De som van deze producten, de zogenaamde uitkeringsbasis, wordt vervolgens vermenigvuldigd 

met de uitkeringsfactor (zie uitleg verderop). De verkregen uitkomst moet daarnaast worden 

opgehoogd met enkele uitkeringsonderdelen binnen de algemene uitkering die buiten het format 

van aantal eenheden en bedragen per eenheid vallen. Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op 

 
23 De uitkomst van de verdeelmaatstaf ozb wordt bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het 
vereveningspercentage en vervolgens met een daaraan gekoppeld gewicht (het zogenaamde rekentarief). 



 

 Meicirculaire gemeentefonds 2022    25                               
  

de maatstaven, de bedragen per eenheid, de uitkeringsfactor en de overige uitkeringsonderdelen. 

 

Maatstaven 

Voor uitkeringsjaar 2022 is geen sprake van wijzigingen in de definities van de verdeelmaatstaven. 

Meer informatie over de berekeningswijze van de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering 

voor dat uitkeringsjaar kunt u vinden in de toelichting op de berekening van de uitkering uit het 

gemeentefonds 2022.24 

 

De achterliggende berekening van de maatstaf re-integratie klassiek, de maatstaf medicijngebruik 

en de maatstaven over het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen is niet te herleiden uit de 

betaalspecificaties gemeentefonds die de gemeenten maandelijks ontvangen. Voor genoemde 

maatstaven geldt dat nog niet alle gegevens voorhanden zijn om per gemeente de waarde voor 

uitkeringsjaar 2022 te berekenen. Actualisatie vindt daarom plaats bij de komende 

septembercirculaire, waarbij ook de achterliggende berekening zal worden gepubliceerd.  

Bij deze circulaire zijn wel de definitieve gegevens van de maatstaf medicijngebruik voor 

uitkeringsjaar 2020 gepubliceerd.   

 

Vanaf uitkeringsjaar 2023 is door de invoering van het nieuwe verdeelmodel sprake van een groot 

aantal wijzigingen in de verdeelmaatstaven. Een deel van de maatstaven komt te vervallen, van 

een drietal maatstaven wijzigt de naam danwel de definitie en er worden acht nieuwe maatstaven 

geïntroduceerd. Het totaal aantal verdeelmaatstaven daalt van 88 naar 49. Een compleet overzicht 

van de wijzigingen is opgenomen in bijlage 2.6.2. Voor de volledigheid is in deze bijlage ook een 

overzicht opgenomen van de verdeelmaatstaven die ten opzichte van het huidige verdeelmodel 

ongewijzigd zijn. 

 

Bedragen per eenheid 

Voor 2022 wijzigen de bedragen per eenheid door de informatie in de tabellen 2.2.1 en 2.3.1. Het 

zijn kortom wijzigingen ten opzichte van de decembercirculaire 2021.  

 

Voor 2023 geldt dat:  

 in het kader van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds de bedragen per eenheid 

2023 opnieuw zijn bepaald; 

 de zogenaamde rekentarieven van de maatstaf ozb ten opzichte van 2022 zijn aangepast 

(zie ook paragraaf 2.5.2); 

 de informatie uit de tabellen 2.2.1 en 2.3.1 is verwerkt; 

 uitnamen en toevoegingen van 2022 op 2023 die in eerdere circulaires zijn opgenomen zijn 

verwerkt. Bijlage 2.2.1 bevat die uitnamen en toevoegingen uit eerdere circulaires. 

Bijlagen 2.1.1 en 2.1.3 bevat het overzicht van bedragen per eenheid 2022 en 2023.  

 

 
24 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/05/24/toelichting-op-de-berekening-van-de-
uitkeringen-uit-het-gemeentefonds 
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Hoewel de nieuwe verdeling in 2023 wordt ingevoerd bevat bijlage 2.1.2 ook voor 2022 een 

overzicht van bedragen per eenheid volgens de nieuwe verdeling. In dat overzicht zijn alle mutaties 

tot en met 2022 verwerkt. Deze bedragen per eenheid zijn gebruikt bij de berekening van de 

herverdeeleffecten, grondslag voor de suppletie-uitkering Nieuwe verdeling GF (zie paragraaf 

2.5.2). 

 

Uitkeringsfactor 

De uitkeringsfactor is de voor alle gemeenten gelijke vermenigvuldigingsfactor die wordt berekend 

door de som van de algemene uitkering, de ozb-maatstaven en de overige uitkeringsonderdelen 

(circa € 32 miljard) te delen door de uitkeringsbasis (circa € 19 miljard).25 De – landelijke - 

uitkeringsbasis is berekend door van alle maatstaven de aantallen te vermenigvuldigen met het 

bijbehorende bedrag per eenheid; er is ook een uitkeringsbasis voor elke gemeente (het product 

van de gemeentelijke aantallen en de bedragen per eenheid). De uitkeringsfactor verschilt per 

uitkeringsjaar. Zie voor meer toelichting op het begrip uitkeringsfactor bijlage 2.6.1 van deze 

circulaire. 

 

De volgende aspecten zijn bij de raming van de uitkeringsfactor van belang: 

 

• de informatie uit de tabellen 2.2.1 en 2.3.1 met betrekking tot de mutaties in het ge-

meentefonds en de verdeling van deze mutaties; 

• door de overgang van de huidige naar de nieuwe verdeling valt de uitkeringsfactor 

vanaf 2023 lager uit;  

• de ontwikkeling van de uitkeringsbasis als gevolg van nieuwe aantallen. Bijlage 2.6.2 

bevat informatie over de raming van de maatstaven met een groot aandeel in de uitke-

ringsbasis. 

Ten opzichte van de decembercirculaire 2021 zijn de uitkeringsfactoren van 2020 en 2021 

ongewijzigd.  

 

De nieuwe raming van de uitkeringsfactor in de jaren 2022-2027 is vermeld in tabel 2.6.1. 

  

 
 

De uitkeringsfactoren in tabel 2.6.1 zijn in lopende prijzen.26 Gemeenten die in constante prijzen 

ramen dienen zelf de loon- prijsontwikkeling te verwerken. Om gemeenten hierbij te faciliteren, is 

in de gemeentefondsrubriek op internet zoals gebruikelijk een rekenmodel in constante prijzen 

 
25 In het nieuwe model is de som van de algemene uitkering, de OZB-maatstaven en overige 
uitkeringsonderdelen €37,8 miljard en de uitkeringsbasis ongeveer €29,5 miljard. 
26 De algemene uitkering is via het accres afhankelijk van de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven 
(accresrelevante uitgaven; ARU) waarin rekening is gehouden met loon- en prijsontwikkelingen. Daarmee is de 
algemene uitkering uitgedrukt in het prijspeil van het betreffende jaar ofwel in lopende prijzen. 

Tabel 2.6.1 Uitkeringsfactor 2022-2027

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Uitkeringsfactor 1,813 1,285 1,356 1,419 1,345 1,372
één punt uitkeringsfactor (in miljoenen) 19.394 29.409 28.522 28.684 28.934 29.177
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gepubliceerd. In dit rekenmodel is een hulpmiddel opgenomen waarin gemeenten hun eigen 

prijsindexen kunnen invullen en/of loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt. Op basis van 

het Centraal Economisch Plan 2022 zijn in het rekenmodel en in paragraaf 4.2 ook, als service, de 

ramingsgegevens van een aantal indicatoren van het CPB gepresenteerd. Na het invullen van de 

indexatiecijfers berekent het model automatisch de uitkering in het gemeentefonds in constante 

prijzen. 

 

Om gemeenten inzicht te geven in de ontwikkeling van de uitkeringsfactoren volgen hieronder twee 

tabellen. Daarin is voor 2022 voor het huidige model de ontwikkeling opgenomen ten opzichte van 

de septembercirculaire 2021 (verticale toelichting). Voor het nieuw verdeelmodel is voor de 

uitkeringsjaren 2023 tot en met 2027 de ontwikkeling opgenomen ten opzichte van het ene naar 

het andere uitkeringsjaar (horizontale toelichting). 

 

Verticale toelichting ontwikkeling uitkeringsfactor 

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de uitkeringsfactor zien ten opzichte van de stand 

septembercirculaire 2021 voor het uitkeringsjaar 2022, de verticale toelichting.  

 

De uitkeringsfactor valt in 2022 hoger uit. De voornaamste reden is de ontwikkeling van het 

accres.   

 

 
 

Horizontale ontwikkeling uitkeringsfactor 

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de uitkeringsfactoren voor de jaren 2022 tot en 

met 2027 (de horizontale toelichting) voor het nieuwe model. In tabel 2.6.3 is te zien dat de 

accressen de belangrijkste factor zijn in de ontwikkelingen van de uitkeringsfactoren van jaar op 

jaar.  Bij de ontwikkeling van de uitkeringsbasis spelen de gewijzigde ramingen van de OZB -

maatstaven, de bijstandontvangers en de demografische ontwikkelingen de belangrijkste rol. 
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Overige uitkeringsonderdelen 

Onder de algemene uitkering vallen ook de volgende uitkeringsonderdelen, die niet de vorm 

hebben van maatstafaantallen die met een bedrag per eenheid worden vermenigvuldigd: 

 Een beperkt aantal gemeenten ontvangt middelen op grond van de maatstaf herindeling of 

ontvangt een artikel 12-uitkering. 

 Eveneens een beperkt aantal gemeenten ontvangt een suppletie-uitkering Bommenregeling 

vanwege de kosten die zij hebben gemaakt met betrekking tot het opsporen en ruimen van 

conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (zie paragraaf 2.4.1). 

 Alle gemeenten hebben te maken met de suppletie-uitkering Overheveling IUSD 

(integratie-uitkering Sociaal domein). In verband met de invoering van de nieuwe verdeling 

van de algemene uitkering komt de suppletie-uitkering met ingang van 2023 te vervallen. 

Als raming voor 2022 kunnen gemeenten zich baseren op de definitieve stand van de 

suppletie-uitkering Overheveling IUSD 2021, zoals bekend gemaakt bij de 

septembercirculaire 2021 (zie paragraaf 2.5). De nacalculatie van de suppletie-uitkering 

2022 zal naar verwachting plaatsvinden bij de septembercirculaire 2022. 

 Vanaf 2023 hebben alle gemeenten, zoals hier boven beschreven, als gevolg van de invoering 

van het nieuwe verdeelmodel te maken met een ingroeipad. Die gemeenten waarvoor geldt 

dat het ingroeipad wordt afgetopt krijgen te maken met een suppletie‐uitkering.    

  

Tabel 2.6.3 Ontwikkeling uitkeringsfactor 2023-2027 van jaar op jaar

2023 2024 2025 2026 2027

uitkeringsfactor, jaar t 1,285 1,356 1,419 1,345 1,372

verschil ten opzichte van jaar t-1 0,071 0,063 -0,074 0,027

waarvan:
- algemene mutaties 0,081 0,073 -0,062 0,037

- verdeelreserve -0,001 -0,001 -0,001 -0,001

- ontw ikkeling uitkeringsbasis (inclusief OZB) -0,010 -0,010 -0,010 -0,010

- overige ontw ikkelingen 0,001 0,001 -0,001 0,001
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3     Decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat mededelingen over de decentralisatie- en de integratie-uitkeringen. Deze 

uitkeringen maken net als de algemene uitkering deel uit van het gemeentefonds, maar hebben 

een eigen verdeling over de gemeenten.  

 

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn net als de algemene uitkering beleids- en 

bestedingsvrij en er vindt geen verantwoording naar het Rijk plaats, zoals bij specifieke uitkeringen 

wel het geval is. Eventuele opmerkingen die over decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

gemaakt worden in deze circulaire, zijn niet meer dan voorbeelden die illustreren met welke kosten 

gemeenten geconfronteerd worden. Dit inzicht is ook van belang voor de Tweede Kamer. Met de 

betreffende teksten wordt niet beoogd het bestedingsdoel nader te omschrijven, of op welke wijze 

dan ook de middelen te oormerken. 

 

Paragraaf 3.2 informeert over de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en over de omvang en 

de verdeling ervan. Paragraaf 3.3 bevat overige mededelingen over de decentralisatie- en 

integratie-uitkeringen. 

 

3.2 Omvang en verdeling decentralisatie- en integratie-uitkeringen  

Tabel 3.2.1 bevat de mutaties in de decentralisatie- en integratie-uitkeringen ten opzichte van de 

decembercirculaire 2021 over de periode 2022 tot en met 2027. De mutaties hebben betrekking op 

2022 en verder en worden onder de tabel toegelicht.  

 

Tabel 3.2.2 bevat het complete overzicht van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en de 

daarmee gemoeide bedragen.  
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Tabel 3.2.1 Mutaties decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2022-2027 (bedragen in duizenden euro's)* 
2022 2023 2024 2025 2026 2027

stand decembercirculaire 2021 5.125.843 4.948.940 4.896.018 4.829.832 4.778.189 4.746.193

1a) IU Voogdij 18+ Overheveling naar AU -736.676  -736.676  -736.676  -736.676  -736.676  
1b) IU Voogdij 18+ Loon- en prijsbijstelling 2022 26.668      26.668      26.668      26.668      26.668      26.668      
2a) IU Inburgering: Overheveling naar AU -76.571    -74.437    -72.067    -70.990    -70.567    
2b) IU Inburgering: Leerbaarheidstoets 5.371        4.852        4.785        4.717        4.717        4.717        
3a) IU Participatie: Loon- en prijsbijstelling 2022 66.595      64.737      62.858      60.982      59.127      57.921      
3b) IU Participatie: Wajong Overheveling naar AU -56.175    -57.327    -58.374    -59.892    -70.976    
3c) IU Participatie: Regulier werk Overheveling naar AU -53.384    -56.371    -61.228    -65.400    -80.336    
4a) IU Raadsledenvergoeding kleine gemeenten -290          -290          -290          -290          -290          -290          
4b) IU Raadsledenvergoeding kleine gemeenten: Overheveling naar AU -9.776       -9.776       -9.776       -9.776       -9.776       
5a) IU Beschermd wonen: LPO 2022 54.278      54.278      54.278      54.278      54.278      54.278      
5b) IU Beschermd wonen: Volume 2023 36.793      36.793      36.793      36.793      36.793      
5c) IU Beschermd wonen: Volume nav MLT raming 1.243        1.243        1.243        1.243        1.243        1.243        
5d) IU Beschermd wonen: Correctie LPO nav zorgsalarissen APB 2022 14.213      14.213      14.213      14.213      14.213      14.213      
6) Inkomstenderving 2020 (covid-19) 151.794   
7) Uitvoeringskosten klimaatakkoord 112.591   
8) Brede aanpak dak- en thuisloosheid 61.900      
9) Crisisdienstverlening 33.110      
10a) Versterking dienstverlening gemeenten: Vrouwenopvang (Kind- en gezinsbescherming) 21.000      20.000      20.000      20.000      
10b) Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren -5.000       -5.000       -5.000       -5.000       -5.000       
11) Extra capaciteit BOA's 13.000      13.000      13.000      13.000      13.000      13.000      
12) Regionale Energie Strategieën (RES) 8.803        
13) Bodembescherming 8.583        
14) Gezond in de Stad 4.600        
15) Aanpak lerarentekort G4 4.000        
16) Einde lening inburgerinsplichtig (ELIP) 2.625        
17) Windpark N33 1.790        
18) Erfgoed Deal 1.738        
19) Mantelzorgbeleid 1.500        
20) Experiment gesloten coffeeshopketen 1.378        1.378        1.378        
21) Uitstapprogramma prostituees 1.000        
22) Centrale stemopneming 535           
23) Veilige steden 520           
24) Handhaving quarantaine (covid-19) 300           
25) Duurzame polder 250           
26) Online weerbaarheid 163           
27) Informele scholing 150           
28) Knelpuntprogramma verdeelsystematiek 97             
29) LHBTI-emancipatiebeleid 80             

stand deze circulaire 5.725.331 4.248.230 4.191.357 4.118.315 4.040.204 3.981.502

*Alle bedragen betreffen decentralisatie-uitkeringen (DU) tenzij in de tabel vermeld dat het een integratie-uitkering (IU) betreft.
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Tabel 3.2.2 Decentralisatie-en integratie-uitkeringen 2022-2027 (in duizenden euro's)*

Uitkeringsjaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Vindplaats

- IU Participatie 1.955.262 1.792.420 1.734.306 1.674.625 1.615.795 1.556.996 mei 2022,  § 3.2-3
- IU Beschermd wonen 1.495.475 1.532.904 1.533.404 1.534.001 1.534.625 1.534.625 mei 2022,  § 3.2-4
- IU Voogdij/18+ 772.059 35.383 35.383 35.383 35.383 35.383 mei 2022,  § 3.2-1
- Maatschappelijke opvang 385.057 385.057 385.057 385.057 385.057 385.057 december 2021, § 3.2-2
- Vrouwenopvang 231.728 230.728 230.728 230.728 210.728 210.728 mei 2022,  § 3.2-10
- Brede aanpak dak- en thuisloosheid 61.900 mei 2022,  § 3.2-8
- Armoedebestrijding kinderen 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 mei 2020, § 3.3.8
- Inkomstenderving gemeenten 2020 (Covid-19) 151.794 mei 2022,  § 3.2-6
- Brede Impuls Combinatiefuncties/buurtsportcoaches 75.005 december 2019, § 3.2-2
- Crisisdienstverlening (Covid-19) 33.110 mei 2022,  § 3.2-9
- Vergunningverlening, toezicht en handhaving 46.700 46.700 46.700 46.700 46.700 46.700 mei 2017, § 4.2
- Uitvoeringskosten klimaatakkoord 112.591 mei 2022,  § 3.2-7
- Voorschoolse voorziening peuters 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 juni 2020, § 3.1-4
- Gemeenteraadsverkiezingen 30.380 december 2021, § 3.2-4
- Gezond in de Stad 25.744 mei 2022,  § 3.2-14
- IU Inburgering 76.021 mei 2022,  § 3.2-2
- Jeugd 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 juni 2012, § 6.9
- Bodembescherming 8.583 mei 2022,  § 3.2-13
- Versterking arbeidsmarktregio's 14.541 14.541 14.541 13.951 13.951 13.951 mei 2021, § 3.2-18
- Beeldende kunst en vormgeving 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 september 2015, § 4.2-1
- Extra capaciteit BOA's 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 mei 2022,  § 3.2-11
- IU Raadsledenvergoeding kleine gemeenten 9.776 mei 2022,  § 3.2-5
- Versterking dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 december 2021,  § 3.2-6
- Veiligheidshuizen 7.699 7.699 7.699 7.699 7.699 7.699 juni 2012, § 6.11
- Aanpak laaggeletterdheid 6.050 6.650 7.300 september 2019, § 3.2-7
- Jeugdhulp aan kinderen in een AZC 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 december 2019, § 3.3.1
- Versterking dienstverlening gemeenten: systeemleren 5.000 mei 2022,  § 3.2-10
- BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders 4.731 4.731 4.731 4.731 4.731 4.731 mei 2020, § 3.3.7
- Aanpak lerarentekort G4 4.000 mei 2022,  § 3.2-15
- Uitstapprogramma prostituees 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 mei 2022,  § 3.2-21
- Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 3.825 3.825 3.825 september 2020, § 3.2-15
- Knelpunten verdeelproblematiek 3.867 3.956 4.047 4.140 4.235 4.332 mei 2022,  § 3.2-28
- Regionale Energie Strategieën (RES) 8803 mei 2022,  § 3.2-12
- Handhaving quarantaine 300 mei 2022,  § 3.2-24
- Einde lening inburgerinsplichtig (ELIP) 2.625 mei 2022,  § 3.2-16
- Erfgoed Deal 1.738 mei 2022,  § 3.2-18
- Mantelzorgbeleid 1.500 mei 2022,  § 3.2-19

Windpark N33 1.790 mei 2022,  § 3.2-17
- Experiment gesloten coffeshopketen 1.378 1.378 1.378 mei 2022,  § 3.2-20
- LHBTI-emancipatiebeleid 1.423 mei 2022,  § 3.2-29
- Slavernijverleden 958 958 958 mei 2021, §3.2-15
- Centrale stemopneming 535 mei 2022,  § 3.2-22
- Veilige Steden 520 mei 2022,  § 3.2-23
- Duurzame polder 250 mei 2022,  § 3.2-25
- Online weerbaarheid 163 mei 2022,  § 3.2-26
- Informele scholing 150 mei 2022,  § 3.2-27

Totaal 5.725.331 4.248.230 4.191.357 4.118.315 4.040.204 3.981.502
*Alle bedragen betreffen decentralisatie-uitkeringen (DU) tenzij in de tabel vermeld dat het een integratie-uitkering (IU) betreft.
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Toelichting 

1. Voogdij 18+ 

De omvang van de integratie-uitkering Voogdij/18+ wijzigt als gevolg van: 

1) de overheveling van het budget voogdij/18+ naar de algemene uitkering per 2023, zoals 

aangekondigd in de meicirculaire 2021 (paragraaf 3.2-6). Dit in het kader van de nieuwe 

verdeling van het gemeentefonds per 2023. De bedragen voor ‘PC Gesloten jeugdzorg’ en 

‘Academische component Kinder- en Jeugdpsychiatrie’ en de reservering voor de 

compensatieregeling blijven achter in de integratie-uitkering; 

2) de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2022 (€ 26,668 miljoen vanaf 2022).  

De nieuwe bedragen per gemeente voor het jaar 2022 en verder zijn opgenomen in de 

gemeentefondsrubriek op internet.27  

 

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. 

De verdeling van de integratie-uitkering Voogdij/18+ kent in 2022 nog een systematiek 

waarbij op basis van historisch zorggebruik (T-2) per gemeente gemiddelde dagprijzen (p) 

worden vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen (q). Hierbij is al wel rekening gehouden 

met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Met de invoering 

van het nieuwe woonplaatsbeginsel is de verantwoordelijkheid voor de zorg van zo’n 

10.000 kinderen naar een andere gemeente verschoven.28 Vanaf 2023 vindt verdeling van 

de middelen voor voogdij/18+ plaats via de objectieve verdeelmaatstaven van het cluster 

Individuele voorzieningen Jeugd in de algemene uitkering.  

 

Compensatieregeling ‘onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+ a.g.v. de 

wijziging van het woonplaatsbeginsel’ 

Zoals hierboven vermeld is voor 2022 sprake van een verdeelsystematiek van het budget 

voor voogdij en 18+ op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het gevolg hiervan is dat 

– vergeleken met 2021 en eerdere jaren - een onderbreking ontstaat in de 

financieringssystematiek. Gemeenten die in 2020 en 2021 geconfronteerd zijn met 

substantieel hogere uitgaven voor voogdij en 18+ dan hun budget in die jaren zien dit niet 

meer vertaald in een hoger budget in het jaar 2022 en verder.  

 

Hiertoe is de compensatieregeling ‘onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+ 

a.g.v. de wijziging van het woonplaatsbeginsel’ ontwikkeld.29 Deze compensatieregeling 

wordt 1 juni 2022 opengesteld. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2022 een 

aanvraag voor compensatie indienen. Compensatie wordt bij decembercirculaire 2022 

uitgekeerd.  

 
27 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-
provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds 
28 Voor meer informatie over de implementatie van deze wetswijziging, zie: Ketenbureau i-Sociaal 
Domein (i-sociaaldomein.nl). 
29 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/01/09/factsheet-compensatieregeling-
voogdij-en-18 
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Compensatieregeling ‘woonplaats onbekend’ + vangnetregeling ‘aangepaste werkwijze 

implementatie nieuw woonplaatsbeginsel’ 

Per 1 januari 2022 is het gewijzigde woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet ingevoerd. Bij de 

overgang van het oude naar het nieuwe woonplaatsbeginsel kan het voorkomen dat het 

nieuwe woonplaatsbeginsel niet met terugwerkende kracht vastgesteld kan worden. Voor 

de kosten die een gemeente blijft maken voor kinderen waarbij het nieuwe 

woonplaatsbeginsel niet met terugwerkende kracht vastgesteld kan worden, is de 

compensatieregeling ‘woonplaats onbekend’ ontwikkeld.30  

Deze compensatieregeling is in eerste instantie voor 2 jaar afgesproken (met betrekking tot 

de kosten in de jaren 2022 en 2023). Uitvoering van de compensatieregeling vindt begin 

2023 en 2024 plaats. Uitkering van de compensatie vindt in de meicirculaire 2023 

respectievelijk 2024 plaats.  

 

Aan de compensatieregeling ‘woonplaats onbekend’ is voor het jaar 2022 de 

vangnetregeling ‘aangepaste werkwijze implementatie nieuw woonplaatsbeginsel’ 

gekoppeld. Dit ziet op de extra zorgvuldigheid die eind 2021 ingebouwd is in de 

implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Gemeenten blijven hierdoor langer 

financieel verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan een jongere die nog niet volledig 

overgedragen is aan de nieuw verantwoordelijke gemeente. De langer doorlopende kosten 

moeten gemeenten onderling verrekenen. Echter, daar waar dit toch niet mogelijk blijkt of 

lukt, kunnen latende gemeenten deze doorlopende kosten via deze compensatieregeling 

gecompenseerd krijgen.  

 

In totaal is voor de drie hierboven genoemde compensatieregelingen jaarlijks € 30 miljoen 

gereserveerd. Eventuele resterende middelen worden overgeboekt naar de algemene 

uitkering. 

 

2. Inburgering 

2a) Zoals aangekondigd in paragraaf 3.2-4 van de meicirculaire 2021 wordt de integratie-

uitkering in het kader van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 

overgeheveld naar de algemene uitkering. Voor 2023 en verder zijn de voor de integratie-

uitkering beschikbare middelen daarom toegevoegd aan de algemene uitkering (aflopend 

van € 77 miljoen in 2023 tot € 71 miljoen in 2027). Zie paragraaf 2.2-18 voor meer 

informatie. Net als bij de integratie-uitkering zal de verdeling van de middelen in de 

algemene uitkering plaatsvinden via de verdeelmaatstaven inwoners en 

migratieachtergrond. 

 

2b) De omvang van de integratie-uitkering Inburgering 2022 wijzigt als gevolg van de 

 
30 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/01/09/factsheet-compensatieregeling-
voogdij-en-18 
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toevoeging van middelen voor de leerbaarheidstoets, conform de afspraken die in oktober 

2021 zijn gemaakt met de VNG. Het gaat om een bedrag van in totaal € 5,371 miljoen. Ook 

voor 2023 en verder zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 4,852 miljoen in 2023, € 4,785 

miljoen in 2024 en € 4,717 miljoen vanaf 2025), maar gelet op bovengenoemde 

overheveling zijn deze bedragen meteen toegevoegd aan de algemene uitkering. 

De verdeling van de middelen voor de leerbaarheidstoets in 2022 volgt de gebruikelijke 

verdeelsystematiek van de integratie-uitkering Inburgering: 78% via de maatstaf inwoners 

en 22% via de maatstaf migratieachtergrond.   

De leerbaarheidstoets is onderdeel van de brede intake in de Wet inburgering. De 

leerbaarheidstoets heeft als doel om inzicht te geven in het niveau van de Nederlandse taal 

dat een inburgeringsplichtige kan bereiken gedurende de inburgeringstermijn. Gemeenten 

zijn verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. 

Concreet betekent dit dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inplannen van de 

afspraken met de kandidaten voor de afname van de leerbaarheidstoets, het beschikbaar 

stellen van afnamelocaties en de begeleiding van de afname van de toets. Gemeenten 

hebben geen rol bij de verwerking of beoordeling van de leerbaarheidstoets. 

 

De bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Inburgering voor het jaar 2022 zijn 

geactualiseerd en opgenomen in de gemeentefondsrubriek op internet. 

 

3. Participatie 

3a) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning 

van de loon- en prijsbijstelling 2022 (€ 66,595 miljoen in 2022, aflopend naar € 57,921 

miljoen structureel). De bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Participatie 

voor het jaar 2022 en verder en de onderverdeling van de loon- en prijsbijstelling zijn 

opgenomen in de gemeentefondsrubriek op internet. 

 

De verdeling van de bedragen per gemeente wijzigt in de eerste plaats door actualisatie 

van de verdeling van de Wsw-middelen. Deze is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van 

de sociale werkplaatspopulatie (gemeten in standaardeenheden (SE) per betalende 

gemeente) zoals die bekend is uit het voorgaande jaar en een inschatting van de 

blijfkansen in de sociale werkplaats. De Wsw-verdeling vanaf 2022 is geactualiseerd met de 

realisaties van het gemiddeld aantal SE in 2021 en de blijfkansen voor de jaren 2022 en 

verder. 

Daarnaast is sprake van wijzigingen in de verdeling van de bedragen per gemeente door 

aanpassing van de drempelbedragen in de verdeling van de middelen Nieuw begeleiding 

(beschut werk). De drempelbedragen geven weer wat het gemiddelde bedrag is dat in het 

betreffende jaar beschikbaar is voor de begeleiding van beschut werk. Iedere gemeente 

ontvangt ten minste budget voor de financiering van de begeleiding van één beschutte 

werkplek. De drempelbedragen zijn in deze circulaire geïndexeerd vanwege de loon- en 

prijsbijstelling en bedragen € 8.100 vanaf 2022. 
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Door het gebruik van historische cijfers blijft het aandeel van individuele gemeenten in de 

twee verdeelmodellen Nieuw Wajong (alleen nog relevant voor 2022) en Nieuw begeleiding 

(beschut werk) ongewijzigd ten opzichte van de meicirculaire 2021. Voor de verdeling van 

het verdeelmodel Nieuw Wajong wordt gebruik gemaakt van historische cijfers van de 

instroom in de werkregeling Wajong. Voor het verdeelmodel Nieuw begeleiding wordt in 

aanvulling daarop gebruik gemaakt van de (historische) instroom in de wachtlijst Wsw. 

 

3b) en 3c) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt daarnaast als gevolg 

van de overheveling van de budgetten voor Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding (excl. 

beschut werk) naar de algemene uitkering per 1 januari 2023, zoals aangekondigd in de 

meicirculaire 2021 (paragraaf 3.2-1). Dit in het kader van de nieuwe verdeling van het 

gemeentefonds per 1 januari 2023. 

 

4. Raadsledenvergoeding kleine gemeenten 

4a) Als gevolg van de actualisatie van de integratie-uitkering Raadsledenvergoeding is voor 

2022 en verder een iets lager totaalbedrag nodig. Het verschil ad € 0,290 miljoen is 

overgeheveld naar de algemene uitkering.  

4b) Zoals aangekondigd in paragraaf 3.2-17 van de meicirculaire 2021 wordt de integratie-

uitkering in het kader van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023 

overgeheveld naar de algemene uitkering. Voor 2023 en verder zijn de voor de integratie-

uitkering beschikbare middelen daarom toegevoegd aan de algemene uitkering. Zie 

paragraaf 2.2-6 voor meer informatie. 

 

De verdeling over de gemeenten voor de integratie-uitkering in 2022 is opgenomen in 

bijlage 3.2-4 van deze circulaire. Een uitgebreide berekening van de actualisatie is 

opgenomen in de gemeentefondsrubriek op internet. 

 

5. Beschermd wonen 

De omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen stijgt als gevolg van vier 

mutaties: 

5a) de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2022 (€ 54,278 miljoen structureel); 

5b) de toekenning van de volume-indexatie voor het jaar 2023 en verder (€ 36,793 miljoen 

per jaar); 

5c) de ophoging van de volume-indexatie voor het jaar 2022 en verder naar aanleiding van 

de nieuwe middellangetermijn (MLT)-raming (€ 1,243 miljoen per jaar); 

5d) de toekenning van additionele loon- en prijsbijstelling voor de jaren 2022 en verder  

(€ 14,213 miljoen per jaar) ter compensatie van de toename van salarissen in het 

zorgdomein die voortvloeien uit het aanvullende maatregelenpakket naar aanleiding van de 

Algemene Politieke Beschouwingen van 2021 (zie ook paragraaf 1.2 van de 
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decembercirculaire 2021).31  

 

Alle mutaties zijn over de centrumgemeenten verdeeld naar rato van het aandeel in het 

huidige historische macrobudget.  

Daarnaast is met ingang van 2022 in de verdeling de overstap van de gemeente 

Veenendaal van centrumgemeente Amersfoort naar centrumgemeente Ede verwerkt. Met 

ingang van hetzelfde jaar heeft een budgettaire verschuiving plaatsgevonden vanwege de 

fusie van Amsterdam en Weesp; Weesp behoorde tot de fusie tot de centrumgemeente 

Hilversum. 

 

De bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Beschermd Wonen voor het jaar 

2022 en verder zijn opgenomen in de gemeentefondsrubriek op internet.32   

 

Op 25 februari jl. heeft de staatssecretaris van VWS de Tweede Kamer op de hoogte gesteld 

dat besloten is tot uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe 

objectieve verdeelmodel beschermd wonen.33 Beide instrumenten houden verband met de 

eerder voorgenomen doordecentralisatie van beschermd wonen zodat alle gemeenten – in 

plaats van 43 centrumgemeenten – niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van beschermd (thuis) wonen. De invoering was 

voorzien voor 1 januari 2023. In de brief van 1 april jl. wordt nader op het uitstel 

ingegaan. 34 De periode tot juni 2022 wordt gebruikt om de in de brief genoemde 

aandachtspunten nader te onderzoeken. Het doel is dat uiterlijk in juni a.s. besluitvorming 

over de indiening van het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel en het verdeelmodel kan 

plaatsvinden in een bestuurlijk overleg tussen Rijk en gemeenten. In dit kader is een 

ambtelijke werkgroep gestart, bestaande uit de VNG en de ministeries van VWS en BZK. 

Uiterlijk eind juni zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de resultaten van de 

werkgroep en de uitkomsten van het bestuurlijk overleg. 

 

6. Inkomstenderving 2020 (covid-19) 

Inkomstenderving 2020 

Gemeenten hebben in 2020 een voorschot ontvangen ter compensatie van 

inkomstenderving over 2020 als gevolg van corona (zie paragraaf 3.2-1 van de 

decembercirculaire 2021). Daarbij is afgesproken dat gemeenten op een later moment, na 

het verschijnen van de jaarverslagen 2020, reële compensatie zouden ontvangen voor de 

gederfde inkomsten over 2020. In de decembercirculaire 2021 is voor 282 gemeenten de 

 
31 TK 2020/21, 35 925, nr. 121: Budgettaire uitkomsten APB | Tweede Kamer der Staten-Generaal  
32 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-
provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds 
33 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, Kamerstuk 29325 nr. 131: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z03783&did=2022D0777
4  
34 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, Kamerstuk 29325 nr. 132: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z06404&did=2022D1304
7   
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compensatie over 2020 volledig afgerond. Voor 48 gemeenten was op dat moment sprake 

van gedeeltelijke compensatie. Voor 25 gemeenten kon de reële compensatie op dat 

moment nog niet worden bepaald. De compensatie van deze gemeenten vindt grotendeels 

nu plaats. Van de 48 gemeenten met gedeeltelijke compensatie wordt nu voor 46 

gemeenten de compensatie definitief gemaakt en ontvangt 1 gemeente een aanvullend 

voorschot. Van de 25 gemeenten zonder compensatie in 2021 wordt nu voor 24 gemeenten 

de compensatie definitief gemaakt. Voor de resterende 3 gemeenten volgt definitieve 

afrekening later dit jaar. Bij deze circulaire wordt een bedrag van € 151,794 miljoen 

uitgekeerd voor de inkomstenderving 2020. 

 

De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-6 van deze circulaire. 

 

Afrekening inkomstenderving 2021  

De gemeenten ontvangen van het Rijk compensatie voor de gederfde inkomsten van 2021 

op basis van het verschil tussen begrote inkomsten 2021 (gegevens begroting) en 

gerealiseerde inkomsten 2021 (gegevens jaarrekening). De compensatie betreft in ieder 

geval de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en 

reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden, leges burgerzaken en 

kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona.  

 

De compensatie zal, net als bij de inkomstenderving 2020, worden berekend voor drie 

groepen van inkomsten: 1) belastingen, 2) leges (marktgelden, havengelden, leges 

burgerzaken) en 3) evenementenleges. Voor alle drie de groepen geldt, net als bij de 

inkomstenderving 2020, dat als uw gemeente heeft besloten om actief beleid te voeren om 

specifieke belastingen of leges niet te heffen of te verlagen, u voor deze specifieke 

belastingen en leges geen compensatie ontvangt. 

 

Het Rijk zal, zodra de eerste jaarrekeningen van de gemeenten bekend zijn (naar 

verwachting medio juli) starten met het in beeld brengen van de derving per gemeente. De 

uitkomst van de derving zal ter verificatie aan de betreffende gemeente worden 

voorgelegd. De gemeenten ontvangen na afronding van het verificatieproces een voorlopige 

indicatie van de compensatie. Het streven is dat voor alle gemeenten de definitieve hoogte 

van de compensatiebedragen in het najaar bekend is en om deze bedragen vervolgens in 

december 2022 aan gemeenten uit te keren. Over de details van het proces zullen 

gemeenten (in overleg met de VNG) de komende maanden nader worden geïnformeerd. 

 

7. Uitvoeringskosten klimaatakkoord 

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en 

energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen 

voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat 

is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom 
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wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2022 verschoven. 

Deze € 74,331 miljoen wordt aan de gemeenten uitgekeerd door ophoging van de 

decentralisatie-uitkering. Van de initiële € 40 miljoen gaat € 38,260 miljoen naar het 

gemeentefonds en € 1,740 miljoen naar het BCF. Dat betekent dat via het gemeentefonds 

in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Over de 

resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten 

van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid vinden nog 

gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk. 

 

De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-7 van deze circulaire. 

 

8. Brede Aanpak dak- en thuisloosheid 

Het kabinet zet in op het voorkomen van dakloosheid, om- en afbouw van de 

maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning 

voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen. Het kabinet stelt daarvoor structureel  

€ 65 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt in 2022 een bedrag van € 61,9 miljoen verstrekt 

aan centrumgemeenten maatschappelijke opvang/beschermd wonen. De overige € 3,1 

miljoen blijft op de VWS-begroting en wordt gebruikt voor landelijke subsidies, monitoring, 

opdrachten en APK kosten. Voor de verdeling van de middelen is de reguliere verdeelsleutel 

van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang (stand 2022, septembercirculaire 

2021) gehanteerd. Over de besteding van de middelen voor de jaren 2023 en verder wordt 

nog gesproken. 

 

De verdeling over de 43 centrumgemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen 

in bijlage 3.2-8 van deze circulaire. 

 

9. Crisisdienstverlening 

Als onderdeel van de crisisdienstverlening is de Aanpak Jeugdwerkloosheid met een bedrag 

van € 33,110 miljoen met een jaar verlengd tot en met 2022. De middelen worden 

onderverdeeld in drie categorieën:  

 

Coördinatie van regionale aanpak jeugdwerkloosheid (€ 3,360 miljoen) 

Gemeenten, scholen en Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) ontvangen in het 

kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid als onderdeel van het steun- en 

herstelpakket/Nationaal Programma Onderwijs extra middelen om jongeren met een 

structurele achterstand op de arbeidsmarkt, die in crisistijd extra hard geraakt zijn, te 

ondersteunen van school naar vervolgonderwijs of werk en bij uitval weer terug. De 

centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s ontvangen middelen om de regionale 

aanpak van jeugdwerkloosheid te coördineren. Hierbij kunnen centrumgemeenten partners 

betrekken, zoals scholen, RMC en UWV. De beschikbare middelen zijn gelijk verdeeld over 
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de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s. Elke centrumgemeente ontvangt voor 

dit onderdeel € 0,096 miljoen. 

 

Ondersteunen naar werk van kwetsbare aankomend mbo-gediplomeerden (€ 17,270 

miljoen) 

Daarnaast ontvangen centrumgemeenten middelen voor het ondersteunen naar werk van 

aankomend mbo-gediplomeerden die naar verwachting een moeilijke start zullen hebben op 

de arbeidsmarkt. Aangezien mbo-studenten uit de beroepsopleidende leerweg niveau 2 en 

mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond het meest kwetsbaar zijn, is 80 

procent van de verdeling van deze middelen over de centrumgemeenten gebaseerd op het 

relatieve aantal studenten met deze achtergrondkenmerken die in de betreffende 

arbeidsmarktregio wonen. Omdat ook andere studenten kwetsbaar kunnen zijn voor 

jeugdwerkloosheid, is de overige 20 procent van de middelen verdeeld op basis van op het 

totale aantal mbo-studenten dat in de arbeidsmarktregio woont. 

 

Ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters (€ 12,470 miljoen) 

Ook ontvangen centrumgemeenten middelen voor het ondersteunen naar werk van 

voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2021/2022. Het gaat om jongeren zonder 

startkwalificatie tot 23 jaar van wie het RMC heeft vastgesteld dat terugkeer naar het 

initieel onderwijs geen optie meer is. Elke centrumgemeente ontvangt een budget op basis 

van de verdeelsleutel van de RMC-functie. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal 

volwassen inwoners van de gemeente, het relatieve aandeel volwassenen met ten hoogste 

een vmbo-diploma en het aantal volwassen inwoners met een migratieachtergrond 

 

De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage  

3.2-9 van deze circulaire. 

 

10. Versterking dienstverlening gemeenten 

In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht35 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. De 

bedragen zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2021 (paragrafen 2.2-3 en 3.2-6).  

In deze circulaire is in het kader van de versterking van de dienstverlening bij gemeenten 

sprake van mutaties in de decentralisatie-uitkeringen Vrouwenopvang en Systeemleren, zie 

mutaties 10a en 10b.     

 
35 TK 2020/21, 35 510, nr. 4: Kamerstuk 35510, nr. 4 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 
(officielebekendmakingen.nl) 
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10a. Vrouwenopvang (Kind- en gezinsbescherming) 

Aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang wordt in 2022 een bedrag van € 21 

miljoen en over de periode 2023-2025 jaarlijks een bedrag van € 20 miljoen toegevoegd in 

het kader van kind- en gezinsbescherming. De middelen zijn objectief verdeeld volgens de 

actuele maatstaven van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. 

 

De verdeling van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang is bij deze circulaire vanaf 

uitkeringsjaar 2022 aangepast door actualisatie van de maatstaven woonruimten, 

klantenpotentieel regionaal en omgevingsadressendichtheid en door verwerking van de 

gemeentelijke herindelingen. Met ingang van 2023 geldt dat de gemeenten Alphen-Chaam 

en Baarle-Nassau zijn verschoven van centrumgemeente Breda naar centrumgemeente 

Tilburg. Ook deze mutaties zijn verwerkt.  

 

Een overzicht van de bedragen van deze uitkering voor 2022 en verder kunt u vinden in de 

gemeentefondsrubriek op internet. 

 

10b. Systeemleren 

De middelen van de decentralisatie-uitkering Systeemleren worden toegevoegd aan de 

algemene uitkering. De overheveling betreft een bedrag van € 5 miljoen per jaar voor de 

jaren 2023 tot en met 2027. Zie verder paragraaf 2.2-12 van deze circulaire. 

 

11. Extra capaciteit BOA’s 

In de openbare ruimte verrichten BOA’s belangrijk werk in specialistische en complexe 

beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn BOA’s binnen hun bevoegdheid ook 

steeds meer taken gaan uitvoeren.  

 

De Tweede Kamer heeft d.d. 23 september 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Met 

deze motie, waarmee structureel € 200 miljoen is vrijgemaakt voor handhaving en 

veiligheid, is onder meer aan het kabinet de opdracht meegegeven om de capaciteit van 

(wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten. Van dit bedrag wordt 

structureel € 25 miljoen voor de BOA’s beschikbaar gesteld. In zijn brief van d.d. 12 

november 2021 aan de Tweede Kamer heeft de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) 

aangegeven op welke wijze hij deze € 25 miljoen wil inzetten. Naast onder meer € 5,5 

miljoen voor de groene BOA en een bedrag voor de verdere professionalisering en een 

veilige taakuitvoering van de BOA’s in alle domeinen, wordt € 13 miljoen vrijgemaakt voor 

de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte. De € 13 miljoen loopt via het 

gemeentefonds, het resterende bedrag niet. 

 

Als verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel aanvullend bedrag op 

basis van inwoneraantal gehanteerd. Op deze manier wordt een eerlijke verdeling onder 

alle gemeenten geborgd en is er tegelijk extra aandacht voor de kleinere gemeenten, die de 
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impuls voor meer capaciteit goed kunnen gebruiken. 

 

De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-11 van deze circulaire. 

 

12. Regionale Energie Strategieën (RES) 

Belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg naar 2030 is het opstellen en 

beleidsmatig verankeren van de Regionale Energie Strategieën (RES). Voor de 

ondersteuning van dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen 

beschikbaar gesteld voor drie jaar tot eind 2021. Het RES-traject kent een doorlooptijd tot 

2030 en heeft een dynamisch karakter. Voor de resterende periode in 2022 heeft het 

kabinet € 8,803 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal via de eerder 

gehanteerde verdeelsystematiek uitgekeerd worden.  

 

De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-12 van deze circulaire. 

 

13. Bodembescherming 

Voor apparaatskosten bodem wordt de decentralisatie-uitkering van 2021 voor gemeenten 

gecontinueerd met € 8,583 miljoen. Dit is besloten tijdens het bestuurlijk overleg op 13 

december 2021 tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat, het IPO en de VNG. 

Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van het ambtelijk apparaat dat zorgdraagt 

voor het uitvoeren van de taken die de Wet bodembescherming toekent aan bevoegde 

gezagen (gemeenten en provincies). Met het aflopen van het Convenant Bodem en 

Ondergrond (2016-2020) is in 2021 de financiering met betrekking tot bodemopgaven 

gewijzigd, deze wordt nu gecontinueerd met dezelfde verdeling als in 2021.  

 

De verdeling over de gemeenten via de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-13 van deze circulaire. 

 

14. Gezond in de Stad 

In de septembercirculaire 2021 (paragraaf 3.2-2) zijn voor 2022 middelen toegekend in 

verband met de verlenging van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS). In 

deze circulaire wordt het bedrag verhoogd met € 4,6 miljoen. Het programma geeft de 

geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage 

sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren.  

 

De verdeling over de gemeenten van de aan de decentralisatie-uitkering toegevoegde 

middelen is opgenomen in bijlage 3.2-14 van deze circulaire. 
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15. Aanpak lerarentekort G4 

Voor de aanpak van het lerarentekort in het primair, voortgezet en middelbaar 

beroepsonderwijs in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) stelt het kabinet 

in navolging van 2021 ook in 2022 aan ieder van deze gemeenten € 1 miljoen beschikbaar. 

Dit vanwege de omvang van het (geraamde) tekort in de G4 en de urgentie in met name 

het primair onderwijs. De middelen dragen bij aan de uitvoering van de lokale 

(nood)plannen die zijn op- en vastgesteld in nauwe samenspraak tussen het onderwijsveld 

en de betrokken gemeente. Dit in navolging van de regeling Regionale aanpak 

personeelstekort (RAP) waarin aan de RAP-regio’s ook voor 2022 middelen zijn toegekend 

om het personeelstekort aan te pakken. 

 

16. Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP) 

In 2022 ontvangen gemeenten € 2,625 miljoen voor de ondersteuning van ELIPs.36 Deze 

afspraken zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg van april 2020 tussen het ministerie van 

SZW en de VNG over het ondersteunen van de zogenaamde Einde lening 

inburgeringsplichtig (ELIPs). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering 

(vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. Gemeenten 

kunnen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren begeleiden.  

Via een decentralisatie-uitkering worden hiertoe middelen aan gemeenten beschikbaar 

gesteld voor begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van 

ELIPs bij het betalen van extra cursusuren of examengelden. De ELIPs-groep is in praktijk 

afgebakend als: “inburgeringsplichtige asielmigranten onder de Wet inburgering 2013 die 

nog niet aan de inburgeringsplicht hebben voldaan maar wel: 

- € 9.500 hebben verbruikt van hun lening (ongeacht de termijn) of; 

- € 7.500 hebben verbruikt van hun lening en waarvan de inburgeringstermijn binnen 

12 maanden afloopt.” 

De middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal ELIPS zoals volgt uit 

deze definitie, gemeten op basis van DUO-cijfers per 1 januari van het jaar.  

 

De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-16 van deze circulaire. 

 

17. Windpark N33 

De gemeente Midden-Groningen ontvangt een bedrag van € 1,79 miljoen voor de opgave 

met betrekking tot het windpark N33. De middelen leveren een bijdrage aan de versterking 

van de structuur van het gebied waarin het windpark zich bevindt, waarbij gedacht kan 

worden aan projecten ter verbetering van de leefbaarheid en de duurzaamheid in het 

projectgebied. 

 
36 Voor 2021 zijn reeds middelen toegekend in de decembercirculaire 2021 (zie paragraaf 3.2-8). 
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18. Erfgoed Deal 

In februari 2019 hebben dertien partijen - zowel overheid als maatschappelijke organisaties 

- de handen in één geslagen om samen te werken aan een waardevolle leefomgeving. Het 

gezamenlijke doel is om de relatie tussen erfgoed en de inrichting van de leefomgeving te 

versterken. In de huidige tijd waarin de leefomgeving vergaand moet worden aangepast 

aan klimaatverandering, nieuwe energienetwerken en verstedelijking kan cultureel erfgoed 

houvast bieden. De Erfgoed Deal streeft naar een zorgvuldig vormgegeven leefomgeving, 

waarin het verleden tastbaar is en waarmee – ook in de toekomst – verbinding wordt 

gevoeld. Het kabinet heeft voor de periode 2019 – 2022 in totaal een bedrag van € 20 

miljoen voor gemeenten en provincies uitgetrokken voor de Erfgoed Deal. In deze circulaire 

wordt een vijfde ronde van vijf projecten toegevoegd. De volgende vijf gemeenten 

ontvangen een bijdrage in verband met de Erfgoed Deal: Deventer € 182.000, Gorinchem 

€ 103.000, Haarlem € 421.000, Rotterdam € 311.000, Zaanstad € 721.000. Met deze 

bedragen is in totaal € 1,738 miljoen gemoeid in 2022. 

 

19. Mantelzorgbeleid 

Vanuit het programma Langer Thuis werkt het ministerie van VWS samen met partijen in 

het veld aan betere zorg en ondersteuning voor ouderen thuis. Mantelzorgers spelen daar 

een cruciale rol bij. In 2021 is de eerste tranche van middelen beschikbaar gesteld om de 

toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor 

mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen (zie paragraaf 3.2-

10 van de decembercirculaire 2021). In deze tweede tranche is voor 2022 een bedrag van 

€ 1,5 miljoen beschikbaar. 

 

De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-19 van deze circulaire. 

 

20. Experiment gesloten coffeeshopketen 

De ministeries van JenV en VWS werken aan de opgave uit het regeerakkoord 2017 om het 

mogelijk te maken dat er een experiment gesloten coffeeshopketen komt. Hiervoor is wet- 

en regelgeving opgesteld en zijn tien gemeenten aangewezen waar het experiment zal 

plaatsvinden. Door deelname aan het experiment krijgen deze gemeenten extra taken en 

bevoegdheden met betrekking tot coffeeshops en coffeeshopbeleid. De bijdrage houdt 

verband met het uitvoeren van deze extra werkzaamheden, zoals het uitvoeren van 

toezicht en handhaving. De gemeenten ontvangen hiervoor een tegemoetkoming, 

bestaande uit een vaste component en een variabel deel afhankelijk van het aantal 

coffeeshops. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 bedragen de middelen jaarlijks € 1,378 

miljoen. De verdeling over de gemeenten is voor elk van de jaren gelijk en gebaseerd op 

een vaste component en een variabel deel, afhankelijk van het aantal coffeeshops per 

gemeente. Voor 2021 was in de decembercirculaire 2021 (paragraaf 3.2-13) reeds een 

bedrag van € 1,378 miljoen toegekend. 
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De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-20 van deze circulaire. 

 

21. Uitstapprogramma prostituees 

Het kabinet stelt sinds 2021 geld beschikbaar voor een landelijk dekkend netwerk van 

uitstapprogramma’s om mensen die de prostitutie willen verlaten, hierbij te ondersteunen. 

In de septembercirculaire 2020 zijn meerjarig middelen toegevoegd voor het 

uitstapprogramma voor prostituees (zie paragraaf 3.2-18 van de septembercirculaire 

2020). Voor 2022 komt naast de structurele € 3 miljoen eenmalig € 1 miljoen extra 

beschikbaar.  

Ook deze middelen zullen worden toegekend aan de 18 aangewezen DUUP-gemeenten 

(decentralisatie-uitkering voor uitstapprogramma’s voor prostituees) voor het (laten) 

ontwikkelen en (laten) uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees vanaf 

1 januari 2021. De extra gelden van € 1 miljoen worden via dezelfde wijze verdeeld als de 

bestaande middelen.  

 

Een uitstapprogramma is een programma waarbinnen begeleiding van prostituees 

plaatsvindt bij het vinden van werk of overige dagbesteding buiten de prostitutie. De 

programma’s hebben nadrukkelijk als doel om de stap naar ander werk dan prostitutie te 

vergemakkelijken en daarin ondersteuning te bieden.  

 

De verdeling over de gemeenten van de aan de decentralisatie-uitkering toegevoegde 

middelen is opgenomen in bijlage 3.2-21 van deze circulaire. 

 

22. Centrale stemopneming 

Gemeenten die deelnamen aan het experiment centrale stemopneming bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in november 2021 (herindelingsverkiezingen) en maart 2022 

(reguliere gemeenteraadsverkiezingen) ontvangen voor de hogere kosten een bijdrage. 

Deze gemeenten ontvangen voor hun deelname een vergoeding van in totaal  

€ 0,535 miljoen. Het gaat om 34 gemeenten bij de verkiezingen in maart 2022 (€ 0,525 

miljoen) en 1 gemeente bij de verkiezingen in november 2021 (€ 0,010 miljoen). De 

verdeling vindt plaats middels een decentralisatie-uitkering naar rato van het aantal 

inwoners van de desbetreffende gemeenten 

 

De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-22 van deze circulaire. 

 

23. Veilige steden 

In totaal 15 steden ontvangen in 2022 een bedrag van € 0,520 miljoen in verband met het 
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programma Veilige Steden. Het programma heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen 

in de publieke ruimte te vergroten. De bedragen variëren van € 0,020 miljoen tot € 0,050 

miljoen per gemeente.  

 
De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-23 van deze circulaire. 

 

24. Handhaving quarantaine (covid-19) 

Gemeenten ontvangen voor de bezwaarprocedure van het handhaven van de 

quarantaineplicht in 2022 een bedrag van € 0,3 miljoen. De middelen worden verdeeld naar 

rato van het aantal inwoners. 

 

De verdeling over de gemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in bijlage 

3.2-24 van deze circulaire. 

 

25. Duurzame Polder 

In 2021 zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de provincie Noord-

Brabant en de gemeenten Den Bosch en Oss overeengekomen in verband met het 

grootschalig opwekken van hernieuwbare elektriciteit met windturbines en zonnevelden in 

het Duurzame Polder Gebied (= het gebied van de Lithse en Rosmalense polder). Hiervoor 

ontvangen de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss in 2022 beiden eenmalig € 0,125 

miljoen. 

 

26. Online weerbaarheid 

Er bestaan al langere tijd zorgen in de samenleving over gedragingen die op gespannen 

voet staan met onze democratische rechtsorde. Steeds vaker wordt dit gedrag vertoond en 

gevoed in een online omgeving. Het ministerie van SZW stelt in 2022 eenmalig een bedrag 

van € 0,163 miljoen ter beschikking via een decentralisatie-uitkering, om gemeenten die 

zich inzetten voor online weerbaarheid financieel te ondersteunen. De volgende vijf 

gemeenten ontvangen een bijdrage: Nijmegen € 10.275, Rotterdam € 40.000, Venlo 

€ 18.000, Weert € 50.000, Zaanstad € 44.000. 

 

27. Informele scholing 

In totaal is een bedrag van € 0,150 miljoen beschikbaar voor Informele scholing. De 

gemeenten Arnhem, Ede en Tilburg ontvangen ieder een bijdrage van € 50.000 voor 

projecten die zij ontwikkelen op het gebied van informele scholing. De gemeenten in 

kwestie zetten in op brede kennisontwikkeling over informele scholing in hun regio en 

versteviging van het lokale aanbod. 
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28. Knelpunten verdeelsystematiek 

De meerjarenraming strekt zich met ingang van deze circulaire uit tot en met het jaar 

2027. Daardoor wordt in deze circulaire de toename van de decentralisatie-uitkering 

Knelpunten verdeelproblematiek voor dat jaar zichtbaar met een bedrag van € 0,097 

miljoen. Deze decentralisatie-uitkering houdt verband met btw-aspecten ten aanzien van 

wegen die in beheer zijn van waterschappen. Gemeenten zijn op grond van de Wet 

herverdeling wegenbeheer verplicht om het onderhoud aan hun wegen te bekostigen. 

Doorgaans kunnen gemeenten de voor het onderhoud van de wegen afgedragen btw 

declareren bij het btw-compensatiefonds. Als het beheer van de wegen is uitbesteed aan de 

waterschappen is dat echter niet mogelijk. De hogere kosten voor de gemeenten waar het 

onderhoud aan de wegen wordt verricht door waterschappen, worden met deze uitkering 

gecompenseerd (zie ook paragraaf 2.2-4). 

 

29. LHBTI-emancipatiebeleid 

Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, 

weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, 

Biseksuelen, Transgenderpersonen en Intersekse personen) verder te bevorderen. In totaal 

is hiervoor in 2022 een bedrag van € 0,080 miljoen beschikbaar. 

Als onderdeel van het Programma Regenboogsteden is naar aanleiding van de motie 

Bergkamp37 een speciaal traject binnen Regenboogsteden dat zich richt op veiligheid in 

wijken voor LHBTI-personen. In dit traject wordt gewerkt aan de veiligheid van alle 

bewoners in de context van de directe leefomgeving: de wijk, met expliciete aandacht voor 

LHBTI-personen. 

Voor de gemeenten Groningen, Nissewaard en Roosendaal wordt de bijdrage  

Regenboogsteden hiervoor in 2022 met € 10.000 opgehoogd. De gemeente Amersfoort 

ontvangt voor 2022 een bedrag van € 50.000. 

 

3.3. Verdeling bestaande decentralisatie- en integratie-uitkeringen en overige 

mededelingen 

Deze paragraaf licht de wijzigingen in de decentralisatie-en integratie-uitkeringen toe die 

niet gepaard gaan met een wijziging in het macrobudget van de betreffende uitkering. 

Daarnaast bevat de paragraaf overige mededelingen die betrekking hebben op de 

decentralisatie-en integratie-uitkeringen. 

 

3.3.1 Maatschappelijke opvang  

De omvang van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang wijzigt niet. De 

verdeling van deze decentralisatie-uitkering over 2021 is ten opzichte van de 

decembercirculaire 2021 gewijzigd als gevolg van het gebruik van actuelere 

 
37 Moties en toezeggingen - Emancipatie2017-2021 
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maatstafaantallen. De trimfactor voor dat jaar stellen wij vast op 1,46922. Hiermee wordt 

de trimfactor 2021 definitief. De trimfactor zorgt ervoor dat het totaal beschikbare bedrag 

exact wordt uitgekeerd.  

Met ingang van 2022 is de verdeling van maatschappelijke opvang ten opzichte van de 

septembercirculaire 2021 veranderd als gevolg van het gebruik van actuelere 

maatstafaantallen en verwerking van de gemeentelijke fusies. Met ingang van 2023 komt 

hier nog de verschuiving bij van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau van 

centrumgemeente Breda naar centrumgemeente Tilburg.  

 

De verdeling over de gemeenten is opgenomen in bijlage 3.3.1 van deze circulaire. De 

achterliggende berekeningswijze treft u aan in de internetbijlage. 

 

3.3.2 Armoedebestrijding kinderen 

In paragraaf 4.2-1 van de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de 

€ 85 miljoen die vanaf 2017 structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de 

gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats 

van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van 

CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede.38 De verdeling over de gemeenten 

voor 2023 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2019 en is opgenomen in 

bijlage 3.3.2. 

 

3.3.3 Kinderen in een AZC  

In paragraaf 2.2-6 van de septembercirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd dat zij 

vanaf 2019 volledig verantwoordelijk worden voor de organisatie en financiering van 

jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Hiervoor is structureel € 5,1 

miljoen beschikbaar.  

Bijlage 3.3.3 bevat de definitieve verdeling voor 2021. Deze verdeling is gebaseerd op de 

cijfers van januari 2021 tot en met december 2021. Deze bedragen zijn voorlopig ook voor 

2022 en verder gehanteerd.  

 

3.3.4 Basisregistratie Personen (BRP): centralisering inschrijving 

vergunninghouders 

Enkele gemeenten ontvangen een bijdrage in verband met het inrichten en in stand houden 

van een zogeheten BRP-straat. Vanwege wijziging van de taakverdeling tussen de 

operationele BRP-straten wordt de verdeling van de decentralisatie-uitkering aangepast. In 

overleg tussen Rijk en betrokken gemeenten is met ingang van 2022 de volgende verdeling 

overeengekomen: Arnhem (€ 663.610), Cranendonck (€ 909.237), Gilze en Rijen  

(€ 665.027), Haarlemmermeer (€ 216.125) en Westerwolde (€ 2.276.653). 

 
38 Zie voor gehanteerde CBS-gegevens: 
https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/20233NED/table?dl=3801D 
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3.3.5 Omgevingswet 

Vanuit het gemeentefonds draagt het Rijk in totaal € 150 miljoen bij aan de transitiekosten 

die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. 

Voorwaarde hierbij is dat er een stelselevaluatie volgt waarbij de daadwerkelijk gemaakte 

kosten opnieuw in kaart worden gebracht. De verdeling van deze decentralisatie-uitkering 

vindt plaats via de verdeelsleutel 60% inwonertal, 25% landoppervlak en 15% vast bedrag. 

Deze € 150 miljoen is in deze circulaire nog niet geboekt, maar wordt in de 

septembercirculaire 2022 verwerkt. Bijlage 3.3.5 bevat een indicatie van het per gemeente 

te ontvangen bedrag. Over de middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 volgt meer 

informatie in een latere circulaire. 

 

3.3.6 Wet kwaliteitsborging bouwen  

Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de 

inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontvangen 

gemeenten in 2022 een bijdrage van € 25 miljoen, in aanvulling op de € 10 miljoen die 

eerder in 2021 is verstrekt. Van de € 25 miljoen gaat een klein deel naar het BTW 

compensatiefonds, daarmee is een bedrag van € 24,567 miljoen beschikbaar voor het 

gemeentefonds. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse 

bijdrage van € 10 miljoen in 2023 tot en met 2026 voor het uitvoeren van de Wkb-taken. 

De verdeling van deze decentralisatie-uitkering vindt plaats via de verdeelsleutel 60% 

inwonertal, 25% landoppervlak en 15% vast bedrag. De middelen zijn in deze circulaire nog 

niet geboekt, maar worden in de septembercirculaire 2022 verwerkt. Bijlage 3.3.6 bevat 

een indicatie van de te ontvangen bedragen per gemeente.  

 

3.3.7 Voortzetting pleegzorg alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) 

De ministeries van BZK en JenV, Nidos en de VNG stellen gezamenlijk afwegingscriteria op 

die ten grondslag zullen liggen aan de verdeling van de incidentele middelen ten behoeve 

van verlengde opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

Hiervoor is voor 2021 een totaalbedrag van € 10 miljoen beschikbaar (zie paragraaf 3.2-5 

van de decembercirculaire 2021). Eén van de afwegingscriteria zal in ieder geval zijn het 

aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen dat achttien jaar is of wordt in de 

betreffende gemeente. Het peilmoment voor deze meting zal begin juli 2022 zijn. De 

verdeling van de decentralisatie-uitkering zal in de septembercirculaire 2022 worden 

verwerkt. 
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4      Overige mededelingen 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat diverse mededelingen over de gemeentefinanciën. Paragraaf 4.2 bevat 

mededelingen over het gemeentefonds die zowel betrekking hebben op de algemene 

uitkering als op de integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Vervolgd wordt met 

mededelingen op het terrein van de gemeentefinanciën. 

 

4.2 Gemeentefondstotalen, bevoorschotting en nominale ontwikkelingen 

Gemeentefondstotalen 

Tabel 4.2.1 bevat een overzicht van de gemeentefondstotalen 2022-2027. In de tabel zijn 

de bedragen uit de hoofdstukken 2 en 3 bij elkaar gebracht. 

 

Bevoorschotting 

De bedragen 2022 uit de tabel zullen worden verwerkt in de bevoorschotting vanaf de 

eerste dinsdag in juli ofwel 5 juli 2022. Tot dat tijdstip is de bevoorschotting gebaseerd op 

de decembercirculaire 2021. Op de eerste dinsdag in juli zullen ook eventuele 

verrekeningen plaatsvinden als er eerder dit jaar te veel of juist te weinig voorschot is 

verstrekt. Verrekeningen over voorgaande uitkeringsjaren worden eveneens in juli 

uitgevoerd. 

 

Over de voorschotten voor het uitkeringsjaar 2023 volgt informatie in de 

septembercirculaire 2022. 

 

Voor de volledigheid: aan de berekening van de voorschotten kunnen geen rechten worden 

ontleend voor de definitieve vaststelling van de uitkeringen.  

 

Nominale ontwikkelingen 

De algemene uitkering is via het accres afhankelijk van de ontwikkeling van de totale 

rijksuitgaven (accresrelevante uitgaven; ARU) waarin rekening is gehouden met loon- en 

prijsontwikkelingen. Daarmee is de algemene uitkering in de meerjarenraming uitgedrukt in 

het prijspeil van het betreffende jaar ofwel in lopende prijzen. De decentralisatie-

uitkeringen kennen geen correctie voor loon- en prijsontwikkelingen en betreffen nominale 

bedragen. De integratie-uitkeringen worden wel ieder jaar opnieuw geïndexeerd volgens de 

voor dat jaar van toepassing zijnde loon- en prijsontwikkeling (constante prijzen). 

 

Het is van belang dat gemeenten in hun ramingen rekening houden met de loon- en 

Tabel 4.2.1 Gemeentefondstotalen 2022-2027 (in duizenden euro's)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Algemene uitkering 32.647.562 34.409.507 35.255.198 37.247.014 35.449.294 36.532.024
DU/IU 5.725.331 4.248.230 4.191.357 4.118.315 4.040.204 3.981.502

Totaal 38.372.893 38.657.737 39.446.555 41.365.329 39.489.498 40.513.526
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prijsontwikkelingen. Om gemeenten, die niet beschikken over eigen loon- en prijsindexen, 

te faciliteren bij het omgaan met nominale ontwikkelingen is tabel 4.2 opgenomen. De tabel 

bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de 

overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Voor 

nadere informatie verwijzen wij naar de regelmatig bijgestelde prognoses op de website 

van het CPB (CPB), met name de rubriek Centraal Economisch Plan 2022. 

 

 

4.3 Voorstel Rijk vastzetten volumecomponent accres 

In de septembercirculaire 2021 (paragraaf 4.4) bent u geïnformeerd over het advies van de 

ROB over de toekomst van het accres. Gegeven dit advies, het voornemen van dit kabinet 

om uiterlijk bij Voorjaarsnota 2022 nader te bezien of het wenselijk is het accres stabieler 

te maken en de aangenomen motie van het lid Van Weyenberg39 waarin het kabinet wordt 

opgeroepen om “bij de Voorjaarsnota met een voorstel te komen op welke manier 

gemeenten meerjarige duidelijkheid hebben over de reële stijging van het accres, 

bijvoorbeeld door het vastklikken van de standen bij de Voorjaarsnota”, heeft het kabinet 

de VNG en het IPO het voorstel gedaan voor het bevriezen van de volumecomponent van 

het accres voor de jaren 2022 – 2025. Daarmee beoogt het kabinet voor die periode een 

stabielere financiering van de medeoverheden te realiseren. Op dit moment is het kabinet 

hierover met de VNG en het IPO in gesprek. 

 

4.4 Beleidsdoorlichting Btw-compensatiefonds 

Op 30 november 2021 is de beleidsdoorlichting van Artikel 6 (hoofdstuk IX), Wet op het 

Btw-compensatiefonds (BCF)40 gepubliceerd. Deze doorlichting gaat over de periode van 

2015 tot en met 2020. De conclusie luidt dat de directe doelstelling van het BCF wordt 

behaald: door de invoering van het BCF speelt btw geen rol meer bij de afweging zelf 

uitvoeren of uitbesteden. Het is echter lastig iets te zeggen over de doelmatigheid en 

eventuele doelmatigheidswinst door invoering van het BCF. Het is namelijk onduidelijk wat 

de uitvoeringskosten zijn van het BCF bij de medeoverheden en of de uitvoeringslasten bij 

de Belastingdienst zijn gedaald. Onderzoeken hiernaar zijn gedateerd en er zijn 

vermoedens dat de uitkomsten ervan niet meer kloppen. Daarnaast is het bewijzen van een 

direct verband tussen de invoering van het BCF en meer uitbestedingen lastig doordat 

 
39 Detail 2022D07303 | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
40 Aanbiedingsbrief bij beleidsdoorlichting Btw-compensatiefonds | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* CEP 2022
mutaties per jaar in % 2022 2023 2024 2025 2026 2027**
Prijs bruto binnenlands product (pbbp) 3,4 3,0 2,5 2,5 2,2 2,2

Prijs nationale bestedingen (pnb) 3,8 3,1 2,5 2,5 2,1 2,1

Nationale consumentenprijsindex (cpi) 5,2 2,4 2,4 2,5 2,0 2,0

Loonvoet sector overheid 4,3 3,6 4,2 4,1 3,9 3,9

Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 4,8 3,3 3,9 3,8 3,6 3,6

Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc 4,1 2,3 2,4 2,4 1,9 1,9

* toelichting/ verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op:  https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel
** cijfers 2026 zijn doorgetrokken naar 2027
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gemeenten en provincies ook meer kunnen uitbesteden na invoering van het BCF vanwege 

strategische, politieke of beleidsmatige redenen. Het is echter wel aannemelijk dat het BCF 

heeft geleid tot meer uitbestedingen en meer samenwerking tussen medeoverheden. 

 

Om de doelmatigheidswinst in de toekomst beter te kunnen analyseren zijn in de 

beleidsdoorlichting twee aanbevelingen voor toekomstig onderzoek naar voren gebracht.  

De uitvoering van deze onderzoeken is gekoppeld aan de Strategische Evaluatie Agenda 

(SEA) 2023. Waar mogelijk wordt reeds in 2022 gestart met deze onderzoeken:  

1) Allereerst, het op korte termijn uitzetten van een extern onderzoek naar de 

uitvoeringskosten van het BCF. Hierbij dienen niet alleen de hoogte van de administratieve 

lasten bij medeoverheden, maar ook factoren die de kosten beïnvloeden mee te worden 

genomen.  

2) Een onderzoek naar de doelmatigheid van de uitsluitingsgronden in relatie tot de 

uitvoeringslasten bij de Belastingdienst, gemeenten en provincies. 

Om de uitvoering en vormgeving van het BCF alvast te verbeteren, zijn er drie 

verbeterpunten en zeven concrete verbeteringsvoorstellen opgenomen in de 

beleidsdoorlichting.  

 

De drie verbeterpunten zijn het versterken van kennisdeling over het afdrachtsproces 

binnen het Rijk, het onderzoeken van de werking van Wetsartikel 4 en het in kaart brengen 

van de gevolgen van pragmatische verbeterpunten in de uitvoering.  

Om dit stapsgewijs op te pakken, biedt de beleidsdoorlichting vervolgens zeven praktische 

verbeteringsvoorstellen namelijk: meer duidelijkheid rondom het afdrachtsproces met 

behulp van een ‘blauwe kaart’ (1), onderzoeken van de voor- en nadelen van het invoeren 

van een doelmatigheidsdrempel voor BCF-overboekingen (2), het schriftelijk verduidelijken 

van de beleidslijn over ex-ante ramingen en ondersteuning bieden aan departementen om 

tot goede ramingen te komen (3), gevolgen in kaart brengen van een wijziging van het 

onderscheid tussen gemeenten en provincies in artikel 4 (4), gevolgen in kaart brengen van 

een verlening van de termijn voor het indienen van de opgaven (5), het automatiseren en 

digitaliseren van de opgaven van medeoverheden (6) en het organiseren van een periodiek 

BCF-overleg met alle betrokken partijen (7). 

 

4.5 Advies raming ruimte onder het plafond BCF 

Met ingang van het begrotingsjaar 2019 is de wijze van verwerking van de ruimte onder 

het plafond van het BCF in de raming van de algemene uitkering in de circulaires gewijzigd 

(zie paragraaf 2.2-2 van de meicirculaire 2018). Deze raming bevat niet meer de ruimte 

onder het plafond BCF voor het jaar t+1 en verder. Voor het jaar t volgt een eerste raming 

van deze ruimte in de komende septembercirculaire. Het is aan de gemeenten zelf om een 

reële meerjarenraming op te nemen voor het BCF.  

 

Voor een goede raming van de ruimte onder het plafond BCF is inzicht nodig in de 

toekomstige ontwikkeling van de omvang van het BCF en vooral in de toekomstige 
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declaraties. Om een niet onderbouwde (oplopende) raming van de ruimte onder het plafond 

BCF te voorkomen biedt de ruimte na de laatst bekende declaraties om die reden het 

meeste houvast als raming voor de komende jaren. 

 

Het ministerie van BZK heeft in afstemming met de VNG en de provinciale toezichthouders 

een advies opgesteld over de wijze waarop de ruimte onder het plafond BCF door 

gemeenten kan worden opgenomen als verwachte bate. Dit advies luidt:  

 

Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond 

BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die 

maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF. 

 

Voor de begroting 2023 is dit de realisatie 2021 zoals die in deze circulaire is opgenomen. 

De provinciale toezichthouders gebruiken dit advies als richtlijn bij het beoordelen van de 

(meerjaren)begroting 2023-2026. 

 

4.6 Integraal overzicht financiën gemeenten 

In oktober zal de minister van BZK een Integraal Overzicht Financiën Gemeenten naar 

beide Kamers sturen. Dit komt voort uit verzoeken van de Eerste en Tweede Kamer om 

meer inzicht in de gemeentelijke financiën en de Rijksuitkeringen naar gemeenten. Het 

overzicht zal ingaan op de financiële positie, inkomsten, uitgaven en de getrouwheid en 

rechtmatigheid van de verantwoording van gemeenten over 2021. Het overzicht zal jaarlijks 

in het najaar worden toegezonden. 

 

4.7 Analyse gemeentebegrotingen 

De gemeente kan haar financiële situatie op verschillende manieren (laten) onderzoeken. 

In de eerste plaats kan de gemeente zelf onderzoek doen naar haar uitgaven met een 

begrotingsanalyse. Op verzoek kan de rijksoverheid daarnaast, samen met de provincie, de 

financiën van de gemeente vergelijken met die van andere gemeenten, de zogenoemde 

begrotingsscan. Tot slot kunnen gemeenten met behulp van de provincie en de 

rijksoverheid de financiële gevolgen van een herindeling (laten) onderzoeken door middel 

van een herindelingsscan. Voor meer informatie wordt verwezen naar: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/financieel-

toezicht-gemeenten-en-provincies/financiele-scans-gemeenten.  

 

4.8 Landelijk gemiddelde kengetal belastingcapaciteit 

In de meicirculaire wordt jaarlijks de benodigde informatie voor de berekening van het 

kengetal belastingcapaciteit opgenomen, zoals aangegeven in de ministeriele regeling over 

de berekeningswijze van de financiële kengetallen BBV. Voor gemeenten gaat het om het 

landelijk gemiddelde voor de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden. 
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Het laatst bekende gemiddelde bedraagt voor 2022 € 904 (jaar t-1).41 In begroting en 

jaarverslag 2022 (jaar t) kan dit gemiddelde worden gebruikt voor de berekening van het 

kengetal belastingcapaciteit in de verschillende jaren. 

In het COELO-rapport 2022 is toegelicht dat de berekeningsmethode van de gemiddelde 

WOZ-waarde dit jaar is gewijzigd.42 Tot en met 2021 publiceerde het CBS alleen de 

gezamenlijke gemiddelde WOZ-waarde voor zowel koop- als huurwoningen. Sinds 

december 2021 publiceert het CBS ook de afzonderlijke gemiddelde WOZ-waarde van koop- 

en huurwoningen (gegevens voor de jaren vanaf 2019). Omdat de gemiddelde WOZ-

waarde van koopwoningen een beter beeld geeft van de gemiddeld betaalde OZB door 

huishoudens met een koopwoning gaat het COELO voortaan uit van deze waarde. De 

waarde van koopwoningen is over het algemeen hoger dan die van huurwoningen. Dit 

verklaart de ontwikkeling van het landelijk gemiddelde van de woonlasten van € 811 voor 

2021 zoals gepubliceerd in de meicirculaire van vorig jaar naar € 904 in 2022.  

Het COELO heeft het landelijk gemiddelde voor de gemeentelijke woonlasten voor 2021 

herberekend op basis van de gemiddelde waarde van koopwoningen en komt op een 

landelijk gemiddelde gemeentelijke woonlast voor 2021 van € 877. De landelijke stijging 

van de gemeentelijke woonlasten van 2021 op 2022 bedraagt 3% op basis van het 

herberekende landelijk gemiddelde in 2021. De cijfers per gemeente zijn gepubliceerd in de 

atlas van de lokale lasten 2022. 

 

4.9 Taskforce op het uitkeringsstelsel 

Een belangrijk onderdeel van de financiële verhoudingen wordt gevormd door de 

uitkeringen, waarmee decentrale overheden vanuit het Rijk worden bekostigd. Al langer 

leeft de behoefte om dit uitkeringsstelsel beter aan te laten sluiten bij de gewijzigde 

bestuurlijke verhoudingen. Om die reden is in 2021 aan drie universitaire 

onderzoeksinstituten de opdracht gegeven om over het uitkeringsstelsel te adviseren aan 

de fondsbeheerders van het gemeente- en provinciefonds. 

In het rapport ‘Advies over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en provincies en gemeenten’43 

zijn aanbevelingen aan de fondsbeheerders gedaan om te komen tot aanpassingen die 

leiden tot gewenste doelen. In de Kamerbrief van 25 maart 202244 is aangegeven dat de 

uitwerking zal geschieden door een interdepartementale Taskforce, welke inmiddels gestart 

is. Daarnaast zijn de fondsbeheerders hierover parallel in gesprek gegaan met de VNG en 

het IPO. 

Het streven is om in de zomer van 2022 de Tweede Kamer nader te informeren in een 

Contourennota, welke is toegezegd aan de Tweede Kamer in het debat van 26 januari jl.45  

 

 
41 https://www.coelo.nl/index.php/atlas-lokale-lasten/interactieve-kaarten/atlas-gemeenten, zie 
tabblad gemeentelijke woonlasten, kaart woonlasten meerpersoonshuishouden met eigen woning.   
42 https://www.coelo.nl/index.php/atlas-lokale-lasten/bijlagen, zie onder tabblad verantwoording 
43 Advies over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en provincies en gemeenten | Rapport | Rijksoverheid.nl 
44 TK, Vergaderjaar 2021-2022, 35 925 VII, nr. 143. Als bijlage bij deze brief is ook het Advies over het 
uitkeringsstelsel tussen Rijk en provincies en gemeenten opgenomen. 
456_januari_2022,_over_de_maatregelen_in_het_Coalitieakkoord_op_het_terrein_van_Binnenlandse_Z
aken.pdf 
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4.10 Verfijning Iv3-taakvelden sociaal domein 

De ministeries van BZK en VWS werken samen met gemeenten en het CBS aan een 

aanpassing van de taakvelden in Iv3 (Informatie voor Derden). Het gaat in de eerste plaats 

om een verfijning van de taakvelden voor de individuele voorzieningen WMO en Jeugd. 

Deze verfijning komt voort uit de aanbeveling van de werkgroep Data en Monitoring 

(hervormingsagenda Jeugd) en is gericht op het verkrijgen van aansluiting tussen 

Informatie voor Derden (Iv3) en beleidsinformatie Jeugd. Daarnaast worden in de Iv3-

taakvelden voor het sociaal domein beperkte wijzigingen doorgevoerd die voortvloeien uit 

het onderzoek naar de nieuwe verdeling van het gemeentefonds.  

Nog voor de zomer zal in de IBI-Nieuwsbrief worden behandeld hoe de aanpassing van de 

Iv3-taakvelden op beide punten er precies uitziet.46 

 

4.11 Website gemeentefinanciën: www.findo.nl 

De gegevens op www.findo.nl, de online database met informatie over de financiën van 

decentrale overheden, worden op regelmatige basis geactualiseerd. Wat betreft de 

informatie over de uitkeringen uit het gemeentefonds bevat de database de stand 

decembercirculaire 2021. De gegevens uit deze circulaire zullen zo spoedig mogelijk worden 

verwerkt, zodat u de meest actuele stand kunt raadplegen. 

 

De Iv3-data, zoals die door gemeenten en provincies zijn aangeleverd bij het CBS, en 

informatie over de financiële kengetallen zijn bijgewerkt tot en met de begroting van 2022. 

Ook zijn de originele begrotingen en jaarstukken van gemeenten en provincies tot en met 

2020 (jaarrekeningen) en 2022 (begrotingen) aan de website toegevoegd. Door deze 

informatie en openbare documenten op één plaats beschikbaar te stellen, wil het ministerie 

van BZK bijdragen aan de transparantie en openbaarheid van de financiën van decentrale 

overheden. 

 

4.12 Redelijk peil 2023 

De Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een 

bepaald ‘redelijk peil’ moeten hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende 

uitkering op basis van artikel 12 Fvw. De berekening van het redelijk peil aan eigen 

inkomsten voor 2023 is opgenomen in bijlage 4.11 van deze circulaire. 

 
 
 
  

 
46 Abonneren kan hier: 
https://www.rijksoverheid.nl/abonneren/abonnementen?context=inschrijven%2Denkele%2Dnieuwsbri
ef&titel=ibi%2Dnieuwsbrief&nieuwsbrief%2Did=32937be8%2De7da%2D45f5%2Da6a7%2D63858446
4592  
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Bijlagen 

Bijlage 2.1.1 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactor 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 Verdeeltabel 2022 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en b.p.e. 2022 wijzigingen b.p.e. 2022
uitkeringsfactor stand volgens

december 2021 deze circulaire deze circulaire

onroerendezaakbelasting waarde woningen eigenaren -0,083763% -                     -0,083763%
onroerendezaakbelasting waarde niet-woningen gebruikers -0,131452% -                     -0,131452%
onroerendezaakbelasting waarde niet-woningen eigenaren -0,163111% -                     -0,163111%

inwoners 162,13 -0,02                  162,11

kernen met 500 of meer adressen 60.274,83 -                     60274,83

ozb-waarde van de niet-woningen gedeeld door 1.000.000 380,05 -                     380,05
inwoners jongeren jonger dan 18 jaar 875,40 -1,14                  874,26
inwoners ouderen 65 jaar en ouder 100,95 -                     100,95
inwoners ouderen 75 t/m 84 jaar 26,49 -                     26,49
wadden, t/m 2500 inwoners 201,79 -                     201,79
wadden, van 2501 t/m 7500 inwoners 132,44 -                     132,44
wadden, vanaf 7501 inwoners 33,62 -                     33,62
huishoudens met laag inkomen 30,97 -                     30,97
lage inkomens met drempel 702,17 121,10                823,27
bijstandsontvangers 2.157,96 -0,26                  2157,70
loonkostensubsidie 1.957,15 -                     1957,15
uitkeringsontvangers 87,13 -0,01                  87,12
minderheden 327,72 -0,04                  327,68
minderheden met drempel 325,13 -                     325,13
eenouderhuishoudens 1.035,61 -1,35                  1034,26
eenpersoonshuishoudens 52,48 9,06                   61,54
huishoudens 90,83 -0,01                  90,82
klantenpotentieel lokaal 46,12 -                     46,12
klantenpotentieel regionaal 24,23 4,18                   28,41
leerlingen (V)SO 230,78 -                     230,78
leerlingen VO 370,50 -                     370,50
achterstandsleerlingen met drempel 2.312,25 -                     2312,25
extra groei leerlingen VO 220,56 -                     220,56
extra groei jongeren 249,86 -                     249,86
land 41,11 -                     41,11

(voortzetting op de volgende bladzijde)
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Tabel 1 Verdeeltabel 2022 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en b.p.e. 2022 wijzigingen b.p.e. 2022
uitkeringsfactor stand volgens

december 2021 deze circulaire deze circulaire

land *bodemfactor gemeente 26,89 -                     26,89
binnenwater 38,04 -                     38,04
buitenwater 22,97 -                     22,97
oppervlakte bebouwing 588,37 -                     588,37
oppervlakte bebouwing woonkernen 2.284,96 -                     2.284,96
oppervlakte bebouwing buitengebied 1.921,87 -                     1.921,87
oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 3.089,49 -                     3.089,49
oppervlakte bebouwing buitengebied*bodemfactor buitengebied 1.525,03 -                     1.525,03
woonruimten 57,21 -                     57,21
woonruimten * bodemfactor woonkernen 50,79 -                     50,79
opp. historische  kernen, <40 ha 3.200,28 -                     3.200,28
opp. historische kernen, 40-64 ha 6.928,07 -                     6.928,07
opp. historische kernen, >64 ha 15.081,92 -                     15.081,92
historische waterwegen 15,58 -                     15,58
bewoonde oorden 31,48 -                     31,48
bewoonde oorden met historische kernen 85,74 -                     85,74
investeringsbudget stedelijke vernieuwing (a) 6.087.306,96 -                     6.087.306,96
investeringsbudget stedelijke vernieuwing (b) 3.736.019,31 -                     3.736.019,31
omgevingsadressendichtheid (oad) 58,91 10,03                  68,94
omgevingsadressendichtheid met drempel 23,72 -                     23,72
oeverlengte * bodemfactor gemeente 11,72 -                     11,72
(oeverlengte+2*veen/kleiveengebied)*bf.gemeente*dh.factor 5,82 -                     5,82
meerkernigheid 9.114,34 -1,12                  9.113,22
meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 14.878,30 -                     14.878,30
bedrijven 75,31 0,45                   75,76
vast bedrag voor iedere gemeente 297.533,99 -36,64                 297.497,35
vast bedrag voor Amsterdam 104.966.340,63 -                     104.966.340,63
vast bedrag voor Rotterdam 64.491.778,38 -                     64.491.778,38
vast bedrag voor Den Haag 51.032.010,38 445.614,99          51.477.625,37
vast bedrag voor Utrecht 30.708.535,84 -                     30.708.535,84
vast bedrag Waddengemeenten 150.164,11 -                     150.164,11

1 Voor Baarle-Nassau twee maal het vaste bedrag.

(voortzetting op de volgende bladzijde)
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Tabel 1 Verdeeltabel 2022 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en b.p.e. 2022 wijzigingen b.p.e. 2022
uitkeringsfactor stand volgens

december 2021 deze circulaire deze circulaire

jeugdigen in gezinnen met armoederisico 321,61 -0,38                  321,23
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3 -2.139,57 2,52                   -2.137,05
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1.2 -3.357,61 3,96                   -3.353,65
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (particuliere hh) -163,93 0,19                   -163,74
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (hh met kinderen) -641,42 0,76                   -640,66
ouders met langdurig psychisch medicijngebruik 4.732,43 -5,58                  4.726,85
eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 1.674,78 -1,97                  1.672,81
bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 863,39 -1,00                  862,39
eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen 2.286,71 -2,70                  2.284,01
uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 1.353,36 -1,61                  1.351,75
wajongeren 866,30 -                     866,30
medicijngebruik met drempel 378,69 -                     378,69
re-integratie klassiek 367.155,38 -                     367.155,38
inwoners jonger dan 65 jaar 4,25 -                     4,25
inwoners ouderen 65 t/m 74 jaar 0,19 -                     0,19
inwoners ouderen 85 jaar en ouder 0,19 -                     0,19
eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 16,50 -                     16,50
eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 65,89 -                     65,89
eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 115,38 -                     115,38
huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 129,39 -                     129,39
huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 517,19 -                     517,19
huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 903,82 -                     903,82
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar 118,18 -                     118,18
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar 472,79 -                     472,79
gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder 827,35 -                     827,35
bedden 0,86 -                     0,86

uitkeringsfactor 1,756 0,057 1,813
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Tabel 2  Mutaties verdeeltabel 2022 (bedragen in euro's in basis)

cluster cluster cluster

Maastraven totaal algemene Inkomen en Volksgezondheid Infrastruc. en

mutaties participatie gebiedsontw.

inwoners -0,02               -                  -                 -0,02                    -             -                 

inwoners jongeren jonger dan 18 jaar -1,14               -                  -1,03              -0,11                    -             -                 

lage inkomens met drempel 121,10            121,20            -                 -0,10                    -             -                 

bijstandsontvangers -0,26               -                  -                 -0,26                    -             -                 

uitkeringsontvangers -0,01               -                  -                 -0,01                    -             -                 

eenpersoonshuishoudens 9,06                9,06                -                 -                      -             -                 

minderheden -0,04               -                  -                 -0,04                    -             -                 

eenouderhuishoudens -1,35               -                  -1,22              -0,13                    -             -                 

huishoudens -0,01               -                  -                 -0,01                    -             -                 

omgevingsadressendichtheid (oad) 10,03 10,03              -                 -                      -             -                 

meerkernigheid -1,12 -                  -                 -1,12                    -             -                 

bedrijven 0,45 -                  -                 -                      0,45            -                 

vast bedrag voor iedere gemeente -36,64 -                  -                 -36,64                  -             -                 

vast bedrag voor Den Haag 445.614,99      -                  -                 -                      -             445.614,99      

jeugdigen in gezinnen met armoederisico -0,38 -                  -0,38 -                      -             -                 

basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3 2,52 -                  2,52 -                      -             -                 

basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1.2 3,96 -                  3,96 -                      -             -                 

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (particuliere hh) 0,19                -                  0,19               -                      -             -                 

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (hh met kinderen) 0,76 -                  0,76 -                      -             -                 

ouders met langdurig psychisch medicijngebruik -5,58 -                  -5,58 -                      -             -                 

eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen -1,97               -                  -1,97              -                      -             -                 

bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen -1,00               -                  -1,00              -                      -             -                 

eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen -2,70               -                  -2,70              -                      -             -                 

uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers -1,61               -                  -1,61              -                      -             -                 

uitkeringsfactor 0,057              0,058          -0,001                 

cluster jeugd

cluster overig ontwikkelign UB
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Bijlage 2.1.2 Bedragen per eenheid 2022 per cluster  

 

Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2022 uitkeringsjaar 2022

totaal cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster

Eigen Inkomen en Samenkracht en Jeugd Maatsch. Educatie Volks- Cultuur en Infrastruc. en Riolering OOVBestuur en alg. Overig

middelen participatie urgerparticipatie ondersteuning gezondheid ontsp. gebiedsontw.en reiniging ondersteuning

onroerendezaakbelasting waarde woningen eigenaren -0,083763% -0,083763%

onroerendezaakbelasting waarde niet-woningen gebruikers -0,131452% -0,131452%

onroerendezaakbelasting waarde niet-woningen eigenaren -0,163111% -0,163111%

inwoners 162,11              -                  7,67           3,53               -          34,02         1,04        0,78        51,81      16,32            -5,47       0,39         52,02          -                   

kernen met 500 of meer adressen 60.274,83          -                  -             -                 -          4.756,43     -          -         -          -                -          55.518,40 -              -                   

ozb-waarde van de niet-woningen gedeeld door 1.000.000 380,05              -                  -             -                 -          -             -          -         -          42,31            -          337,74      -              -                   

inwoners jongeren jonger dan 18 jaar 874,26              -                  -             19,49             660,48     0,22           182,60     11,47      -          -                -          -           -              -                   

inwoners ouderen 65 jaar en ouder 100,95              -                  -             1,95               -          98,56         -          0,44        -          -                -          -           -              -                   

inwoners ouderen 75 t/m 84 jaar 26,49                -                  -             0,34               -          26,07         -          0,08        -          -                -          -           -              -                   

huishoudens met laag inkomen 30,97                -                  -             2,91               9,58         1,58           -          0,66        -          16,24            -          -           -              -                   

lage inkomens met drempel 823,27              -                  312,74       33,35             55,74       358,62       41,71      7,41        -          -                -          13,70        -              -                   

bijstandsontvangers 2.157,70           -                  1.957,26     59,83             -          127,57       -          13,04      -          -                -          -           -              -                   

loonkostensubsidie 1.957,15           -                  1.957,15     -                 -          -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

uitkeringsontvangers 87,12                -                  -             8,44               -1,58       78,37         -          1,89        -          -                -          -           -              -                   

eenpersoonshuishoudens 61,54                -                  31,54         -                 -          30,00         -          -         -          -                -          -           -              -                   

minderheden 327,68              -                  -             39,21             72,29       58,80         48,35      8,78        -          21,47            -          57,82        20,96          -                   

minderheden met drempel 325,13              -                  -             -                 -          -             217,61     -         -          -                -          65,25        42,27          -                   

eenouderhuishoudens 1.034,26           -                  -             48,14             887,80     87,60         -          10,72      -          -                -          -           -              -                   

huishoudens 90,82                -                  -             2,01               -          17,55         -          0,45        70,81      -                -          -           -              -                   

klantenpotentieel lokaal 46,12                -                  -             0,61               -          8,69           -          0,13        34,00      2,02              -          0,67         -              -                   

klantenpotentieel regionaal 28,41                -                  13,27         1,47               0,54         5,21           0,07        0,31        8,80        -0,63             -          2,00         -2,63           -                   

leerlingen (V)SO 230,78              -                  -             -                 -          -             230,78     -         -          -                -          -           -              -                   

leerlingen VO 370,50              -                  -             0,03               -          0,09           370,37     0,01        -          -                -          -           -              -                   

achterstandsleerlingen met drempel 2.312,25           -                  -             -                 -          -             2.312,25  -         -          -                -          -           -              -                   

extra groei jongeren 249,86              -                  -             -                 -          -             249,86     -         -          -                -          -           -              -                   

extra groei leerlingen VO 220,56              -                  -             -                 -          -             220,56     -         -          -                -          -           -              -                   

land 41,11                -                  -             0,35               -          1,13           8,59        0,08        -          28,12            -2,97       4,79         1,02            -                   

land *bodemfactor gemeente 26,89                -                  -             -                 -          -             -          -         -          25,58            1,31        -           -              -                   

binnenwater 38,04                -                  -             0,34               -          1,08           8,56        0,08        -          27,98            -          -           -              -                   

buitenwater 22,97                -                  -             -                 -          -             -          -         -          15,28            -          7,69         -              -                   

oppervlakte bebouwing woonkernen 2.284,96           -                  -             -                 -          -             -          -         -          2.284,96        -          -           -              -                   



 

 Meicirculaire gemeentefonds 2022 60 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2022 uitkeringsjaar 2022

totaal cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster

Eigen Inkomen en Samenkracht en Jeugd Maatsch. Educatie Volks- Cultuur en Infrastruc. en Riolering OOVBestuur en alg. Overig

middelen participatie urgerparticipatie ondersteuning gezondheid ontsp. gebiedsontw.en reiniging ondersteuning

oppervlakte bebouwing buitengebied 1.921,87           -                  -             -                 -          -             -          -         -          1.921,87        -          -           -              -                   

oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 3.089,49           -                  -             -                 -          -             -          -         -          3.089,49        -          -           -              -                   

oppervlakte bebouwing buitengebied*bodemfactor buitengebied 1.525,03           -                  -             -                 -          -             -          -         -          1.525,03        -          -           -              -                   

oppervlakte bebouwing 588,37              -                  -             -                 -          -             -          -         -          460,21          -          128,16      -              -                   

woonruimten 57,21                -26,74              -             -                 -          -             -          -         -          55,81            -63,79     58,66        33,27          -                   

woonruimten * bodemfactor woonkernen 50,79                -                  -             -                 -          -             -          -         -          32,15            18,64      -           -              -                   

opp. historische  kernen, <40 ha 3.200,28           -                  -             -                 -          -             -          -         331,45     2.868,83        -          -           -              -                   

opp. historische kernen, 40-64 ha 6.928,07           -                  -             -                 -          -             -          -         331,25     6.596,82        -          -           -              -                   

opp. historische kernen, >64 ha 15.081,92          -                  -             -                 -          -             -          -         331,57     14.750,35      -          -           -              -                   

historische waterwegen 15,58                -                  -             -                 -          -             -          -         -          15,58            -          -           -              -                   

bewoonde oorden 31,48                -                  -             -                 -          -             -          -         -          13,95            -          -           17,53          -                   

bewoonde oorden met historische kernen 85,74                -                  -             -                 -          -             -          -         85,74      -                -          -           -              -                   

investeringsbudget stedelijke vernieuwing (a) 6.087.306,96     -                  -             -                 -          -             -          -         -          6.087.306,96 -          -           -              -                   

investeringsbudget stedelijke vernieuwing (b) 3.736.019,31     -                  -             -                 -          -             -          -         -          3.736.019,31 -          -           -              -                   

omgevingsadressendichtheid (oad) 68,94                -                  13,41         2,58               0,54         -2,85          2,86        0,56        -          39,05            3,02        13,24        -3,47           -                   

omgevingsadressendichtheid met drempel 23,72                -                  -             -                 -          -             -          -         -          19,08            -          4,64         -              -                   

oeverlengte * bodemfactor gemeente 11,72                -                  -             -                 -          -             -          -         -          7,25              4,47        -           -              -                   

(oeverlengte+2*veen/kleiveengebied)*bf.gemeente*dh.factor 5,82                  -                  -             -                 -          -             -          -         -          3,60              2,22        -           -              -                   

meerkernigheid 9.113,22           -                  -             352,07            -          1.114,72     4.422,19  80,80      -          -                -          3.143,44   -              -                   

meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 14.878,30          -                  -             -                 -          -             -          -         -          14.878,30      -          -           -              -                   

bedrijven 75,76                -                  -             -                 -          -             -          -         -          63,52            -          5,70         6,54            -                   

vast bedrag voor iedere gemeente 297.497,35        34.965,00         -             85,87             4.480,81  9.083,83     -          569,49    -          26.323,27      -          -           221.989,08  -                   

vast bedrag voor Utrecht 30.708.535,84   -                  -             -                 -          -             -          -         -          -                -          -           -              30.708.535,84   

vast bedrag voor Den Haag 51.477.625,37   -                  -             -                 -          -             -          -         -          -                -          -           -              51.477.625,37   

vast bedrag voor Rotterdam 64.491.778,38   -                  -             -                 -          -             -          -         -          -                -          -           -              64.491.778,38   

vast bedrag voor Amsterdam 104.966.340,63 -                  -             -                 -          -             -          -         -          -                -          -           -              104.966.340,63 

vast bedrag Waddengemeenten 150.164,11        -                  -             -                 -          -             -          -         -          -                -          -           -              150.164,11        

wadden, t/m 2500 inwoners 201,79              -                  -             -                 -          -             -          -         -          -                -          -           -              201,79              

wadden, van 2501 t/m 7500 inwoners 132,44              -                  -             -                 -          -             -          -         -          -                -          -           -              132,44              

wadden, vanaf 7501 inwoners 33,62                -                  -             -                 -          -             -          -         -          -                -          -           -              33,62                
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Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2022 uitkeringsjaar 2022

totaal cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster cluster

Eigen Inkomen en Samenkracht en Jeugd Maatsch. Educatie Volks- Cultuur en Infrastruc. en Riolering OOVBestuur en alg. Overig

middelen participatie urgerparticipatie ondersteuning gezondheid ontsp. gebiedsontw.en reiniging ondersteuning

jeugdigen in gezinnen met armoederisico 321,23              -                  -             -                 321,23     -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3 -2.137,05          -                  -             -                 -2.137,05 -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1.2 -3.353,65          -                  -             -                 -3.353,65 -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (particuliere hh) -163,74             -                  -             -                 -163,74    -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (hh met kinderen) -640,66             -                  -             -                 -640,66    -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

ouders met langdurig psychisch medicijngebruik 4.726,85           -                  -             -                 4.726,85  -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 1.672,81           -                  -             -                 1.672,81  -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 862,39              -                  -             -                 862,39     -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen 2.284,01           -                  -             -                 2.284,01  -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 1.351,75           -                  -             -                 1.155,24  196,51       -          -         -          -                -          -           -              -                   

wajongeren 866,30              -                  -             -                 -          866,30       -          -         -          -                -          -           -              -                   

medicijngebruik met drempel 378,69              -                  -             -                 -          378,69       -          -         -          -                -          -           -              -                   

re-integratie klassiek 367.155,38        -                  367.155,38 -                 -          -             -          -         -          -                -          -           -              -                   

inwoners jonger dan 65 jaar 4,25                  -                  -             -                 -          4,25           -          -         -          -                -          -           -              -                   

inwoners ouderen 65 t/m 74 jaar 0,19                  -                  -             -                 -          0,19           -          -         -          -                -          -           -              -                   

inwoners ouderen 85 jaar en ouder 0,19                  -                  -             -                 -          0,19           -          -         -          -                -          -           -              -                   

eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 16,50                -                  -             -                 -          16,50         -          -         -          -                -          -           -              -                   

eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 65,89                -                  -             -                 -          65,89         -          -         -          -                -          -           -              -                   

eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 115,38              -                  -             -                 -          115,38       -          -         -          -                -          -           -              -                   

huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 129,39              -                  -             -                 -          129,39       -          -         -          -                -          -           -              -                   

huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 517,19              -                  -             -                 -          517,19       -          -         -          -                -          -           -              -                   

huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 903,82              -                  -             -                 -          903,82       -          -         -          -                -          -           -              -                   

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar 118,18              -                  -             -                 -          118,18       -          -         -          -                -          -           -              -                   

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar 472,79              -                  -             -                 -          472,79       -          -         -          -                -          -           -              -                   

gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder 827,35              -                  -             -                 -          827,35       -          -         -          -                -          -           -              -                   

bedden 0,86                  -                  -             -                 -          0,86           -          -         -          -                -          -           -              -                   
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Bijlage 2.1.3 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactor 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 Verdeeltabel 2023 (bedragen in euro's in basis)

maatstaven en b.p.e. 2022 w ijzigingen b.p.e. 2023

uitkeringsfactor stand volgens stand

voorjaarsnota 2022 deze circulaire mei 2022

bedrijven 134,78                    -                134,78              
bew oonde oorden 1930 42,27                      -                42,27                
historische w oningen in bew oonde oorden 1930 79,48                      -                79,48                
bijstandsontvangers 6.458,05                 -1.406,59      5.051,46           
doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 1.306,35                 -284,53         1.021,82           
éénpersoonshuishoudens 167,08                    0,21               167,29              
extra groei jongeren 766,20                    -                766,20              
extra groei leerlingen voortgezet onderw ijs 628,55                    -                628,55              
grote w oonkernen 75.166,66               -                75.166,66         
huishoudens met een laag inkomen met drempel 4.004,47                 -218,81         3.785,66           
inw oners 374,09                    0,52               374,61              
inw oners 75+ met drempel 1.333,75                 1,65               1.335,40           
inw oners w addengemeenten (<2500 inw oners) 269,09                    -                269,09              
inw oners w addengemeenten (>7500 inw oners) 47,34                      -                47,34                
inw oners w addengemeenten (2500 tot 7500 inw oners) 209,89                    -                209,89              
jongeren 581,15                    -14,44           566,71              
kernen 114.658,62             29,72             114.688,34       
laag opleidingsniveau met drempel 265,25                    0,32               265,57              
leerlingen (voortgezet) speciaal onderw ijs 528,66                    -                528,66              
leerlingen voortgezet onderw ijs 384,90                    -                384,90              
loonkostensubsidie 6.458,05                 -1.406,59      5.051,46           
migratieachtergrond 385,94                    0,04               385,98              
landelijke centrumfunctie 45,41                      -                45,41                
lokale centrumfunctie 10,86                      -                10,86                
regionale centrumfunctie 157,73                    -2,09             155,64              
oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 13,42                      -                13,42                
oeverlengte*bodemfactor gemeente 31,40                      -                31,40                
omgevingsadressendichtheid 84,92                      1,24               86,16                
onderw ijsachterstand 150,84                    -                150,84              
oppervlak bebouw ing buitengebied 7.920,14                 -25,99           7.894,15           
oppervlak bebouw ing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied 2.935,95                 -                2.935,95           

(voortzetting op de volgende bladzijde)
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Tabel 3 Verdeeltabel 2023 (bedragen in euro's in basis)
maatstaven en b.p.e. 2022 w ijzigingen b.p.e. 2023
uitkeringsfactor stand volgens stand

voorjaarsnota 2022 deze circulaire mei 2022

oppervlak bebouw ing w oonkern 6.762,30                 -8,53             6.753,77           
oppervlak bebouw ing w oonkern ∗ bodemfactor w oonkern 10.743,51               -                10.743,51         
oppervlak binnenw ater 126,10                    -                126,10              
oppervlak buitenw ater 39,89                      -                39,89                
oppervlak historische kern < 40 ha 33.745,44               -                33.745,44         
oppervlak historische kern > 65 ha 33.745,44               -                33.745,44         
oppervlak historische kern 40 tot 65 ha 33.745,44               -                33.745,44         
oppervlak land * bodemfactor gemeente 25,72                      -                25,72                
oppervlak land 39,00                      -                39,00                

ozb niet-w oningen eigenaren -0,2739% -0,0057% -0,2796%
ozb niet-w oningen gebruikers -0,2084% -0,0043% -0,2127%
ozb w oningen eigenaren -0,0960% 0,0103% -0,0857%

vast bedrag 977.275,33             321,23           977.596,56       
vast bedrag Amsterdam 74.175.269,15        -                74.175.269,15  
verkiezingen Den Haag 1.369.932,16          -662.828,32  707.103,84       
vast bedrag Rotterdam 27.064.336,61        -                27.064.336,61  
w oonruimten 11,70                      0,11               11,81                
w oonruimten ∗ bodemfactor w oonkern 52,99                      -                52,99                
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Tabel 4  Mutaties verdeeltabel 2023 (bedragen in euro's in basis) ten opzichte van stand 2022 voorjaarsnota

maatstaven

bijstandsontvangers -1.406,59            -                -1.406,59          -                -            -                    -                           -                  
doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep -284,53               -                -284,53             -                -            -                    -                           -                  
éénpersoonshuishoudens 0,21                     -                -                     0,21              -            -                    -                           -                  
huishoudens met een laag inkomen met drempel -218,81               -                -96,65               0,65              -122,81    -                    -                           -                  
inwoners 0,52                     0,03              -                     -                -            0,49                  -                           -                  
inwoners 75+ met drempel 1,65                     -                -                     1,65              -            -                    -                           -                  
jongeren -14,44                 -                -                     -                -14,44       -                    -                           -                  
kernen 29,72                   0,33              -                     29,39           -            -                    -                           -                  
laag opleidingsniveau met drempel 0,32                     -                -                     0,32              -            -                    -                           -                  
loonkostensubsidie -1.406,59            -                -1.406,59          -                -            -                    -                           -                  
migratieachtergrond 0,04                     0,04              -                     -                -            -                    -                           -                  
regionale centrumfunctie -2,09                    0,01              -                     0,07              -2,17         -                    -                           -                  
omgevingsadressendichtheid 1,24                     0,01              -                     -                1,23          -                    -                           -                  
onderwijsachterstand -                       -                -                     -                -            -                    -                           -                  
oppervlak bebouwing buitengebied -25,99                 -                -                     -                -            -                    -25,99                     -                  
oppervlak bebouwing woonkern -8,53                    -                -                     -                -            -                    -8,53                       -                  

ozb niet-woningen eigenaren -0,0057% -0,0057%
ozb niet-woningen gebruikers -0,0043% -0,0043%
ozb woningen eigenaren 0,0103% 0,0103%

vast bedrag 321,23                -                -                     -                -            321,23              -                           -                  
verkiezingen Den Haag -662.828,32       -                -                     -                -            -662.828,32    -                           -                  
woonruimten 0,11                     -                -                     -                -            0,11                  -                           -                  

OZB
Infrastructuur, 

ruimte en milieu
totaal

Sociale 
basisvoor-
zieningen

Participatie  Wmo  Jeugd
Bestuur en 
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Bijlage 2.1.4 Bedragen per eenheid 2023 per cluster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2022 uitkeringsjaar 2023

Onderwijs

bedrijven 134,78                -                     -                     -                     -                     -                     84,44                  -                     -                     50,34                  -                     -                     -                     
bew oonde oorden 1930 42,27                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     42,27                  -                     -                     -                     
historische w oningen in bew oonde oorden 1930 79,48                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     79,48                  -                     -                     -                     -                     
bijstandsontvangers 5.051,46             -                     5.051,46             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 1.021,82             -                     1.021,82             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
éénpersoonshuishoudens 167,29                -                     -                     167,29                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
extra groei jongeren 766,20                -                     -                     -                     -                     -                     -                     766,20                -                     -                     -                     -                     -                     
extra groei leerlingen voortgezet onderw ijs 628,55                -                     -                     -                     -                     -                     -                     628,55                -                     -                     -                     -                     -                     
grote w oonkernen 75.166,66           -                     -                     -                     -                     -                     75.166,66           -                     -                     -                     -                     -                     -                     
huishoudens met een laag inkomen met drempel 3.785,66             -                     347,10                526,96                2.605,79             -                     128,93                176,88                -                     -                     -                     -                     -                     
inw oners 374,61                128,97                -                     -                     -                     205,84                11,53                  -                     146,16                -                     -                     -117,89              -                     
inw oners 75+ met drempel 1.335,40             -                     -                     1.335,40             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
inw oners w addengemeenten (<2500 inw oners) 269,09                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     269,09                -                     -                     
inw oners w addengemeenten (>7500 inw oners) 47,34                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     47,34                  -                     -                     
inw oners w addengemeenten (2500 tot 7500 inw oners) 209,89                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     209,89                -                     -                     
jongeren 566,71                -                     -                     -                     306,36                -                     -                     260,35                -                     -                     -                     -                     -                     
kernen 114.688,34         5.577,41             -                     23.777,58           -                     -                     -                     -                     -                     85.333,35           -                     -                     -                     
laag opleidingsniveau met drempel 265,57                -                     -                     265,57                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
leerlingen (voortgezet) speciaal onderw ijs 528,66                -                     -                     -                     -                     -                     -                     528,66                -                     -                     -                     -                     -                     
leerlingen voortgezet onderw ijs 384,90                -                     -                     -                     -                     -                     -                     384,90                -                     -                     -                     -                     -                     
loonkostensubsidie 5.051,46             -                     5.051,46             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
migratieachtergrond 385,98                151,39                -                     -                     -                     -                     150,18                84,41                  -                     -                     -                     -                     -                     
landelijke centrumfunctie 45,41                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     45,41                  -                     -                     -                     -                     
lokale centrumfunctie 10,86                  -                     -                     -                     -                     -                     5,39                    -                     5,47                    -                     -                     -                     -                     
regionale centrumfunctie 155,64                29,07                  -                     50,22                  45,75                  -                     -                     -                     30,60                  -                     -                     -                     -                     
oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 13,42                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,42                  -                     -                     -                     
oeverlengte*bodemfactor gemeente 31,40                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     31,40                  -                     -                     -                     
omgevingsadressendichtheid 86,16                  17,53                  -                     -                     -26,28                3,65                    18,26                  -                     -                     73,00                  -                     -                     -                     
onderw ijsachterstand 150,84                -                     -                     -                     -                     -                     -                     150,84                -                     -                     -                     -                     -                     
oppervlak bebouw ing buitengebied 7.894,15             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7.894,15             -                     -                     -                     
oppervlak bebouw ing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied 2.935,95             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2.935,95             -                     -                     -                     
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Bedragen per eenheid stand meicirculaire 2022 uitkeringsjaar 2023

oppervlak bebouw ing w oonkern 6.753,77             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6.753,77             -                     -                     -                     
oppervlak bebouw ing w oonkern ∗ bodemfactor w oonkern 10.743,51           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10.743,51           -                     -                     -                     
oppervlak binnenw ater 126,10                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     126,10                -                     -                     -                     
oppervlak buitenw ater 39,89                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     39,89                  -                     -                     -                     
oppervlak historische kern < 40 ha 33.745,44           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18.619,46           15.125,98           -                     -                     -                     
oppervlak historische kern > 65 ha 33.745,44           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18.619,46           15.125,98           -                     -                     -                     
oppervlak historische kern 40 tot 65 ha 33.745,44           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     18.619,46           15.125,98           -                     -                     -                     
oppervlak land * bodemfactor gemeente 25,72                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     25,72                  -                     -                     -                     
oppervlak land 39,00                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     25,26                  -                     13,74                  -                     -                     -                     

ozb niet-w oningen eigenaren -0,2796% -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -0,2796%
ozb niet-w oningen gebruikers -0,2127% -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -0,2127%
ozb w oningen eigenaren -0,0857% -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -0,0857%

vast bedrag 977.596,56         -                     -                     -                     -                     527.833,90         -                     -                     -                     399.941,03         -                     -                     49.821,63           
vast bedrag Amsterdam 74.175.269,15    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     74.175.269,15    -                     -                     
verkiezingen Den Haag 707.103,84         -                     -                     -                     -                     707.103,84         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
vast bedrag Rotterdam 27.064.336,61    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     27.064.336,61    -                     -                     
w oonruimten 11,81                  -                     -                     -                     -                     82,83                  56,12                  -                     -                     -65,05                -                     -                     -62,09                
w oonruimten ∗ bodemfactor w oonkern 52,99                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     52,99                  -                     -                     -                     
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Bijlage 2.2.1 Opbouw algemene uitkeringen 2022 – 2027 (huidige verdeelmodel) 

Opbouw algemene uitkering 2022-2027 (in duizenden euro's)

clusterindeling van het huidige verdeelmodel 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Vindplaats

Algemene uitkering voorafgaand jaar 29.238.583 32.647.562 34.409.507 35.255.198 37.247.014 35.449.294 

algemene mutaties
- accres 2.627.665   2.412.629   2.410.752   2.115.747   -2.301.476  1.081.885   mei 2022, § 2.2-1
- accres bijstelling tranches 2022 en verder -126.501     -127.392     -111.257     -30.695       923.999      mei 2020, § 2.2-1
- opschalingskorting (coalitieakkoord) -675.000     mei 2022, § 2.2-2
- plafond BTW-compensatiefonds -96.469       -119.490     mei 2022, § 2.2-3
- Plafond BTW-compensatiefonds (afrekening 2020) -96.022       mei 2021, § 2.2-2
- onderzoeksagenda CPB 250             september 2017, § 2.2-3
- knelpunten verdeelproblematiek -87              -89              -91              -93              -95              -97              mei 2022, § 2.2-4
- groeiopgave Almere 379             mei 2020, § 2.2-4
- bevolkingsdaling 11.245        september 2020, § 2.2-3
- kennisscentrum explosieven WOII 908             mei 2021, § 2.2-5
- volkshuisvestingsfonds -150.000     150.000      mei 2022, § 2.2-1
- woningbouwimpuls -100.000     100.000      mei 2022, § 2.2-1
cluster Inkomen en participatie
- Participatie: Wajong overheveling vanuit IU 56.175        1.152          1.047          1.518          11.084        mei 2022, § 2.2-13
- Participatie: Regulier werk overheveling vanuit IU 53.384        2.987          4.857          4.172          14.936        mei 2022, § 2.2-13
- loon- en prijsbijstelling -245            -238            -251            mei 2019, § 2.2-7
- aanvullende pakket re-integratie -73.698       -14.740       september 2021, § 2.2-9
- gemeentelijk schuldenbeleid -30.000       september 2021, § 2.2-10
- bijzondere bijstand 5.000          -15.000       september 2021, § 2.2-10
- impuls re-integratie -4.826         -43.438       september 2021, § 2.2-9
- tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) -260.000     september 2021, § 2.2-8
- uitvoering en implementatie breed offensief -15.503       september 2021, § 2.2-11
- landelijke structuur interventieteams 2.500          september 2021, § 2.2-12
cluster Maatschappelijke ondersteuning 
- wmo 2015 m.u.v. Beschermd Wonen -3.379         -3.343         mei 2019, § 2.2-7
- wmo /huishoudelijke verzorging 1                 maart 2018, § 2.2-5
- abonnementstarief Wmo -3.000         maart 2018, § 2.2-7
- loon- en prijsbijstelling -147            -185            -261            september 2019, § 2.2-8
- uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten -1.919         19.979        september 2020, § 2.2-7
- geen aanspraak op begeleiding -9.000         -9.000         -9.000         mei 2021, § 2.2-11
- overgangsrecht levenslang 1.157          1.157          1.157          1.158          mei 2022, § 2.2-15
- ambulantisering in de ggz 3.000          september 2019, § 2.2-4
- mobiliteitshulpmiddelen -2.000         -1.500         -1.000         december 2020,  § 2.2-4
- continuiteit van zorg: meerkosten wmo -20.800       december 2021, § 2.2-5
- extra begeleiding kwetsbare groepen -37.000       maartbrief 2021, § 2.2-2
- bestrijding eenzaamheid ouderen -36.500       maartbrief 2021, § 2.2-3
- nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz 2.000          1.500          1.000          september 2021, § 2.2-7
- salarislasten zorgdomein 40.000        december 2021, § 2.2-6
- eigen bijdrage huishoudelijke hulp (coalitieakkoord) -95.000       mei 2022, § 2.2-14
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cluster Samenkracht en burgerparticipatie
- energietoeslag 854.000      -854.000     mei 2022, § 2.2-8
- toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang 6.950          september 2021, § 2.2-14
- toezicht voorschoolse educatie -488            mei 2020, § 2.2-6
- landelijke vreemdelingenvoorzieningen 4.400          mei 2019, § 2.2-18
- buurt- en dorpshuizen -10.000       september 2021, § 2.2-13
- perspectief jeugd en jongeren -19.000       maartbrief 2021, § 2.2-5
- jongerenwerk jeugd -14.000       maartbrief 2021, § 2.2-6
- mentale ondersteuning jeugd -11.500       maartbrief 2021, § 2.2-7
- activiteiten en ontmoetingen jeugd -8.000         maartbrief 2021, § 2.2-8
- versterking ondersteuning wijkteams 5.000          december 2021, § 2.2-3
- impuls integraal werken -30.000       -3.000         -3.000         december 2021, § 2.2-3
- Inburgering: overheveling vanuit IU 76.571        -2.134         -2.370         -1.077         -423            mei 2022, § 2.2-18
- valpreventie bij ouderen (coalitieakkoord) -10.000       -5.000         -833            -834            mei 2022, § 2.2-19
cluster Jeugd
- jeugdzorg 1.305.000   140.000      -1.445.000  mei 2022, § 2.2-16
- jeugdhulp m.u.v. Voogdij/18+ -1                maart 2018, § 2.2-3
- loon- en prijsbijstelling 57               -46              september 2019, § 2.2-8-11
- Voogdij 18+: overheveling vanuit IU 736.676      mei 2022, § 2.2-17
- verrekening Voogdij 18+ -7.508         mei 2021, § 2.2-9
- ketensystemen jeugd 338             mei 2018, § 2.2-10
- uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten -959            7.163          september 2020, § 2.2-7
- jeugdhulp -27.800       -291.100     mei 2022, § 2.2-9
- verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen 1.700          1.900          mei 2019, § 2.2-16
- compensatieregeling Voogdij/18+ -6.379         mei 2019, § 2.2-8
- aanpak problematiek jeugdzorg -489.825     mei 2021, § 2.2-7
- continuïteit van zorg: meerkosten jeugd -26.200       december 2021, § 2.2-5
- salarislasten zorgdomein 40.000        december 2021, § 2.2-6
cluster Cultuur en ontspanning
- lokale cultuur -91.600       september 2021, § 2.2-13
cluster Volksgezondheid
- rijksvaccinatieprogramma meningokokken en informed conse -639            42               42               september 2018, § 2.2-7
- prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg 3.048          2.252          mei 2021, § 2.2-14
- Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen 2.778          september 2021, § 2.2-15
cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
- Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) -1.797         mei 2022, § 2.2-10
- handhaving energielabel C kantoren -1.343         september 2020, § 2.2-9
- kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht -10.000       december 2021, § 2.2-7
cluster Bestuur en algemene ondersteuning
- GDI voorzieningen 2.492          december 2021, § 2.2-2
- Digid en MijnOverheid 4.215          december 2021, § 2.2-2
- handelsregister 806             mei 2018, § 2.2-15
- gebruik centrale voorzieningen Basisregistratie Personen 20               december 2021, § 2.2-2
- permanente registratie en briefstembureau kiezers buitenland 192             -808            mei 2022, § 2.2-7
- logisch ontwerp GBA -483            december 2020,  § 2.2-11
- Wet Open Overheid (structureel) 21.031        5.258          5.257          5.258          5.258          mei 2021, § 2.2-18
- Wet Open Overheid (incidenteel) 24.979        -24.979       mei 2021, § 2.2-18
- raadsledenvergoeding kleine gemeenten 291             9.776          mei 2022, § 2.2-6
- Extra bijdragen BRP 3.264          september 2021, § 2.2-17
- Robuust rechtsbeschermingssysteem 2.000          december 2021, § 2.2-3
- systeemleren monitoring 5.000          mei 2022, § 2.2-12
cluster Riolering & reiniging
- afvalverwerking -28.000       maartbrief 2021, § 2.2-4
Algemene uitkering 32.647.562 34.409.507 35.255.198 37.247.014 35.449.294 36.532.024 
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Bijlage 2.2.1 Opbouw algemene uitkeringen 2022 – 2027 (nieuwe verdeelmodel) 

Opbouw algemene uitkering 2022-2027 (in duizenden euro's)

clusterindeling van het nieuwe verdeelmodel 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Vindplaats

Algemene uitkering voorafgaand jaar 29.238.583   32.647.562  34.409.507  35.255.198  37.247.014  35.449.294  

algemene mutaties
- accres 2.627.665     2.412.629    2.410.752    2.115.747    -2.301.476   1.081.885    mei 2022, § 2.2-1
- accres bijstelling tranches 2022 en verder -126.501       -127.392      -111.257      -30.695        923.999       mei 2020, § 2.2-1
- opschalingskorting (coalitieakkoord) -675.000      mei 2022, § 2.2-2
- plafond BTW-compensatiefonds -96.469         -119.490      mei 2022, § 2.2-3
- Plafond BTW-compensatiefonds (afrekening 2020) -96.022         mei 2021, § 2.2-2
- onderzoeksagenda CPB 250              september 2017, § 2.2-3
- knelpunten verdeelproblematiek -87               -89              -91              -93              -95              -97              mei 2022, § 2.2-4
- groeiopgave Almere 379              mei 2020, § 2.2-4
- bevolkingsdaling 11.245          september 2020, § 2.2-3
- kennisscentrum explosieven WOII 908             mei 2021, § 2.2-5
- volkshuisvestingsfonds -150.000      150.000       mei 2022, § 2.2-1
- woningbouwimpuls -100.000      100.000       mei 2022, § 2.2-1
cluster Participatie
- Participatie: Wajong overheveling vanuit IU 56.175         1.152          1.047          1.518          11.084         mei 2022, § 2.2-13
- Participatie: Regulier werk overheveling vanuit IU 53.384         2.987          4.857          4.172          14.936         mei 2022, § 2.2-13
- loon- en prijsbijstelling -245             -238            -251            mei 2019, § 2.2-7
- aanvullende pakket re-integratie -73.698         -14.740        september 2021, § 2.2-9
- gemeentelijk schuldenbeleid -30.000        september 2021, § 2.2-10
- bijzondere bijstand 5.000           -15.000        september 2021, § 2.2-10
- impuls re-integratie -4.826          -43.438        september 2021, § 2.2-9
- tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) -260.000       september 2021, § 2.2-8
- uitvoering en implementatie breed offensief -15.503         september 2021, § 2.2-11
- landelijke structuur interventieteams 2.500           september 2021, § 2.2-12
cluster Individuele voorzieningen Wmo
- wmo 2015 m.u.v. Beschermd Wonen -3.379          -3.343         mei 2019, § 2.2-7
- wmo /huishoudelijke verzorging 1                  maart 2018, § 2.2-5
- abonnementstarief Wmo -3.000         maart 2018, § 2.2-7
- loon- en prijsbijstelling -147             -185            -261            september 2019, § 2.2-8
- uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten -1.919          19.979         september 2020, § 2.2-7
- geen aanspraak op begeleiding -9.000         -9.000         -9.000         mei 2021, § 2.2-11
- overgangsrecht levenslang 1.157          1.157          1.157          1.158          mei 2022, § 2.2-15
- ambulantisering in de ggz 3.000           september 2019, § 2.2-4
- mobiliteitshulpmiddelen -2.000          -1.500         -1.000         december 2020,  § 2.2-4
- continuiteit van zorg: meerkosten wmo -20.800         december 2021, § 2.2-5
- extra begeleiding kwetsbare groepen -37.000         maartbrief 2021, § 2.2-2
- bestrijding eenzaamheid ouderen -36.500         maartbrief 2021, § 2.2-3
- nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz 2.000           1.500          1.000          september 2021, § 2.2-7
- salarislasten zorgdomein 40.000          december 2021, § 2.2-6
- eigen bijdrage huishoudelijke hulp (coalitieakkoord) -95.000        mei 2022, § 2.2-14
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cluster Sociale basisvoorzieningen
- energietoeslag 854.000        -854.000      mei 2022, § 2.2-8
- toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang 6.950           september 2021, § 2.2-14
- toezicht voorschoolse educatie -488             mei 2020, § 2.2-6
- landelijke vreemdelingenvoorzieningen 4.400           mei 2019, § 2.2-18
- buurt- en dorpshuizen -10.000         september 2021, § 2.2-13
- perspectief jeugd en jongeren -19.000         maartbrief 2021, § 2.2-5
- jongerenwerk jeugd -14.000         maartbrief 2021, § 2.2-6
- mentale ondersteuning jeugd -11.500         maartbrief 2021, § 2.2-7
- activiteiten en ontmoetingen jeugd -8.000          maartbrief 2021, § 2.2-8
- versterking ondersteuning wijkteams 5.000          december 2021, § 2.2-3
- impuls integraal werken -30.000         -3.000         -3.000         december 2021, § 2.2-3
- Inburgering: overheveling vanuit IU 76.571         -2.134         -2.370         -1.077         -423            mei 2022, § 2.2-18
- valpreventie bij ouderen (coalitieakkoord) -10.000        -5.000         -833            -834            mei 2022, § 2.2-19
- rijksvaccinatieprogramma meningokokken en informed consent -639             42               42               september 2018, § 2.2-7
- prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg 3.048           2.252          mei 2021, § 2.2-14
- Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen 2.778           september 2021, § 2.2-15
cluster Individuele voorzieningen Jeugd
- jeugdzorg 1.305.000     140.000       -1.445.000   mei 2022, § 2.2-16
- jeugdhulp m.u.v. Voogdij/18+ -1                 maart 2018, § 2.2-3
- loon- en prijsbijstelling 57                -46              september 2019, § 2.2-8-11
- Voogdij 18+: overheveling vanuit IU 736.676       mei 2022, § 2.2-17
- verrekening Voogdij 18+ -7.508          mei 2021, § 2.2-9
- ketensystemen jeugd 338             mei 2018, § 2.2-10
- uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten -959             7.163          september 2020, § 2.2-7
- jeugdhulp -27.800         -291.100      mei 2022, § 2.2-9
- verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen 1.700           1.900          mei 2019, § 2.2-16
- compensatieregeling Voogdij/18+ -6.379          mei 2019, § 2.2-8
- aanpak problematiek jeugdzorg -489.825       mei 2021, § 2.2-7
- continuïteit van zorg: meerkosten jeugd -26.200         december 2021, § 2.2-5
- salarislasten zorgdomein 40.000          december 2021, § 2.2-6
cluster Sport, cultuur en recreatie
- lokale cultuur -91.600         september 2021, § 2.2-13
cluster Infrastructuur, ruimte en milieu
- Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) -1.797         mei 2022, § 2.2-10
- handhaving energielabel C kantoren -1.343         september 2020, § 2.2-9
- kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht -10.000         december 2021, § 2.2-7
- afvalverwerking -28.000         maartbrief 2021, § 2.2-4
cluster Bestuur en ondersteuning
- GDI voorzieningen 2.492           december 2021, § 2.2-2
- Digid en MijnOverheid 4.215           december 2021, § 2.2-2
- handelsregister 806             mei 2018, § 2.2-15
- gebruik centrale voorzieningen Basisregistratie Personen 20                december 2021, § 2.2-2
- permanente registratie en briefstembureau kiezers buitenland 192              -808            mei 2022, § 2.2-7
- logisch ontwerp GBA -483             december 2020,  § 2.2-11
- extra bijdragen BRP 3.264           september 2021, § 2.2-17
- robuust rechtsbeschermingssysteem 2.000          december 2021, § 2.2-3
- Wet Open Overheid (structureel) 21.031          5.258          5.257          5.258          5.258          mei 2021, § 2.2-18
- Wet Open Overheid (incidenteel) 24.979          -24.979        mei 2021, § 2.2-18
- raadsledenvergoeding kleine gemeenten 291              9.776          mei 2022, § 2.2-6
- systeemleren monitoring 5.000          mei 2022, § 2.2-12
Algemene uitkering 32.647.562   34.409.507  35.255.198  37.247.014  35.449.294  36.532.024  
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Bijlage 2.2.2 Overzicht mutaties 2021 BTW-compensatiefonds 

 
 

 

Omschrijving 
Bedragen in € 1.000 

Departement Bedrag   Circulaire 

Afdracht inzake het project Rijnlandroute I&W 41.974  n.v.t. (SPUK I&W)  

Derde trance woningbouwimpuls (totaal 253,1 miljoen) BZK 36.808  n.v.t. (SPUK BZK) 

Volkshuisvestingsfonds (VHF) BZK 12.229  n.v.t. (SPUK BZK) 

Afdracht inzake het project Rotterdamsebaan I&W 6.805  n.v.t. (SPUK I&W) 

Project IJsseldelta fase 2 I&W 6.717  n.v.t. (SPUK I&W)  

Laatste termijn regio deals derde tranche en laatste termijn deal 
Rotterdam Zuid 

LNV 5.483  septcirc pf 2019, 
3.2-1 

Randweg Eindhoven I&W 4.739  n.v.t. (SPUK I&W) 

Eerste tranche Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptie I&W 2.598  n.v.t. (SPUK I&W) 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Eindhoven I&W 2.250  n.v.t. (SPUK I&W) 

Programma Natuur 2021 (provincies) LNV 1.964  n.v.t. (SPUK LNV) 

Compensatiepakket Wind in de Zeilen BZK 1.920  n.v.t. (SPUK BZK) 

Vijfde trance Nationaal Programma Groningen (NPG projecten) BZK 1.585  n.v.t. (SPUK BZK) 

Subsidies tijdelijke stimuleringsregeling doelmatig en duurzaam 
gebruik van verkeersinfrastructuur 

I&W 1.500  n.v.t. (SPUK I&W) 

Tweede tranche Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptie (deel 1) I&W 1.342  n.v.t. (SPUK I&W) 

Tweede tranche deel Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptie 
(deel 2) 

I&W 1.297  n.v.t. (SPUK I&W) 

Incidentele beschikkingen 2021 I&W 1.211  n.v.t. (SPUK I&W) 

Fietssnelroutes I&W 1.161  n.v.t. (SPUK I&W) 

Regeling Huisvesting Aandachstgroepen BZK 996  n.v.t. (SPUK BZK) 

Schone Lucht Akkoord (eerste afdracht) I&W 873  n.v.t. (SPUK I&W) 

Nijmegen station Heyendaal I&W 598  n.v.t. (SPUK I&W) 

Eerste trance (deel 2) gerichte opkoop veehouderijen LNV 579  n.v.t. (SPUK LNV) 

Stimulering huisvesting vergunninghouders BZK 515  n.v.t. (SPUK BZK)  

Informatievoorziening VOI SZW 500  n.v.t. (SPUK SZW) 

KTA A2 Deil Vugh I&W 495  n.v.t. (SPUK I&W) 

Erfgoed Deal gemeenten en provincies OCW 482  meicirc gf 2020, 3.2-
13 

Regeling lokale versterking cliëntondersteuning VWS 441  n.v.t. (SPUK VWS) 

Perceel Recreatieterreinen als onderdeel van project IJsseldelta 
fase 2 

I&W 364  n.v.t. (SPUK I&W)  

Bermmaatregelen N-wegen I&W 342  n.v.t. (SPUK I&W) 

NOVI gebieden BZK 327  n.v.t. (SPUK BZK) 

Agroprogramma Groningen LNV 292  n.v.t. (SPUK LNV) 

BREDE HULP BIJ GEMEENTEN FIN 233  n.v.t. (SPUK FIN) 

Ondersteuning gemeenten woningbouwgebieden BZK 229  n.v.t. (SPUK BZK)  

Scohone Lucht akkoord (tweede afdracht) I&W 191  n.v.t. (SPUK I&W) 

Expertsiecentra VWS 185  n.v.t. (SPUK VWS) 

Pilots Mobility as a Service (MaaS) I&W 177  n.v.t. (SPUK I&W) 

Spoorbaanpad Almere I&W 174  n.v.t. (SPUK I&W) 

Programma Natuur 2021 (gemeentes) LNV 123  n.v.t. (SPUK LNV) 

Boeking BCF naar gemeentefonds uitvoering DigiD en 
MijnOverheid 

BZK -111  meicirc. gf 2019, 
2.2-21 

Overig div. 150  n.v.t. 

Totaal 
 

139.738  
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Bijlage 2.4.1 Suppletie-uitkering bommenregeling 

 
 

Gemeente Toegekend bedrag 2022 Gemeente Toegekend bedrag 2022

Aalten 73.677 Lochem 104.040

Alblasserdam 188.961 Maasdriel 263.120

Almere 1.106.620 Maasgouw 22.841

Alphen aan den Rijn 218.207 Meierijstad 585.148

Altena 37.433 Middelburg 269.290

Amersfoort 184.509 Moerdijk 717.289

Amsterdam 119.045 Montferland 60.372

Apeldoorn 4.544.145 Neder‐Betuwe 38.859

Arnhem 92.211 Nijmegen 1.642.713

Asten 16.827 Oost Gelre 41.100

Beesel 11.380 Oosterhout 9.940

Berg en Dal 74.023 Oss 31.818

Bergen L 176.914 Oudewater 9.754

Bergen op Zoom 111.678 Overbetuwe 72.165

Best 169.772 Peel en Maas 213.964

Bladel 70.491 Raalte 18.669

Bloemendaal 55.304 Renkum 24.006

Breda 153.862 Rheden 28.173

Buren 21.370 Rhenen 23.381

Castricum 10.254 Roerdalen 65.219

Den Helder 181.963 Roermond 282.489

Deurne 287.542 Roosendaal 121.143

Deventer 94.629 Rotterdam 1.180.623

Doetinchem 40.180 Scherpenzeel 59.012

Dronten 526.538 Schiedam 74.969

Echt‐Susteren 240.780 Schouwen‐Duiveland 16.325

Ede 1.263.288 's‐Hertogenbosch 227.255

Eemsdelta 792.087 Sluis 1.049.528

Eijsden‐Margraten 34.354 Someren 9.588

Eindhoven 493.144 Súdwest‐Fryslân 33.600

Gennep 4.059 Terneuzen 94.135

Goirle 124.929 Tiel 23.296

Gooise Meren 403.253 Tilburg 433.964

Groningen 100.493 Utrechtse Heuvelrug 6.571

Haarlemmermeer 2.810.431 Veenendaal 78.365

Harderwijk 42.123 Veere 21.494

Heerenveen 26.435 Veldhoven 157.281

Heerlen 13.736 Velsen 99.119

Hengelo 48.058 Venlo 719.846

Heusden 92.764 Venray 499.987

Hoeksche Waard 19.733 Vlaardingen 151.118

Horst aan de Maas 75.637 Vlissingen 187.705

Kerkrade 38.144 Voerendaal 41.924

Landgraaf 200.779 Voorst 16.637

Lingewaard 670.635 Vught 24.644

Suppletie‐uitkering Bommenregeling
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Bijlage 2.4.1 Suppletie-uitkering bommenregeling (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeente Toegekend bedrag 2022 Gemeente Toegekend bedrag 2022

Waalre 5889 Woerden 22749

Waalwijk 603532 Woudenberg 20060

Waddinxveen 249431 Zundert 14370

Wageningen 69611 Zutphen 658831

Westerwolde 49771 Zwolle 53601

Winterswijk 2992 Totaal 27.665.713

Suppletie‐uitkering Bommenregeling
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Bijlage 2.5.2a Ingroeipad nieuwe verdeling gemeentefonds per 2023 

Deze bijlage bevat per gemeente het bedrag waarmee de algemene uitkering in de jaren 

2023 tot en met 2025 wordt verhoogd of verlaagd om te bewerkstelligen dat het 

herverdeeleffect als gevolg van het nieuwe verdeelmodel gefaseerd tot stand komt. Deze 

bedragen worden toegekend via de suppletie-uitkering Nieuwe verdeling GF. Het maximale 

effect is -/+ € 7,50 per inwoner in 2023 en -/+ € 15 per inwoner in 2024 en 2025. 

Daarmee komt het maximale effect op -/+ € 37,50 per inwoner in 2025.  

Voor gemeenten met een beperkte financiële draagkracht en een lage sociaal economische 

status gecombineerd met een negatief herverdeeleffect geldt tot en met 2025 een 

aangepast ingroeipad. Het maximale negatieve effect voor deze gemeenten is - € 5 per 

inwoner in 2023, - € 7,50 per inwoner in 2024 en - € 10 per inwoner in 2025. Dat betekent 

dat het maximale totale effect voor deze gemeenten in 2025 uitkomt op - € 22,50 per 

inwoner. Ook de gemeenten die tot en met 2022 aanvullende middelen ontvangen vanwege 

bevolkingsdaling en die te maken hebben met een negatief herverdeeleffect komen in 

aanmerking voor het aangepaste ingroeipad. Zie voor meer informatie paragraaf 2.5.2. 

 

Onderstaande tabel bevat de bedragen per gemeente voor het ingroeipad, de bedragen zijn 

uitgedrukt in het herverdeeleffect per inwoner en in het totaal bedrag per gemeente.  
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Gemeente 2023 2024 2025 en verder 2023 2024 2025 en verder

Aa en Hunze ‐4,29              ‐4,29             ‐4,29                        ‐                        ‐                        ‐                                

Aalsmeer 7,50               20,69            20,69                       ‐421.985        ‐                        ‐                                

Aalten 7,50               22,50            37,50                       ‐2.099.178     ‐1.692.378     ‐1.285.578             

Achtkarspelen ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      1.166.715      957.465          678.465                  

Alblasserdam ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.034.315      732.275          430.235                  

Albrandswaard ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.275.003      1.887.793       1.500.583              

Alkmaar ‐5,00              ‐12,50          ‐22,39                      1.910.722      1.086.502       ‐                                

Almelo 7,50               9,09              9,09                          ‐116.348        ‐                        ‐                                

Almere ‐7,50              ‐21,29          ‐21,29                      2.961.860      ‐                        ‐                                

Alphen aan den Rijn ‐7,50              ‐22,50          ‐22,88                      1.731.212      42.407             ‐                                

Alphen‐Chaam 7,50               22,50            37,50                       ‐836.976        ‐681.381         ‐525.786                

Altena 7,50               9,78              9,78                          ‐128.370        ‐                        ‐                                

Ameland 1,06               1,06              1,06                          ‐                        ‐                        ‐                                

Amersfoort ‐5,00              ‐12,50          ‐20,75                      2.480.281      1.299.316       ‐                                

Amstelveen 7,50               22,50            37,50                       ‐8.140.267     ‐6.777.832     ‐5.415.397             

Amsterdam ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      27.327.602    13.920.857    514.112                  

Apeldoorn 7,50               13,86            13,86                       ‐1.048.729     ‐                        ‐                                

Arnhem 7,50               22,50            37,50                       ‐9.901.569     ‐7.465.209     ‐5.028.849             

Assen ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      4.319.714      3.803.444       3.115.084              

Asten 7,50               22,50            37,50                       ‐2.134.578     ‐1.882.323     ‐1.630.068             

Baarle‐Nassau ‐7,50              ‐22,50          ‐31,31                      164.282          60.797             ‐                                

Baarn ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.527.359      3.155.479       2.783.599              

Barendrecht ‐7,50              ‐22,31          ‐22,31                      720.197          ‐                        ‐                                

Barneveld ‐7,50              ‐11,76          ‐11,76                      255.681          ‐                        ‐                                

Beek ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      546.316          427.253          268.503                  

Beekdaelen ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      769.910          499.422          138.772                  

Beesel 7,50               22,50            37,50                       ‐893.245        ‐691.495         ‐489.745                

Berg en Dal ‐7,50              ‐15,81          ‐15,81                      290.844          ‐                        ‐                                

Bergeijk 7,50               10,47            10,47                       ‐55.789           ‐                        ‐                                

Bergen (L.) 7,50               22,50            37,50                       ‐483.998        ‐287.378         ‐90.758                   

Bergen (NH.) ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.552.456      1.106.731       661.006                  

Bergen op Zoom 7,50               22,50            37,50                       ‐4.352.249     ‐3.339.539     ‐2.326.829             

Berkelland 7,50               22,50            37,50                       ‐2.417.515     ‐1.759.825     ‐1.102.135             

Bernheze 7,50               19,20            19,20                       ‐367.955        ‐                        ‐                                

Best ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.548.984      1.095.744       642.504                  

Beuningen ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      930.268          734.091          472.521                  

Beverwijk ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      3.881.541      3.567.569       3.148.939              

Bladel ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      633.536          325.601          17.666                    

Blaricum 7,50               22,35            22,35                       ‐177.528        ‐                        ‐                                

Bloemendaal ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.485.877      1.133.707       781.537                  

Bodegraven‐Reeuwijk 7,50               22,50            23,42                       ‐561.637        ‐32.467           ‐                                

Boekel 7,50               22,50            23,91                       ‐179.846        ‐15.461           ‐                                

Borger‐Odoorn 7,50               22,50            37,50                       ‐837.876        ‐453.906         ‐69.936                   

Borne ‐5,00              ‐9,35             ‐9,35                        103.000          ‐                        ‐                                

Borsele 7,50               22,50            35,02                       ‐628.031        ‐285.761         ‐                                

Ingroeipad en suppletie‐uitkering nieuwe verdeling gemeentefonds

Ingroeipad per inwoner Bedrag per gemeente
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Gemeente 2023 2024 2025 en verder 2023 2024 2025 en verder

Boxtel 7,50               22,50            25,44                       ‐591.583        ‐96.988           ‐                                

Breda 7,50               22,50            37,50                       ‐21.743.002  ‐18.981.112   ‐16.219.222          

Brielle 2,78               2,78              2,78                          ‐                        ‐                        ‐                                

Bronckhorst 7,50               22,50            31,63                       ‐870.805        ‐329.500         ‐                                

Brummen ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      506.231          349.601          140.761                  

Brunssum ‐5,00              ‐12,50          ‐18,46                      372.544          165.019          ‐                                

Bunnik ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.287.722      1.057.607       827.492                  

Bunschoten ‐7,50              ‐22,50          ‐35,57                      618.113          287.828          ‐                                

Buren 7,50               22,50            37,50                       ‐1.056.772     ‐651.637         ‐246.502                

Capelle aan den IJssel ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      5.199.110      4.189.325       3.179.540              

Castricum ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.472.587      931.297          390.007                  

Coevorden 7,50               10,28            10,28                       ‐98.079           ‐                        ‐                                

Cranendonck 7,50               22,50            25,74                       ‐382.963        ‐67.948           ‐                                

Culemborg ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      748.948          530.541          239.331                  

Dalfsen 7,50               22,50            26,92                       ‐561.198        ‐127.683         ‐                                

Dantumadiel 7,50               22,50            37,50                       ‐800.473        ‐516.328         ‐232.183                

De Bilt ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.783.542      1.132.782       482.022                  

De Fryske Marren 7,50               22,50            37,50                       ‐7.096.915     ‐6.320.245     ‐5.543.575             

De Ronde Venen 7,50               22,50            37,50                       ‐1.644.080     ‐973.280         ‐302.480                

De Wolden 7,50               22,50            37,50                       ‐789.548        ‐423.938         ‐58.328                   

Delft ‐7,50              ‐18,17          ‐18,17                      1.105.314      ‐                        ‐                                

Den Helder ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      1.774.061      1.349.696       783.876                  

Deurne 7,50               22,50            37,50                       ‐1.813.536     ‐1.326.981     ‐840.426                

Deventer 7,50               19,04            19,04                       ‐1.167.938     ‐                        ‐                                

Diemen ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      3.496.104      3.261.099       2.947.759              

Dijk en Waard ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      4.372.008      3.071.178       1.770.348              

Dinkelland 7,50               22,50            32,15                       ‐655.937        ‐256.847         ‐                                

Doesburg ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.540.129      1.374.169       1.208.209              

Doetinchem ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      1.411.059      974.034          391.334                  

Dongen ‐2,15              ‐2,15             ‐2,15                        ‐                        ‐                        ‐                                

Dordrecht ‐7,50              ‐22,50          ‐31,24                      2.827.687      1.040.962       ‐                                

Drechterland 7,50               20,26            20,26                       ‐253.070        ‐                        ‐                                

Drimmelen 5,77               5,77              5,77                          ‐                        ‐                        ‐                                

Dronten ‐7,50              ‐22,50          ‐28,31                      874.144          243.979          ‐                                

Druten ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.208.259      1.923.394       1.638.529              

Duiven ‐7,50              ‐22,50          ‐25,96                      462.676          86.686             ‐                                

Echt‐Susteren ‐2,33              ‐2,33             ‐2,33                        ‐                        ‐                        ‐                                

Edam‐Volendam 7,50               22,50            37,50                       ‐1.643.273     ‐1.099.253     ‐555.233                

Ede 7,50               8,65              8,65                          ‐136.006        ‐                        ‐                                

Eemnes ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      893.384          752.954          612.524                  

Eemsdelta ‐5,00              ‐10,73          ‐10,73                      261.076          ‐                        ‐                                

Eersel ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.092.167      799.247          506.327                  

Eijsden‐Margraten 7,50               22,50            37,50                       ‐1.229.595     ‐841.095         ‐452.595                

Eindhoven 7,50               22,50            37,50                       ‐52.672.228  ‐49.136.863   ‐45.601.498          

Elburg ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.507.645      1.156.210       804.775                  
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Emmen 7,50               22,50            37,50                       ‐3.629.990     ‐2.024.630     ‐419.270                

Enkhuizen 7,50               18,23            18,23                       ‐200.029        ‐                        ‐                                

Enschede 7,50               22,50            37,50                       ‐5.815.802     ‐3.419.822     ‐1.023.842             

Epe 6,08               6,08              6,08                          ‐                        ‐                        ‐                                

Ermelo ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.927.319      3.522.079       3.116.839              

Etten‐Leur 7,50               13,55            13,55                       ‐265.380        ‐                        ‐                                

Geertruidenberg 6,17               6,17              6,17                          ‐                        ‐                        ‐                                

Geldrop‐Mierlo ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.557.785      956.795          355.805                  

Gemert‐Bakel 7,50               22,50            37,50                       ‐1.848.547     ‐1.387.147     ‐925.747                

Gennep ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.682.327      2.426.802       2.171.277              

Gilze en Rijen ‐7,50              ‐22,50          ‐34,33                      716.961          316.116          ‐                                

Goeree‐Overflakkee ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.160.224      1.401.389       642.554                  

Goes 7,50               22,50            37,50                       ‐4.036.764     ‐3.457.854     ‐2.878.944             

Goirle ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.437.962      3.078.682       2.719.402              

Gooise Meren 7,50               12,05            12,05                       ‐266.256        ‐                        ‐                                

Gorinchem ‐7,50              ‐14,75          ‐14,75                      271.069          ‐                        ‐                                

Gouda 7,50               17,78            17,78                       ‐757.239        ‐                        ‐                                

Groningen 7,50               22,50            37,50                       ‐38.979.083  ‐35.479.988   ‐31.980.893          

Gulpen‐Wittem 7,50               22,50            37,50                       ‐2.202.072     ‐1.988.982     ‐1.775.892             

Haaksbergen 7,50               22,50            37,50                       ‐2.638.615     ‐2.275.180     ‐1.911.745             

Haarlem ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      3.946.763      2.727.691       1.102.261              

Haarlemmermeer ‐7,50              ‐16,02          ‐16,02                      1.344.987      ‐                        ‐                                

Halderberge ‐7,50              ‐22,39          ‐22,39                      453.049          ‐                        ‐                                

Hardenberg 0,70               0,70              0,70                          ‐                        ‐                        ‐                                

Harderwijk ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      1.104.611      739.166          251.906                  

Hardinxveld‐Giessendam 7,50               22,50            33,38                       ‐476.534        ‐200.339         ‐                                

Harlingen 7,50               22,50            37,50                       ‐2.191.663     ‐1.954.558     ‐1.717.453             

Hattem 7,50               22,50            37,50                       ‐672.561        ‐489.141         ‐305.721                

Heemskerk ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.195.168      607.303          19.438                    

Heemstede ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.869.128      2.455.953       2.042.778              

Heerde ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.407.514      1.125.874       844.234                  

Heerenveen 7,50               22,50            37,50                       ‐5.520.179     ‐4.760.429     ‐4.000.679             

Heerlen 7,50               22,50            37,50                       ‐3.488.254     ‐2.184.214     ‐880.174                

Heeze‐Leende ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      838.108          594.463          350.818                  

Heiloo ‐6,41              ‐6,41             ‐6,41                        ‐                        ‐                        ‐                                

Hellendoorn 7,50               22,50            37,50                       ‐2.353.783     ‐1.814.803     ‐1.275.823             

Hellevoetsluis ‐7,50              ‐22,50          ‐33,03                      1.029.366      424.686          ‐                                

Helmond 7,50               22,50            37,50                       ‐10.734.299  ‐9.344.894     ‐7.955.489             

Hendrik‐Ido‐Ambacht ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.753.323      1.284.453       815.583                  

Hengelo 7,50               22,50            37,50                       ‐4.538.294     ‐3.322.559     ‐2.106.824             

Het Hogeland ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      4.164.684      3.805.929       3.327.589              

Heumen ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      624.713          500.446          334.756                  

Heusden 7,50               22,50            37,50                       ‐3.674.691     ‐2.999.616     ‐2.324.541             

Hillegom ‐7,50              ‐21,98          ‐21,98                      321.488          ‐                        ‐                                

Hilvarenbeek 4,85               4,85              4,85                          ‐                        ‐                        ‐                                
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Hilversum 7,50               22,50            37,50                       ‐3.953.278     ‐2.584.753     ‐1.216.228             

Hoeksche Waard ‐7,50              ‐22,50          ‐33,08                      2.252.424      931.719          ‐                                

Hof van Twente 7,50               22,50            37,50                       ‐1.916.202     ‐1.390.602     ‐865.002                

Hollands Kroon 7,50               22,50            37,50                       ‐1.678.138     ‐949.393         ‐220.648                

Hoogeveen 7,50               22,50            37,50                       ‐2.438.800     ‐1.604.755     ‐770.710                

Hoorn ‐5,00              ‐12,50          ‐20,71                      1.156.411      604.269          ‐                                

Horst aan de Maas 7,50               22,50            37,50                       ‐2.570.969     ‐1.933.664     ‐1.296.359             

Houten ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      4.813.725      4.060.380       3.307.035              

Huizen ‐0,56              ‐0,56             ‐0,56                        ‐                        ‐                        ‐                                

Hulst 7,50               22,50            37,50                       ‐4.837.301     ‐4.423.676     ‐4.010.051             

IJsselstein ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.694.840      3.187.555       2.680.270              

Kaag en Braassem 7,50               22,50            37,50                       ‐1.832.497     ‐1.419.382     ‐1.006.267             

Kampen 7,50               22,50            37,50                       ‐3.571.654     ‐2.754.544     ‐1.937.434             

Kapelle 7,50               22,50            37,50                       ‐1.268.971     ‐1.075.741     ‐882.511                

Katwijk 3,85               3,85              3,85                          ‐                        ‐                        ‐                                

Kerkrade 7,50               16,10            16,10                       ‐390.938        ‐                        ‐                                

Koggenland 6,20               6,20              6,20                          ‐                        ‐                        ‐                                

Krimpen aan den IJssel 7,50               12,03            12,03                       ‐133.190        ‐                        ‐                                

Krimpenerwaard 7,50               22,50            37,50                       ‐3.184.217     ‐2.334.887     ‐1.485.557             

Laarbeek ‐1,85              ‐1,85             ‐1,85                        ‐                        ‐                        ‐                                

Land van Cuijk ‐7,50              ‐22,50          ‐36,14                      2.583.216      1.230.306       ‐                                

Landgraaf ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      2.236.776      1.957.311       1.584.691              

Landsmeer 7,50               20,50            20,50                       ‐150.310        ‐                        ‐                                

Lansingerland ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      4.805.447      3.855.002       2.904.557              

Laren ‐7,50              ‐22,50          ‐37,23                      338.895          167.925          ‐                                

Leeuwarden 7,50               22,50            37,50                       ‐5.962.193     ‐4.094.978     ‐2.227.763             

Leiden 7,50               20,89            20,89                       ‐1.661.747     ‐                        ‐                                

Leiderdorp ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.065.122      1.654.467       1.243.812              

Leidschendam‐Voorburg ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.707.800      2.561.305       1.414.810              

Lelystad ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      4.587.242      3.988.660       3.190.550              

Leudal ‐7,50              ‐12,47          ‐12,47                      178.982          ‐                        ‐                                

Leusden ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.052.411      1.594.251       1.136.091              

Lingewaard ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.301.133      1.598.803       896.473                  

Lisse ‐3,01              ‐3,01             ‐3,01                        ‐                        ‐                        ‐                                

Lochem 7,50               22,50            37,50                       ‐1.195.744     ‐686.524         ‐177.304                

Loon op Zand ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.333.884      981.324          628.764                  

Lopik 7,50               22,50            37,50                       ‐607.088        ‐390.248         ‐173.408                

Losser ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.314.288      970.968          627.648                  

Maasdriel 7,50               22,50            37,50                       ‐1.280.780     ‐899.000         ‐517.220                

Maasgouw ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.340.551      981.346          622.141                  

Maashorst 7,50               16,11            16,11                       ‐500.071        ‐                        ‐                                

Maassluis ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.060.191      556.686          53.181                    

Maastricht 7,50               22,50            37,50                       ‐13.299.269  ‐11.495.864   ‐9.692.459             

Medemblik 7,50               22,50            36,17                       ‐1.295.006     ‐617.531         ‐                                

Meerssen 7,50               22,50            24,20                       ‐311.672        ‐31.757           ‐                                
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Meierijstad ‐7,50              ‐11,22          ‐11,22                      303.790          ‐                        ‐                                

Meppel ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      1.757.750      1.499.855       1.155.995              

Middelburg 7,50               22,50            37,50                       ‐3.859.415     ‐3.124.955     ‐2.390.495             

Midden‐Delfland ‐7,50              ‐9,48             ‐9,48                        38.443            ‐                        ‐                                

Midden‐Drenthe 7,50               11,92            11,92                       ‐147.682        ‐                        ‐                                

Midden‐Groningen ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      4.011.872      3.556.427       2.949.167              

Moerdijk 7,50               22,50            37,50                       ‐2.834.794     ‐2.277.019     ‐1.719.244             

Molenlanden 7,50               12,01            12,01                       ‐198.990        ‐                        ‐                                

Montferland 7,50               22,50            37,13                       ‐1.067.665     ‐527.200         ‐                                

Montfoort 7,50               9,27              9,27                          ‐24.586           ‐                        ‐                                

Mook en Middelaar 4,38               4,38              4,38                          ‐                        ‐                        ‐                                

Neder‐Betuwe 4,95               4,95              4,95                          ‐                        ‐                        ‐                                

Nederweert 7,50               22,50            37,50                       ‐1.482.221     ‐1.224.656     ‐967.091                

Nieuwegein ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.717.243      2.759.253       1.801.263              

Nieuwkoop 7,50               10,12            10,12                       ‐76.352           ‐                        ‐                                

Nijkerk ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.515.187      861.187          207.187                  

Nijmegen 7,50               22,50            37,50                       ‐28.015.761  ‐25.355.376   ‐22.694.991          

Nissewaard ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      5.907.829      5.267.029       4.412.629              

Noardeast‐Fryslân ‐2,22              ‐2,22             ‐2,22                        ‐                        ‐                        ‐                                

Noord‐Beveland ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      330.089          216.374          102.659                  

Noordenveld ‐7,50              ‐7,68             ‐7,68                        5.598               ‐                        ‐                                

Noordoostpolder 7,50               22,50            22,94                       ‐734.902        ‐21.157           ‐                                

Noordwijk ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.245.187      2.584.257       1.923.327              

Nuenen, Gerwen en Nederwe ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.049.194      693.664          338.134                  

Nunspeet 7,50               14,63            14,63                       ‐199.666        ‐                        ‐                                

Oegstgeest ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.989.862      2.613.902       2.237.942              

Oirschot 0,27               0,27              0,27                          ‐                        ‐                        ‐                                

Oisterwijk ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.167.256      681.661          196.066                  

Oldambt ‐5,00              ‐12,50          ‐18,26                      507.540          220.463          ‐                                

Oldebroek 7,50               22,50            24,17                       ‐396.108        ‐39.708           ‐                                

Oldenzaal 7,50               22,50            37,50                       ‐1.710.347     ‐1.234.832     ‐759.317                

Olst‐Wijhe ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      1.324.473      1.186.766       1.003.156              

Ommen 7,50               22,50            37,50                       ‐1.388.526     ‐1.114.101     ‐839.676                

Oost Gelre 7,50               15,49            15,49                       ‐236.367        ‐                        ‐                                

Oosterhout 7,50               22,50            28,79                       ‐1.196.578     ‐353.488         ‐                                

Ooststellingwerf ‐7,50              ‐22,50          ‐27,79                      516.603          134.643          ‐                                

Oostzaan 7,50               22,50            37,50                       ‐804.482        ‐659.147         ‐513.812                

Opmeer 7,50               22,50            37,50                       ‐446.514        ‐266.379         ‐86.244                   

Opsterland ‐7,50              ‐18,28          ‐18,28                      321.453          ‐                        ‐                                

Oss 7,50               22,50            37,50                       ‐4.040.053     ‐2.652.163     ‐1.264.273             

Oude IJsselstreek 7,50               22,50            37,50                       ‐3.082.013     ‐2.491.823     ‐1.901.633             

Ouder‐Amstel 7,50               22,50            37,50                       ‐524.703        ‐312.828         ‐100.953                

Oudewater 7,50               22,50            37,50                       ‐353.277        ‐201.207         ‐49.137                   

Overbetuwe ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      4.191.714      3.468.504       2.745.294              

Papendrecht ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.131.753      649.188          166.623                  
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Peel en Maas 7,50               22,50            37,50                       ‐2.882.417     ‐2.227.517     ‐1.572.617             

Pekela ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      732.775          641.455          519.695                  

Pijnacker‐Nootdorp ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      9.095.831      8.260.721       7.425.611              

Purmerend ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      3.236.248      2.547.800       1.629.870              

Putten 7,50               22,50            24,06                       ‐403.576        ‐38.101           ‐                                

Raalte ‐7,50              ‐19,97          ‐19,97                      472.785          ‐                        ‐                                

Reimerswaal 7,50               22,50            37,50                       ‐1.987.773     ‐1.644.333     ‐1.300.893             

Renkum ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.480.758      1.009.503       538.248                  

Renswoude ‐7,50              ‐9,20             ‐9,20                        9.428               ‐                        ‐                                

Reusel‐De Mierden ‐7,50              ‐22,50          ‐22,51                      197.084          179                   ‐                                

Rheden ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      3.366.096      3.039.658       2.604.408              

Rhenen 3,87               3,87              3,87                          ‐                        ‐                        ‐                                

Ridderkerk 7,50               22,50            37,50                       ‐1.955.373     ‐1.255.308     ‐555.243                

Rijssen‐Holten 7,50               8,54              8,54                          ‐39.726           ‐                        ‐                                

Rijswijk ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      7.618.905      7.204.755       6.652.555              

Roerdalen 7,50               15,47            15,47                       ‐163.952        ‐                        ‐                                

Roermond 7,50               22,50            37,50                       ‐4.095.647     ‐3.214.202     ‐2.332.757             

Roosendaal 7,50               22,50            37,50                       ‐3.794.474     ‐2.636.474     ‐1.478.474             

Rotterdam ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      32.970.124    28.082.892    21.566.582            

Rozendaal 7,50               22,50            37,50                       ‐331.159        ‐305.269         ‐279.379                

Rucphen 7,50               14,89            14,89                       ‐170.646        ‐                        ‐                                

Schagen ‐7,50              ‐18,99          ‐18,99                      534.738          ‐                        ‐                                

Scherpenzeel ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      759.671          607.751          455.831                  

Schiedam ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      1.747.677      1.153.085       360.295                  

Schiermonnikoog 7,50               22,50            37,50                       ‐121.948        ‐107.983         ‐94.018                   

Schouwen‐Duiveland 7,50               22,50            37,50                       ‐3.784.365     ‐3.273.390     ‐2.762.415             

's‐Gravenhage ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      104.263.115  96.038.315    87.813.515            

's‐Hertogenbosch 7,50               22,50            37,50                       ‐14.925.661  ‐12.593.311   ‐10.260.961          

Simpelveld 7,50               22,50            37,50                       ‐427.126        ‐269.971         ‐112.816                

Sint‐Michielsgestel ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.744.575      1.302.105       859.635                  

Sittard‐Geleen 7,50               22,50            37,01                       ‐2.707.290     ‐1.331.145     ‐                                

Sliedrecht ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      4.283.545      3.899.590       3.515.635              

Sluis 7,50               22,50            37,50                       ‐2.796.538     ‐2.449.048     ‐2.101.558             

Smallingerland 7,50               22,50            36,99                       ‐1.652.872     ‐812.272         ‐                                

Soest ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.256.767      1.553.177       849.587                  

Someren 7,50               22,50            37,50                       ‐1.950.693     ‐1.659.273     ‐1.367.853             

Son en Breugel ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      669.442          406.162          142.882                  

Stadskanaal 4,87               4,87              4,87                          ‐                        ‐                        ‐                                

Staphorst 7,50               22,50            37,50                       ‐1.833.443     ‐1.574.528     ‐1.315.613             

Stede Broec 7,50               22,50            37,50                       ‐1.474.243     ‐1.148.098     ‐821.953                

Steenbergen 7,50               22,50            37,50                       ‐1.131.835     ‐767.185         ‐402.535                

Steenwijkerland 7,50               22,50            37,50                       ‐2.593.816     ‐1.928.701     ‐1.263.586             

Stein 7,50               22,50            37,50                       ‐1.476.362     ‐1.103.237     ‐730.112                

Stichtse Vecht ‐7,50              ‐22,50          ‐27,13                      1.278.265      301.645          ‐                                

Súdwest‐Fryslân 7,50               22,50            37,50                       ‐9.730.172     ‐8.380.187     ‐7.030.202             
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Gemeente 2023 2024 2025 en verder 2023 2024 2025 en verder

Terneuzen 7,50               22,50            37,50                       ‐2.424.096     ‐1.607.151     ‐790.206                

Terschelling 7,50               22,50            37,50                       ‐668.512        ‐595.462         ‐522.412                

Texel 7,50               22,50            30,34                       ‐311.845        ‐107.005         ‐                                

Teylingen ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.260.993      694.128          127.263                  

Tholen 5,16               5,16              5,16                          ‐                        ‐                        ‐                                

Tiel 7,50               22,50            23,45                       ‐668.592        ‐39.792           ‐                                

Tilburg 7,50               22,50            37,50                       ‐22.256.917  ‐18.927.712   ‐15.598.507          

Tubbergen ‐7,50              ‐22,50          ‐25,67                      387.386          67.661             ‐                                

Twenterand ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.692.033      1.186.548       681.063                  

Tynaarlo ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.950.762      3.441.092       2.931.422              

Tytsjerksteradiel 7,50               9,72              9,72                          ‐71.269           ‐                        ‐                                

Uitgeest ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      656.229          451.749          247.269                  

Uithoorn ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.172.965      1.719.875       1.266.785              

Urk 7,50               22,50            37,50                       ‐3.532.306     ‐3.213.901     ‐2.895.496             

Utrecht ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      13.732.159    8.341.609       2.951.059              

Utrechtse Heuvelrug ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      5.260.393      4.511.203       3.762.013              

Vaals 7,50               22,50            37,50                       ‐1.470.219     ‐1.318.959     ‐1.167.699             

Valkenburg aan de Geul 7,50               22,50            37,50                       ‐1.059.126     ‐813.651         ‐568.176                

Valkenswaard 7,50               22,50            37,50                       ‐2.231.892     ‐1.763.577     ‐1.295.262             

Veendam ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      722.070          516.443          242.273                  

Veenendaal ‐5,00              ‐12,50          ‐20,62                      1.045.237      543.397          ‐                                

Veere ‐6,41              ‐6,41             ‐6,41                        ‐                        ‐                        ‐                                

Veldhoven ‐7,50              ‐22,50          ‐31,59                      1.096.034      413.534          ‐                                

Velsen ‐7,50              ‐22,50          ‐23,71                      1.112.035      82.780             ‐                                

Venlo 7,50               22,50            37,50                       ‐14.796.400  ‐13.266.580   ‐11.736.760          

Venray 7,50               22,50            37,50                       ‐2.401.909     ‐1.746.214     ‐1.090.519             

Vijfheerenlanden ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.648.777      2.781.342       1.913.907              

Vlaardingen ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      1.765.135      1.210.705       471.465                  

Vlieland 7,50               22,50            37,50                       ‐312.938        ‐295.028         ‐277.118                

Vlissingen 7,50               22,50            37,50                       ‐2.388.519     ‐1.723.149     ‐1.057.779             

Voerendaal 7,50               22,50            37,50                       ‐578.789        ‐391.799         ‐204.809                

Voorschoten ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.394.861      3.010.111       2.625.361              

Voorst ‐6,82              ‐6,82             ‐6,82                        ‐                        ‐                        ‐                                

Vught ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.555.417      2.080.382       1.605.347              

Waadhoeke 7,50               22,50            25,71                       ‐840.322        ‐148.087         ‐                                

Waalre ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.386.727      1.123.567       860.407                  

Waalwijk 7,50               22,50            37,50                       ‐3.102.178     ‐2.369.953     ‐1.637.728             

Waddinxveen ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.085.217      628.032          170.847                  

Wageningen 7,50               22,50            37,50                       ‐1.214.431     ‐619.906         ‐25.381                   

Wassenaar 3,64               3,64              3,64                          ‐                        ‐                        ‐                                

Waterland 7,50               22,50            37,50                       ‐1.220.086     ‐960.406         ‐700.726                

Weert 7,50               22,50            37,50                       ‐3.933.252     ‐3.183.087     ‐2.432.922             

West Betuwe 7,50               11,94            11,94                       ‐228.454        ‐                        ‐                                

West Maas en Waal 7,50               22,50            37,50                       ‐1.622.740     ‐1.329.025     ‐1.035.310             

Westerkwartier ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      5.752.535      4.797.365       3.842.195              
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Gemeente 2023 2024 2025 en verder 2023 2024 2025 en verder

Westerveld 7,50               22,50            36,57                       ‐571.453        ‐276.538         ‐                                

Westervoort ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      1.960.069      1.847.464       1.697.324              

Westerwolde 5,56               5,56              5,56                          ‐                        ‐                        ‐                                

Westland 7,50               22,50            37,50                       ‐9.131.422     ‐7.460.692     ‐5.789.962             

Weststellingwerf 7,50               22,50            37,50                       ‐2.751.506     ‐2.359.556     ‐1.967.606             

Westvoorne 7,50               22,50            37,50                       ‐568.765        ‐345.265         ‐121.765                

Wierden 7,50               22,50            37,04                       ‐724.873        ‐356.803         ‐                                

Wijchen 7,50               22,50            27,28                       ‐816.188        ‐197.273         ‐                                

Wijdemeren 7,50               22,50            37,50                       ‐1.253.671     ‐886.726         ‐519.781                

Wijk bij Duurstede ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.726.359      1.367.484       1.008.609              

Winterswijk 7,50               22,50            37,50                       ‐2.680.230     ‐2.244.900     ‐1.809.570             

Woensdrecht 7,50               22,50            37,50                       ‐1.547.881     ‐1.217.461     ‐887.041                

Woerden ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      3.135.679      2.345.269       1.554.859              

Wormerland 7,50               22,50            27,99                       ‐334.637        ‐89.642           ‐                                

Woudenberg ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.468.454      1.263.869       1.059.284              

Zaanstad ‐5,00              ‐7,71             ‐7,71                        424.479          ‐                        ‐                                

Zaltbommel ‐7,50              ‐22,50          ‐25,59                      532.792          91.087             ‐                                

Zandvoort ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.194.017      936.497          678.977                  

Zeewolde ‐7,50              ‐22,50          ‐36,43                      661.905          318.720          ‐                                

Zeist ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      7.469.432      6.493.787       5.518.142              

Zevenaar 7,50               22,50            35,78                       ‐1.247.159     ‐585.719         ‐                                

Zoetermeer ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      12.648.468    11.708.966    10.456.296            

Zoeterwoude ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      1.522.458      1.389.813       1.257.168              

Zuidplas ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      4.004.225      3.328.265       2.652.305              

Zundert ‐2,57              ‐2,57             ‐2,57                        ‐                        ‐                        ‐                                

Zutphen ‐5,00              ‐12,50          ‐22,50                      4.391.592      4.030.759       3.549.649              

Zwartewaterland 7,50               10,43            10,43                       ‐66.950           ‐                        ‐                                

Zwijndrecht ‐7,50              ‐22,50          ‐37,50                      2.033.838      1.362.213       690.588                  

Zwolle 7,50               11,82            11,82                       ‐560.918        ‐                        ‐                                
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Bijlage 2.5.2b Overzicht van (wijzigingen in) verdeelmaatstaven vanaf 2023 

Nieuwe verdeelmaatstaven   

De volgende verdeelmaatstaven zijn nieuw met ingang van 2023: 
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* NB de gegevens per gemeente voor deze maatstaven, zoals die zijn gebruikt voor de berekeningen in 

deze circulaire, zijn gepubliceerd op de website van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-

nl/maatwerk/2022/14/maatstaven-nieuwe-verdeelmodellen-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale centrumfunctie Het aantal potentiële lokale klanten van een 

woonkern. Dat is het aantal klanten dat een 

woonkern van een gemeente aantrekt uit alle 

woonkernen tot maximaal 20 kilometer rondom de 

eigen woonkern, met inbegrip van die woonkern zelf. 

Verondersteld wordt dat de lokale aantrekkingskracht 

van een kern lineair toeneemt met het aantal 

inwoners van die kern en afneemt met het kwadraat 

van de afstand tot die kern, waarbij de afstand is 

gemeten over de weg. Het totaal aantal potentiële 

lokale klanten van een gemeente is de som van de 

potentiële lokale klanten van alle woonkernen van 

de gemeente. Het totaal aantal potentiële lokale 

klanten in Nederland is gelijk aan het aantal 

inwoners.

CBS 1 januari van het uitkeringsjaar

Onderwijsachterstand De onderwijsachterstand per gemeente, uitgedrukt in 

een achterstandsscore met drempel. De 

achterstandsscore is gebaseerd op de 

onderwijsscores per peuter (2,5 tot 4 jaar) en 

basisschoolleerling. Indien de achterstandsscore van 

een gemeente negatief is, wordt deze gelijkgesteld 

aan nul. Zie voor meer informatie: 

https://www.cbs.nl/nl‐nl/dossier/dossier‐

onderwijsachterstanden/achterstandsscores‐

gemeenten. 

CBS 1 februari van het jaar 

voorafgaand aan het 

uitkeringsjaar
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Gewijzigde verdeelmaatstaven 

De volgende verdeelmaatstaven maken reeds onderdeel uit van het huidige verdeelmodel 

en komen met ingang van 2023 gewijzigd terug in het nieuwe verdeelmodel: 

* het nummer in deze kolom verwijst naar het corresponderende nummer in de Toelichting op de 

berekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds | Rapport | Rijksoverheid.nl 

** NB de gegevens per gemeente voor deze maatstaven, zoals die zijn gebruikt voor de berekeningen 

in deze circulaire, zijn gepubliceerd op de website van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-

nl/maatwerk/2022/14/maatstaven-nieuwe-verdeelmodellen-2021 
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Ongewijzigde verdeelmaatstaven 

De volgende verdeelmaatstaven maken reeds onderdeel uit van het huidige verdeelmodel 

en komen met ingang van 2023 ongewijzigd terug in het nieuwe verdeelmodel: 

* het nummer in deze kolom verwijst naar het corresponderende nummer in de Toelichting op de 

berekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds | Rapport | Rijksoverheid.nl 
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Vervallen verdeelmaatstaven 

De volgende verdeelmaatstaven maken onderdeel uit van het huidige verdeelmodel, maar 

komen met ingang van 2023 te vervallen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* het nummer in deze kolom verwijst naar het corresponderende nummer in de Toelichting op de 

berekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds | Rapport | Rijksoverheid.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.*  Naam Nr.* Naam

3 Eenouderhuishoudens 10 Medicijngebruik met drempel

3a Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 10a Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

3c Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 10b Bedden

3d Eenpersoonshuishoudens 75 tm 84 jaar 11 Uitkeringsontvangers

3e Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 11a Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

5 Inwoners jonger dan 65 jaar 11b Wajongeren

5a Ouderen 65 jaar en ouder 12 Minderheden

5b Ouderen 65 t/m 74 jaar 12a Minderheden boven drempel

5c Ouderen 75 t/m 84 jaar 13 Klantenpotentieel lokaal

5d Inwoners ouderen 85 jaar en ouder 14 Klantenpotentieel regionaal

7 Huishoudens met laag inkomen 15c Achterstandsleerlingen boven drempel

7b Huishoudens 15d Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 

7c Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 15e Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 

7d Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 21 Oppervlakte bebouwing

7e Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 28 Lengte historisch water

7f Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 31 ISV stadsvernieuwing

8b Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 31 ISV herstructurering

8c Eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen 32a Omgevingsadressendichtheid boven drempel

8d Re‐integratie klassiek 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

9 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 

(particuliere hh)

38a WOZ niet‐woningen (in mln)

9a Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 

(huishoudens met kinderen)

43 Vast bedrag Utrecht

9b Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 

jaar

44 Vast bedrag Wadden

9c Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 

jaar

44a Vast bedrag Baarle‐Nassau

9d Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en 

ouder
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Bijlage 2.6.1 Aanvullende informatie uitkeringsfactor 

Het begrip uitkeringsfactor 

Op diverse plaatsen in deze circulaire wordt de term uitkeringsfactor genoemd. De 

uitkeringsfactor is de voor alle gemeenten gelijke vermenigvuldigingsfactor die wordt 

berekend door de som van de algemene uitkering, de ozb-maatstaf en de overige 

uitkeringsonderdelen (circa € 32 miljard) te delen door de uitkeringsbasis (circa € 19 

miljard).47 De – landelijke - uitkeringsbasis is berekend door van alle maatstaven de 

aantallen te vermenigvuldigen met het bijbehorende bedrag per eenheid; er is ook een 

uitkeringsbasis voor elke gemeente (het product van de gemeentelijke aantallen en de 

bedragen per eenheid). De uitkeringsfactor verschilt per uitkeringsjaar en bedraagt voor 

het nieuwe verdeelmodel ongeveer 1,800 voor het uitkeringsjaar 2022 en voor 2023 tot en 

met 2027 (nieuw verdeelmodel) is de waarde 1,200-1,400. Afronding op drie decimalen is 

gebruikelijk. Bij definitieve vaststelling van de uitkeringsfactor wordt afgerond op vier 

decimalen. 

 

De uitkeringsfactor speelt bij de verdeling van bedragen steeds een rol en is daardoor aan 

veranderingen onderhevig. Die ontstaan – meer bijzondere oorzaken als veranderingen in 

het verdeelstelsel buiten beschouwing latend - door twee oorzaken: 

 

1. Mutaties in de algemene uitkering 

Sommige mutaties in de algemene uitkering worden over de gemeenten verdeeld naar rato 

van de gemeentelijke uitkeringsbasis. Dit gebeurt door de uitkeringsfactor te verhogen (bij 

een toevoeging) of te verlagen (bij een uitname). Deze verdeelwijze illustreert ook het 

praktische nut van de uitkeringsfactor. Het alternatief om hetzelfde effect voor de verdeling 

te bereiken zou zijn om alle bedragen per eenheid met een gelijk percentage te verhogen of 

te verlagen. 

 

2. Veranderingen in het aantal eenheden van de maatstaven 

Door de groei van bijvoorbeeld het aantal inwoners neemt de uitkeringsbasis toe. Door een 

verlaging van de uitkeringsfactor wordt ervoor gezorgd dat niet meer algemene uitkering 

wordt uitgekeerd dan beschikbaar is. Opnieuw geldt dat zonder uitkeringsfactor alle 

bedragen per eenheid zouden moeten worden verlaagd om hetzelfde effect te bereiken. 

Verlaging van het bedrag per inwoner zou even eenvoudig zijn als verlaging van de 

uitkeringsfactor, maar die verdeelwijze doet geen recht aan de beoogde dynamiek van de 

verdeling. 

 

Berekening uitkeringsfactoren in constante prijzen 

Om gemeenten die hun begroting in constante prijzen willen opstellen te faciliteren, is in de 

gemeentefondsrubriek op internet zoals gebruikelijk een rekenmodel in constante prijzen 

 
47 In het nieuwe model is de som van de algemene uitkering, de OZB-maatstaven en overige 
uitkeringsonderdelen €37,8 miljard en de uitkeringsbasis ongeveer €29,5 miljard. 
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gepubliceerd. In dit rekenmodel is een hulpmiddel opgenomen waarin gemeenten hun 

eigen prijsindexen kunnen invullen en/of loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt. 

Op basis van de CEP of de MEV worden in het rekenmodel en in hoofdstuk 4 van de 

circulaires, als service, de ramingsgegevens van een aantal indicatoren van het CPB 

gepresenteerd. Na het invullen van de indexatiecijfers berekent het model automatisch de 

uitkering in het gemeentefonds in constante prijzen. 
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Bijlage 2.6.2 Volumina maatstaven 2023 – 2027 

Tabel 1 bevat de volumina van de voornaamste maatstaven van het gemeentefonds. Deze 

vormen de grondslag voor de ramingen van de uitkeringsbasis en de uitkeringsfactoren van 

het jaar 2022 van het huidige model. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1    Volumina maatstaven 2022 - huidig model (ramingen mei 2022)

Maatstaven 2022

- onroerendezaakbelasting 2.017.977.753.601

- inwoners 17.544.481

- inwoners jongeren jonger dan 18 jaar 3.279.329

- lage inkomens met drempel 1.631.807

- omgevingsadressendichtheid (oad) 17.053.492

- bijstandsontvangers 396.034

- medicijngebruik met drempel 2.743.139

- uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 857.754

- klantenpotentieel lokaal 17.544.481

- huishoudens 8.355.879

- minderheden 1.499.286

- woonruimten 8.301.436

- woonruimten * bodemfactor woonkernen 9.131.580

- eenouderhuishoudens 596.494

- klantenpotentieel regionaal 17.544.481

- ouders met langdurig psychisch medicijngebruik 128.761

- inwoners ouderen 65 jaar en ouder 3.540.045
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Tabel 2    Volumina maatstaven 2022-2027 (ramingen mei 2022) nieuw model

maatstaven 2022 2023 2024

inwoners 17.544.481            17.650.109       17.759.618            

huishoudens met een laag inkomen met 
drempel 1.488.405              1.505.255         1.520.439              

regionale centrumfunctie 17.475.370            17.580.582       17.689.660            
bijstandsontvangers (nieuw definitie) 406.803                 400.114           399.524                 
jongeren 3.279.328              3.262.512         3.257.265              
omgevingsadressendichtheid 17.053.492            17.200.875       17.349.573            

oppervlakte bebouwing woonkern ∗ 
bodemfactor woonkern 94.129                  95.043             96.009                  

migratieachtergrond 2.501.526              2.577.831         2.654.107              
landelijke centrumfunctie 17.475.460            17.580.672       17.689.751            
inwoners 75+ met drempel 453.475                 477.492           498.017                 
oppervlak bebouwing woonkern 86.448                  87.213             87.981                  
éénpersoonshuishoudens 3.173.298              3.211.057         3.248.218              
woonruimten ∗ bodemfactor woonkern 9.088.400              9.210.499         9.290.121              
laag opleidingsniveau met drempel 1.791.428              1.768.498         1.745.568              

maatstaven 2025 2026 2027

inwoners 17.866.026          17.969.974     18.069.368          

huishoudens met een laag inkomen met 
drempel

1.532.960            1.544.922       1.556.282            

regionale centrumfunctie 17.795.648          17.899.187     17.998.189          
bijstandsontvangers 398.202               402.633          408.587               
jongeren 3.259.705            3.268.975       3.276.229            
omgevingsadressendichtheid 17.486.046          17.637.287     17.789.878          
oppervlak bebouwing woonkern ∗ 
bodemfactor woonkern 96.981                 98.052            99.059                 

migratieachtergrond 2.725.648            2.795.616       2.863.691            
landelijke centrumfunctie 17.795.740          17.899.279     17.998.282          
inwoners 75+ met drempel 516.053               532.508          547.782               
oppervlakte bebouwing woonkern 88.775                 89.542            90.285                 
éénpersoonshuishoudens 3.284.691            3.320.898       3.356.504            
woonruimten ∗ bodemfactor woonkern 9.363.198            9.444.183       9.525.890            
laag opleidingsniveau met drempel 1.722.639            1.699.709       1.676.779            
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Tabel 4    Raming groeifactoren: inwoners en woonruimten 2022-2027

2022 2023 2024 2025 2026 2027

- inwoners 1,003952 1,006021 1,006204 1,005992 1,005818 1,005531
- woonruimten 1,009790 1,008642 1,008645 1,007866 1,008649 1,008652

Tabel 3   Gewijzigde volumina 2022 ten opzichte van stand septembercirculaire 2021

(oeverlengte+2*veen/kleiveengebied)*bf.gemeente*dh.factor

bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

bijstandsontvangers

binnenwater

buitenwater

extra groei leerlingen VO

eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen

inwoners

kernen met meer dan 500 adressen

klantenpotentieel lokaal

klantenpotentieel regionaal

lage inkomens met drempel

land

land *bodemfactor gemeente

loonkostensubsidie

meerkernigheid

meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

oeverlengte * bodemfactor gemeente

omgevingsadressendichtheid (oad)

omgevingsadressendichtheid met drempel

oppervlakte bebouwing

oppervlakte bebouwing buitengebied

oppervlakte bebouwing buitengebied*bodemfactor buitengebied

oppervlakte bebouwing woonkernen

oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

ozb maatstaven

uitkeringsontvangers

uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

vast bedrag voor iedere gemeente

woonruimten

woonruimten * bodemfactor woonkernen
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Bijlage 3.2-4 Integratie-uitkering Raadsledenvergoeding kleine gemeenten 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Alblasserdam 87.850                                  Laren 114.265                               

Alphen‐Chaam 114.265                               Lisse 87.850                                  

Ameland 105.435                               Loon op Zand 87.850                                  

Asten 78.602                                  Lopik 69.355                                  

Baarle‐Nassau 124.605                               Losser 87.850                                  

Beek 78.602                                  Maasgouw 87.850                                  

Beesel 114.265                               Meerssen 78.602                                  

Bergeijk 78.602                                  Midden‐Delfland 78.602                                  

Bergen (L.) 114.265                               Montfoort 114.265                               

Bladel 87.850                                  Mook en Middelaar 124.605                               

Blaricum 114.265                               Nederweert 78.602                                  

Bloemendaal 87.850                                  Noord‐Beveland 124.605                               

Boekel 114.265                               Nuenen, Gerwen en Nede 87.850                                  

Borne 87.850                                  Oirschot 78.602                                  

Borsele 87.850                                  Oldebroek 87.850                                  

Brielle 78.602                                  Olst‐Wijhe 78.602                                  

Brummen 87.850                                  Ommen 78.602                                  

Bunnik 78.602                                  Oostzaan 99.029                                  

Bunschoten 87.850                                  Opmeer 114.265                               

Cranendonck 87.850                                  Ouder‐Amstel 69.355                                  

Dantumadiel 78.602                                  Oudewater 114.265                               

Doesburg 114.265                               Pekela 114.265                               

Drechterland 78.602                                  Reimerswaal 87.850                                  

Druten 78.602                                  Renswoude 105.435                               

Eemnes 99.029                                  Reusel‐De Mierden 114.265                               

Eersel 78.602                                  Rhenen 85.712                                  

Elburg 87.850                                  Roerdalen 87.850                                  

Enkhuizen 78.602                                  Rozendaal 86.265                                  

Geertruidenberg 87.850                                  Rucphen 87.850                                  

Gennep 78.602                                  Scherpenzeel 110.742                               

Goirle 87.850                                  Schiermonnikoog 86.265                                  

Gulpen‐Wittem 69.355                                  Simpelveld 114.265                               

Hardinxveld‐Giessendam 78.602                                  Sluis 87.850                                  

Harlingen 78.602                                  Someren 78.602                                  

Hattem 114.265                               Son en Breugel 78.602                                  

Heerde 78.602                                  Staphorst 78.602                                  

Heeze‐Leende 78.602                                  Stede Broec 87.850                                  

Heiloo 87.850                                  Terschelling 105.435                               

Heumen 78.602                                  Texel 114.265                               

Hillegom 87.850                                  Tubbergen 87.850                                  

Hilvarenbeek 78.602                                  Uitgeest 114.265                               

Kapelle 114.265                               Urk 87.850                                  

Koggenland 87.850                                  Vaals 110.742                               

Laarbeek 87.850                                  Valkenburg aan de Geul 78.602                                  

Landsmeer 114.265                               Veere 87.850                                  

Integratie‐uitkering Raadsledenvergoeding kleine gemeenten
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Bijlage 3.2-4 Integratie-uitkering Raadsledenvergoeding kleine gemeenten 
(vervolg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Vlieland 86.265                                  Woensdrecht 87.850                                  

Voerendaal 114.265                               Wormerland 78.602                                  

Waalre 78.602                                  Woudenberg 114.265                               

Waterland 78.602                                  Zandvoort 78.602                                  

West Maas en Waal 78.602                                  Zeewolde 87.850                                  

Westerveld 78.602                                  Zoeterwoude 99.029                                  

Westervoort 78.602                                  Zundert 87.850                                  

Westvoorne 69.355                                  Zwartewaterland 87.850                                  

Wijk bij Duurstede 87.850                                  Totaal 9.775.286                            

Integratie‐uitkering Raadsledenvergoeding kleine gemeenten
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Bijlage 3.2-6 Decentralisatie-uitkering Inkomstenderving 2020 (covid-19) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Aalsmeer 304.000 Groningen 869.000

Achtkarspelen 52.000 Haarlem 2.219.000

Almelo 664.000 Haarlemmermeer 6.225.000

Almere 2.164.000 Hengelo 193.000

Amstelveen 1.723.000 Hoorn 1.099.000

Amsterdam 120.000.000 Landsmeer 17.000

Beekdaelen 425.000 Mook en Middelaar 27.000

Bergeijk 38.000 Nijkerk 205.000

Bergen (L.) 82.000 Oirschot 43.000

Bergen op Zoom 615.000 Oss 793.000

Beuningen 20.000 Oudewater 67.000

Beverwijk 107.000 Reusel‐De Mierden 12.000

Bloemendaal 431.000 Smallingerland 224.000

Breda 818.000 Tytsjerksteradiel 81.000

Culemborg 39.000 Utrecht 7.068.000

Dalfsen 43.000 Venlo 627.000

De Fryske Marren 15.000 Vught 13.000

Deurne 63.000 Waalre 52.000

Drechterland 4.000 Wassenaar 107.000

Dronten 116.000 Weert 552.000

Edam‐Volendam 144.000 Wijchen 168.000

Emmen 650.000 Woerden 33.000

Ermelo 242.000 Zaanstad 1.677.000

Gennep 222.000 Zeewolde 155.000

Gilze en Rijen 10.000 Zuidplas 12.000

Gooise Meren 163.000 Zwijndrecht 102.000

Totaal 151.794.000

Decentralisatie‐uitkering Inkomstenderving Gemeenten 2020 (covid‐19)
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord 

 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Aa en Hunze 205.707 Boxtel 237.924

Aalsmeer 233.746 Breda 979.338

Aalten 213.027 Brielle 171.850

Achtkarspelen 216.345 Bronckhorst 253.530

Alblasserdam 183.321 Brummen 186.503

Albrandswaard 207.472 Brunssum 215.367

Alkmaar 623.435 Bunnik 162.926

Almelo 439.187 Bunschoten 191.331

Almere 1.109.446 Buren 212.555

Alphen aan den Rijn 636.922 Capelle aan den IJssel 410.054

Alphen‐Chaam 141.795 Castricum 253.525

Altena 355.091 Coevorden 249.671

Ameland 113.607 Cranendonck 187.001

Amersfoort 861.819 Culemborg 221.539

Amstelveen 527.878 Dalfsen 220.603

Amsterdam 3.997.824 Dantumadiel 178.247

Apeldoorn 897.055 De Bilt 290.100

Arnhem 886.687 De Fryske Marren 332.168

Assen 417.656 De Ronde Venen 296.795

Asten 169.204 De Wolden 201.347

Baarle‐Nassau 127.019 Delft 591.786

Baarn 203.125 Den Helder 356.243

Barendrecht 316.456 Deurne 235.643

Barneveld 373.334 Deventer 580.034

Beek 165.197 Diemen 230.951

Beekdaelen 251.074 Dijk en Waard 507.295

Beesel 154.883 Dinkelland 210.841

Berg en Dal 248.132 Doesburg 144.734

Bergeijk 177.443 Doetinchem 364.703

Bergen (L.) 153.428 Dongen 209.829

Bergen (NH.) 224.065 Dordrecht 669.637

Bergen op Zoom 411.031 Drechterland 182.054

Berkelland 292.416 Drimmelen 213.899

Bernheze 231.466 Dronten 283.218

Best 226.196 Druten 178.451

Beuningen 208.931 Duiven 204.291

Beverwijk 282.477 Echt‐Susteren 232.725

Bladel 184.993 Edam‐Volendam 254.437

Blaricum 148.520 Ede 666.706

Bloemendaal 197.536 Eemnes 137.495

Bodegraven‐Reeuwijk 249.475 Eemsdelta 301.141

Boekel 144.287 Eersel 180.735

Borger‐Odoorn 206.554 Eijsden‐Margraten 207.838

Borne 198.345 Eindhoven 1.198.667

Borsele 194.729 Elburg 197.328

Decentralisatie‐uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord 
(vervolg) 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Emmen 609.042 Hilversum 529.913

Enkhuizen 176.945 Hoeksche Waard 513.935

Enschede 873.196 Hof van Twente 248.283

Epe 239.051 Hollands Kroon 316.155

Ermelo 212.585 Hoogeveen 351.337

Etten‐Leur 292.530 Hoorn 441.627

Geertruidenberg 190.271 Horst aan de Maas 285.604

Geldrop‐Mierlo 273.472 Houten 324.375

Gemert‐Bakel 228.510 Huizen 278.603

Gennep 170.131 Hulst 214.963

Gilze en Rijen 211.339 IJsselstein 242.163

Goeree‐Overflakkee 326.209 Kaag en Braassem 214.818

Goes 266.094 Kampen 345.679

Goirle 199.553 Kapelle 152.467

Gooise Meren 365.977 Katwijk 403.418

Gorinchem 260.160 Kerkrade 300.414

Gouda 441.938 Koggenland 195.248

Groningen 1.188.382 Krimpen aan den IJssel 222.768

Gulpen‐Wittem 158.098 Krimpenerwaard 356.445

Haaksbergen 200.731 Laarbeek 194.674

Haarlem 887.284 Land van Cuijk 524.695

Haarlemmermeer 863.458 Landgraaf 259.419

Halderberge 227.106 Landsmeer 146.865

Hardenberg 380.175 Lansingerland 390.228

Harderwijk 316.872 Laren 146.155

Hardinxveld‐Giessendam 175.993 Leeuwarden 696.530

Harlingen 164.908 Leiden 694.586

Hattem 149.685 Leiderdorp 214.121

Heemskerk 269.086 Leidschendam‐Voorburg 455.731

Heemstede 214.835 Lelystad 472.660

Heerde 177.537 Leudal 253.319

Heerenveen 326.515 Leusden 227.591

Heerlen 508.367 Lingewaard 307.330

Heeze‐Leende 166.763 Lisse 195.427

Heiloo 200.369 Lochem 242.810

Hellendoorn 252.753 Loon op Zand 197.647

Hellevoetsluis 274.704 Lopik 159.162

Helmond 536.889 Losser 195.027

Hendrik‐Ido‐Ambacht 230.628 Maasdriel 205.933

Hengelo 478.863 Maasgouw 199.531

Het Hogeland 312.402 Maashorst 363.891

Heumen 168.149 Maassluis 240.900

Heusden 298.224 Maastricht 675.210

Hillegom 192.088 Medemblik 299.026

Hilvarenbeek 164.445 Meerssen 177.048

Decentralisatie‐uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord 
(vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Meierijstad 481.861 Peel en Maas 291.483

Meppel 245.005 Pekela 149.464

Middelburg 318.065 Pijnacker‐Nootdorp 351.693

Midden‐Delfland 180.250 Purmerend 532.709

Midden‐Drenthe 239.968 Putten 201.309

Midden‐Groningen 377.012 Raalte 262.671

Moerdijk 259.032 Reimerswaal 195.061

Molenlanden 293.839 Renkum 231.304

Montferland 253.249 Renswoude 121.306

Montfoort 156.780 Reusel‐De Mierden 153.509

Mook en Middelaar 131.314 Rheden 290.806

Neder‐Betuwe 202.513 Rhenen 183.606

Nederweert 170.710 Ridderkerk 306.574

Nieuwegein 392.748 Rijssen‐Holten 264.140

Nieuwkoop 221.666 Rijswijk 349.418

Nijkerk 291.182 Roerdalen 185.210

Nijmegen 950.555 Roermond 367.174

Nissewaard 500.870 Roosendaal 459.574

Noardeast‐Fryslân 300.609 Rotterdam 2.967.844

Noord‐Beveland 129.919 Rozendaal 105.015

Noordenveld 230.441 Rucphen 195.844

Noordoostpolder 311.144 Schagen 305.876

Noordwijk 293.498 Scherpenzeel 140.753

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 198.489 Schiedam 469.993

Nunspeet 216.860 Schiermonnikoog 101.634

Oegstgeest 204.282 Schouwen‐Duiveland 243.397

Oirschot 177.817 's‐Gravenhage 2.528.417

Oisterwijk 235.371 's‐Hertogenbosch 851.936

Oldambt 264.505 Simpelveld 142.237

Oldebroek 198.736 Sint‐Michielsgestel 223.142

Oldenzaal 232.512 Sittard‐Geleen 532.459

Olst‐Wijhe 175.771 Sliedrecht 206.549

Ommen 175.491 Sluis 196.209

Oost Gelre 223.465 Smallingerland 353.527

Oosterhout 354.359 Soest 307.751

Ooststellingwerf 205.984 Someren 180.310

Oostzaan 138.886 Son en Breugel 172.330

Opmeer 148.754 Stadskanaal 232.738

Opsterland 224.478 Staphorst 171.093

Oss 536.382 Stede Broec 190.157

Oude IJsselstreek 269.863 Steenbergen 201.075

Ouder‐Amstel 157.754 Steenwijkerland 294.896

Oudewater 140.795 Stein 203.478

Overbetuwe 314.307 Stichtse Vecht 398.973

Papendrecht 234.512 Súdwest‐Fryslân 523.718

Decentralisatie‐uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord
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Bijlage 3.2-7 Decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord 
(vervolg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Terneuzen 345.624 Waddinxveen 227.315

Terschelling 118.388 Wageningen 271.311

Texel 155.759 Wassenaar 212.300

Teylingen 262.070 Waterland 171.310

Tholen 208.625 Weert 323.312

Tiel 282.762 West Betuwe 330.754

Tilburg 1.140.207 West Maas en Waal 180.961

Tubbergen 188.336 Westerkwartier 391.807

Twenterand 241.562 Westerveld 181.301

Tynaarlo 242.961 Westervoort 161.535

Tytsjerksteradiel 234.039 Westerwolde 209.178

Uitgeest 155.657 Westland 630.882

Uithoorn 226.154 Weststellingwerf 208.817

Urk 187.962 Westvoorne 161.050

Utrecht 1.724.728 Wierden 202.045

Utrechtse Heuvelrug 322.987 Wijchen 279.460

Vaals 140.566 Wijdemeren 201.726

Valkenburg aan de Geul 167.282 Wijk bij Duurstede 199.438

Valkenswaard 230.471 Winterswijk 221.117

Veendam 214.291 Woensdrecht 191.369

Veenendaal 408.014 Woerden 336.758

Veere 191.050 Wormerland 167.146

Veldhoven 300.705 Woudenberg 155.687

Velsen 416.559 Zaanstad 859.008

Venlo 583.803 Zaltbommel 222.925

Venray 291.749 Zandvoort 170.697

Vijfheerenlanden 362.493 Zeewolde 194.989

Vlaardingen 443.156 Zeist 398.648

Vlieland 102.753 Zevenaar 293.668

Vlissingen 294.981 Zoetermeer 700.469

Voerendaal 150.697 Zoeterwoude 135.287

Voorschoten 206.775 Zuidplas 298.519

Voorst 203.117 Zundert 191.199

Vught 232.376 Zutphen 313.790

Waadhoeke 303.957 Zwartewaterland 194.750

Waalre 172.296 Zwijndrecht 297.071

Waalwijk 317.318 Zwolle 723.387

Totaal 112.580.615

Decentralisatie‐uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord
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Bijlage 3.2-8 Decentralisatie-uitkering Brede aanpak dak- en thuisloosheid 

 

Decentralisatie‐uitkering Brede aanpak dak‐ en thuisloosheid

Gemeente Bedrag 2022

Alkmaar 562.283                                                          

Almelo 488.559                                                          

Almere 1.358.604                                                       

Amersfoort 702.753                                                          

Amsterdam 10.468.649                                                    

Apeldoorn 683.248                                                          

Arnhem 1.373.538                                                       

Assen 741.873                                                          

Bergen op Zoom 476.396                                                          

Breda 988.710                                                          

Delft 407.850                                                          

Den Helder 287.812                                                          

Deventer 623.981                                                          

Doetinchem 609.353                                                          

Dordrecht 858.240                                                          

Ede 554.767                                                          

Eindhoven 1.819.635                                                       

Emmen 511.728                                                          

Enschede 1.458.098                                                       

Gouda 341.286                                                          

Groningen 2.847.577                                                       

Haarlem 1.209.048                                                       

Heerlen 954.251                                                          

Helmond 486.426                                                          

Hilversum 401.777                                                          

Hoorn 362.766                                                          

Leeuwarden 2.301.554                                                       

Leiden 1.257.328                                                       

Maastricht 980.240                                                          

Nijmegen 1.639.008                                                       

Nissewaard 418.161                                                          

Oss 520.385                                                          

Purmerend 241.758                                                          

Rotterdam 6.916.668                                                       

's‐Gravenhage 5.028.115                                                       

's‐Hertogenbosch 823.014                                                          

Tilburg 1.348.311                                                       

Utrecht 4.081.630                                                       

Venlo 1.300.299                                                       

Vlaardingen 373.581                                                          

Vlissingen 1.058.629                                                       

Zaanstad 413.522                                                          

Zwolle 1.618.590                                                       

Totaal 61.900.001                                                    
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Bijlage 3.2-9 Decentralisatie-uitkering Crisisdienstverlening 

 

Gemeente wv. Coördinatie 

aanpak Jeugd‐

werkloosheid

wv. Mbo‐school‐

verlaters naar 

werk 

(diplomering 

2021)

wv. Voortijdig 

schoolverlater

s naar werk

Totaalbedrag 

2022

Alkmaar 96.000 515.515 438.421 1.049.936

Almere 96.000 715.911 307.744 1.119.655

Amersfoort 96.000 275.771 208.720 580.491

Amsterdam 96.000 1.515.205 1.001.613 2.612.818

Apeldoorn 96.000 560.041 406.823 1.062.864

Arnhem 96.000 483.585 289.418 869.003

Breda 96.000 554.290 507.058 1.157.348

Doetinchem 96.000 239.272 205.609 540.881

Dordrecht 96.000 310.299 202.267 608.566

Ede 96.000 268.678 199.350 564.028

Eindhoven 96.000 400.954 362.880 859.834

Emmen 96.000 261.580 201.593 559.173

Enschede 96.000 805.891 437.560 1.339.451

Goes 96.000 278.191 273.806 647.997

Gorinchem 96.000 116.892 109.475 322.367

Gouda 96.000 146.746 160.962 403.708

Groningen 96.000 807.987 486.356 1.390.343

Haarlem 96.000 304.266 261.635 661.901

Heerlen 96.000 379.547 449.588 925.135

Helmond 96.000 217.861 191.969 505.830

Hilversum 96.000 181.437 166.012 443.449

Leeuwarden 96.000 600.321 429.108 1.125.429

Leiden 96.000 317.097 351.033 764.130

Nijmegen 96.000 337.763 199.413 633.176

Roermond 96.000 171.320 172.252 439.572

Rotterdam 96.000 2.332.633 1.198.825 3.627.458

's‐Gravenhage 96.000 1.123.128 712.640 1.931.768

's‐Hertogenbosch 96.000 458.602 434.306 988.908

Tiel 96.000 183.290 185.289 464.579

Tilburg 96.000 434.959 347.449 878.408

Utrecht 96.000 684.444 529.899 1.310.343

Venlo 96.000 277.256 210.835 584.091

Zaanstad 96.000 329.193 258.595 683.788

Zoetermeer 96.000 274.845 240.768 611.613

Zwolle 96.000 405.233 330.727 831.960

Totaal 3.360.000 17.270.003 12.469.998 33.100.001

Decentralisatie‐uitkering Crisisdienstverlening 2022
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Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Extra capaciteit BOA’s 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Aa en Hunze 33.067 Boxtel 34.475

Aalsmeer 34.293 Breda 62.586

Aalten 33.387 Brielle 31.586

Achtkarspelen 33.532 Bronckhorst 35.054

Alblasserdam 32.088 Brummen 32.227

Albrandswaard 33.144 Brunssum 33.489

Alkmaar 48.781 Bunnik 31.196

Almelo 41.944 Bunschoten 32.438

Almere 68.275 Buren 33.366

Alphen aan den Rijn 49.281 Capelle aan den IJssel 40.863

Alphen‐Chaam 30.272 Castricum 35.054

Altena 38.823 Coevorden 34.911

Ameland 29.040 Cranendonck 32.249

Amersfoort 57.627 Culemborg 33.759

Amstelveen 45.235 Dalfsen 33.718

Amsterdam 194.565 Dantumadiel 31.866

Apeldoorn 58.988 De Bilt 36.411

Arnhem 58.550 De Fryske Marren 37.972

Assen 41.145 De Ronde Venen 36.660

Asten 31.471 De Wolden 32.876

Baarle‐Nassau 29.626 Delft 47.607

Baarn 32.954 Den Helder 38.866

Barendrecht 37.389 Deurne 34.376

Barneveld 39.500 Deventer 47.170

Beek 31.295 Diemen 34.170

Beekdaelen 35.050 Dijk en Waard 44.471

Beesel 30.844 Dinkelland 33.291

Berg en Dal 34.854 Doesburg 30.401

Bergeijk 31.831 Doetinchem 39.180

Bergen (L.) 30.781 Dongen 33.247

Bergen (NH.) 33.869 Dordrecht 50.496

Bergen op Zoom 40.899 Drechterland 32.032

Berkelland 36.497 Drimmelen 33.425

Bernheze 34.193 Dronten 36.156

Best 33.962 Druten 31.875

Beuningen 33.208 Duiven 33.005

Beverwijk 36.129 Echt‐Susteren 34.248

Bladel 32.161 Edam‐Volendam 35.088

Blaricum 30.566 Ede 50.387

Bloemendaal 32.709 Eemnes 30.084

Bodegraven‐Reeuwijk 34.904 Eemsdelta 36.821

Boekel 30.381 Eersel 31.975

Borger‐Odoorn 33.104 Eijsden‐Margraten 33.160

Borne 32.745 Eindhoven 72.176

Borsele 32.587 Elburg 32.700

Decentralisatie‐uitkering Extra capaciteit BOA's
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Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Extra capaciteit BOA’s (vervolg) 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Emmen 48.247 Hilversum 45.311

Enkhuizen 31.809 Hoeksche Waard 44.718

Enschede 58.049 Hof van Twente 34.860

Epe 34.517 Hollands Kroon 37.378

Ermelo 33.367 Hoogeveen 38.684

Etten‐Leur 36.502 Hoorn 42.034

Geertruidenberg 32.392 Horst aan de Maas 36.245

Geldrop‐Mierlo 35.794 Houten 37.683

Gemert‐Bakel 34.064 Huizen 35.985

Gennep 31.511 Hulst 33.471

Gilze en Rijen 33.313 IJsselstein 34.633

Goeree‐Overflakkee 37.751 Kaag en Braassem 33.465

Goes 35.521 Kampen 38.474

Goirle 32.798 Kapelle 30.739

Gooise Meren 39.227 Katwijk 40.616

Gorinchem 35.300 Kerkrade 36.794

Gouda 42.046 Koggenland 32.609

Groningen 71.726 Krimpen aan den IJssel 33.813

Gulpen‐Wittem 30.985 Krimpenerwaard 38.873

Haaksbergen 32.849 Laarbeek 32.584

Haarlem 58.572 Land van Cuijk 45.117

Haarlemmermeer 57.688 Landgraaf 35.273

Halderberge 34.002 Landsmeer 30.494

Hardenberg 39.754 Lansingerland 40.127

Harderwijk 37.405 Laren 30.463

Hardinxveld‐Giessendam 31.767 Leeuwarden 51.493

Harlingen 31.283 Leiden 51.421

Hattem 30.617 Leiderdorp 33.434

Heemskerk 35.632 Leidschendam‐Voorburg 42.558

Heemstede 33.466 Lelystad 43.186

Heerde 31.835 Leudal 35.047

Heerenveen 37.763 Leusden 34.023

Heerlen 44.511 Lingewaard 37.051

Heeze‐Leende 31.364 Lisse 32.617

Heiloo 32.833 Lochem 34.657

Hellendoorn 35.025 Loon op Zand 32.714

Hellevoetsluis 35.840 Lopik 31.031

Helmond 45.569 Losser 32.600

Hendrik‐Ido‐Ambacht 34.156 Maasdriel 33.076

Hengelo 43.416 Maasgouw 32.797

Het Hogeland 37.239 Maashorst 39.150

Heumen 31.424 Maassluis 34.586

Heusden 36.713 Maastricht 50.702

Hillegom 32.471 Medemblik 36.743

Hilvarenbeek 31.262 Meerssen 31.814

Decentralisatie‐uitkering Extra capaciteit BOA's
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Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Extra capaciteit BOA’s (vervolg) 
 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Meierijstad 43.527 Peel en Maas 36.463

Meppel 34.738 Pekela 30.607

Middelburg 37.449 Pijnacker‐Nootdorp 38.697

Midden‐Delfland 31.954 Purmerend 45.414

Midden‐Drenthe 34.551 Putten 32.874

Midden‐Groningen 39.637 Raalte 35.394

Moerdijk 35.259 Reimerswaal 32.601

Molenlanden 36.550 Renkum 34.186

Montferland 35.044 Renswoude 29.376

Montfoort 30.927 Reusel‐De Mierden 30.784

Mook en Middelaar 29.814 Rheden 36.438

Neder‐Betuwe 32.927 Rhenen 32.100

Nederweert 31.536 Ridderkerk 37.023

Nieuwegein 40.221 Rijssen‐Holten 35.448

Nieuwkoop 33.764 Rijswijk 38.613

Nijkerk 36.452 Roerdalen 32.170

Nijmegen 61.327 Roermond 39.272

Nissewaard 44.233 Roosendaal 42.700

Noardeast‐Fryslân 36.801 Rotterdam 149.530

Noord‐Beveland 29.753 Rozendaal 28.664

Noordenveld 34.148 Rucphen 32.635

Noordoostpolder 37.192 Schagen 36.997

Noordwijk 36.537 Scherpenzeel 30.227

Nuenen, Gerwen en Nede 32.751 Schiedam 43.087

Nunspeet 33.554 Schiermonnikoog 28.516

Oegstgeest 33.004 Schouwen‐Duiveland 34.678

Oirschot 31.847 's‐Gravenhage 130.317

Oisterwijk 34.364 's‐Hertogenbosch 57.260

Oldambt 35.462 Simpelveld 30.291

Oldebroek 32.762 Sint‐Michielsgestel 33.829

Oldenzaal 34.239 Sittard‐Geleen 45.405

Olst‐Wijhe 31.758 Sliedrecht 33.103

Ommen 31.745 Sluis 32.651

Oost Gelre 33.843 Smallingerland 38.765

Oosterhout 38.796 Soest 37.066

Ooststellingwerf 33.079 Someren 31.956

Oostzaan 30.145 Son en Breugel 31.607

Opmeer 30.576 Stadskanaal 34.248

Opsterland 33.887 Staphorst 31.553

Oss 45.551 Stede Broec 32.387

Oude IJsselstreek 35.660 Steenbergen 32.864

Ouder‐Amstel 30.970 Steenwijkerland 36.589

Oudewater 30.228 Stein 32.969

Overbetuwe 37.310 Stichtse Vecht 40.452

Papendrecht 34.326 Súdwest‐Fryslân 45.081

Decentralisatie‐uitkering Extra capaciteit BOA's



 

 Meicirculaire gemeentefonds 2022 105 

 

Bijlage 3.2-11 Decentralisatie-uitkering Extra capaciteit BOA’s (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Terneuzen 38.472 Waddinxveen 34.011

Terschelling 29.249 Wageningen 35.714

Texel 30.883 Wassenaar 33.355

Teylingen 35.371 Waterland 31.563

Tholen 33.194 Weert 37.644

Tiel 36.139 West Betuwe 37.920

Tilburg 69.620 West Maas en Waal 31.985

Tubbergen 32.307 Westerkwartier 40.186

Twenterand 34.610 Westerveld 31.999

Tynaarlo 34.662 Westervoort 31.135

Tytsjerksteradiel 34.305 Westerwolde 33.218

Uitgeest 30.878 Westland 49.057

Uithoorn 33.961 Weststellingwerf 33.203

Urk 32.291 Westvoorne 31.114

Utrecht 95.177 Wierden 32.906

Utrechtse Heuvelrug 37.632 Wijchen 36.017

Vaals 30.218 Wijdemeren 32.893

Valkenburg aan de Geul 31.387 Wijk bij Duurstede 32.792

Valkenswaard 34.149 Winterswijk 33.740

Veendam 33.442 Woensdrecht 32.440

Veenendaal 40.787 Woerden 38.143

Veere 32.426 Wormerland 31.381

Veldhoven 36.805 Woudenberg 30.880

Velsen 41.104 Zaanstad 57.523

Venlo 47.310 Zaltbommel 33.819

Venray 36.473 Zandvoort 31.536

Vijfheerenlanden 39.098 Zeewolde 32.598

Vlaardingen 42.091 Zeist 40.439

Vlieland 28.565 Zevenaar 36.544

Vlissingen 36.593 Zoetermeer 51.640

Voerendaal 30.661 Zoeterwoude 29.988

Voorschoten 33.113 Zuidplas 36.724

Voorst 32.953 Zundert 32.432

Vught 34.233 Zutphen 37.290

Waadhoeke 36.926 Zwartewaterland 32.588

Waalre 31.606 Zwijndrecht 36.670

Waalwijk 37.421 Zwolle 52.490

Totaal 13.000.001

Decentralisatie‐uitkering Extra capaciteit BOA's
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Bijlage 3.2-12 Decentralisatie-uitkering Regionale Energie Strategieën (RES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022

Alphen aan den Rijn 416.951

Amersfoort 273.224

Barendrecht 570.686

Bernheze 467.618

Breda 482.793

Brummen 293.981

Cranendonck 565.153

Culemborg 278.070

Doetinchem 301.372

Dordrecht 271.337

Goeree‐Overflakkee 146.105

Goes 372.346

Gorinchem 179.744

Groningen 419.784

Hoeksche Waard 152.219

Leeuwarden 501.631

Maastricht 450.526

Nijkerk 325.103

Nijmegen 502.345

Oldebroek 254.051

Tilburg 340.716

Utrecht 551.563

Venlo 423.285

Zuidplas 262.270

Totaal 8.802.873

Decentralisatie‐uitkering Regionale Energie Strategieën
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Bijlage 3.2-13 Decentralisatie-uitkering Bodembescherming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022

Alkmaar 311.944

Almelo 343.916

Amersfoort 294.662

Arnhem 309.352

Breda 381.937

Deventer 327.498

Dordrecht 311.080

Eindhoven 329.226

Emmen 476.125

Enschede 400.083

Groningen 411.317

Haarlem 287.749

Heerlen 317.129

Helmond 288.613

Hengelo 361.198

Leeuwarden 340.460

Leiden 324.042

Maastricht 358.855

Nijmegen 314.536

Schiedam 298.118

's‐Hertogenbosch 273.923

Tilburg 501.611

Venlo 357.742

Zaanstad 366.383

Zwolle 295.526

Totaal 8.583.025

Decentralisatie‐uitkering Bodembescherming
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Bijlage 3.2-14 Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad 

 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Aa en Hunze 6.685 Capelle aan den Ijssel 17.595

Aalsmeer 8.355 Castricum 9.420

Aalten 7.113 Coevorden 14.448

Achtkarspelen 11.237 Culemborg 7.519

Alblasserdam 6.859 Dalfsen 7.505

Albrandswaard 6.655 Dantumadiel 8.610

Alkmaar 28.587 De Fryske Marren 13.543

Almelo 35.755 De Ronde Venen 11.602

Almere 54.748 De Wolden 6.349

Alphen aan den Rijn 29.226 Delft 32.982

Ameland 4.290 Den Helder 14.642

Amersfoort 41.155 Deurne 8.522

Amstelveen 23.921 Deventer 26.322

Amsterdam 313.917 Diemen 9.194

Apeldoorn 42.777 Dijk en Waard 22.313

Arnhem 43.782 Dinkelland 6.939

Assen 17.897 Doesburg 5.108

Asten 4.400 Doetinchem 15.156

Barendrecht 12.817 Dongen 6.860

Barneveld 15.266 Dordrecht 31.246

Beek 4.290 Drechterland 5.161

Beekdaelen 9.408 Drimmelen 7.150

Beesel 4.290 Dronten 14.156

Berg en Dal 9.163 Druten 4.950

Bergeijk 4.869 Duiven 6.671

Bergen (L.) 4.290 Echt‐Susteren 8.331

Bergen (NH.) 7.893 Ede 30.470

Bergen op Zoom 20.723 Eemnes 4.290

Berkelland 11.561 Eemsdelta 22.970

Best 7.853 Eersel 5.032

Beuningen 6.816 Eijsden‐Margraten 6.757

Beverwijk 10.843 Eindhoven 60.999

Bladel 5.313 Elburg 6.079

Blaricum 4.290 Emmen 60.127

Bloemendaal 6.165 Enkhuizen 4.874

Borger‐Odoorn 12.697 Enschede 86.689

Borsele 6.004 Epe 8.728

Boxtel 8.097 Ermelo 7.073

Breda 48.420 Etten‐Leur 11.527

Bronckhorst 9.536 Geldrop‐Mierlo 10.427

Brummen 5.450 Gemert‐Bakel 11.277

Brunssum 14.156 Gennep 6.567

Bunnik 4.290 Goes 9.915

Bunschoten 5.682 Gorinchem 9.660

Buren 6.996 Gouda 19.271

Mutaties decentralisatie‐uitkering Gezond in de stad
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Bijlage 3.2-14 Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (vervolg) 
 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Groningen 72.386 Lelystad 20.512

Gulpen‐Wittem 4.290 Leudal 9.396

Haarlem 42.466 Leusden 7.908

Halderberge 7.951 Lingewaard 12.238

Hardenberg 15.951 Lisse 6.004

Harderwijk 12.530 Lochem 8.845

Harlingen 10.508 Lopik 4.290

Hattem 4.290 Losser 9.194

Heemskerk 10.313 Maasgouw 6.245

Heemstede 7.185 Maassluis 8.629

Heerenveen 13.234 Maastricht 61.828

Heerlen 56.187 Medemblik 11.800

Heiloo 6.179 Meerssen 5.400

Hellevoetsluis 10.546 Meierijstad 21.281

Helmond 24.101 Meppel 8.839

Hendrik‐Ido‐Ambacht 8.154 Middelburg 12.783

Hengelo 23.642 Midden‐Drenthe 8.737

Het Hogeland 12.611 Midden‐Groningen 28.087

Heusden 11.622 Moerdijk 9.733

Hillegom 5.784 Molenlanden 11.549

Hilvarenbeek 4.290 Montferland 9.487

Hilversum 23.763 Nederweert 4.477

Hoeksche Waard 22.819 Nieuwkoop 7.539

Hof van Twente 9.201 Nijkerk 11.308

Hollands Kroon 12.591 Nijmegen 57.646

Hoogeveen 25.831 Nissewaard 22.330

Hoorn 19.224 Noardeast‐Fryslân 16.783

Horst aan de Maas 11.137 Noordenveld 8.240

Houten 13.143 Noordwijk 11.286

Hulst 9.340 Nunspeet 7.237

Kaag en Braassem 7.075 Oirschot 4.904

Kampen 15.470 Oldambt 22.037

Kapelle 4.290 Oldebroek 6.214

Kerkrade 21.307 Oldenzaal 8.385

Koggenland 5.988 Olst‐Wijhe 4.759

Krimpen aan den IJssel 7.893 Oost Gelre 7.822

Krimpenerwaard 14.759 Oosterhout 14.646

Laarbeek 5.881 Ooststellingwerf 14.156

Land van Cuijk 28.551 Oostzaan 4.290

Landgraaf 11.091 Opmeer 4.290

Lansingerland 16.222 Opsterland 7.827

Laren 4.290 Oss 24.082

Leeuwarden 33.566 Oude IJsselstreek 11.675

Leiden 32.890 Oudewater 4.290

Leidschendam‐Voorburg 19.862 Peel en Maas 11.405

Mutaties decentralisatie‐uitkering Gezond in de stad
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Bijlage 3.2-14 Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (vervolg) 
 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Pekela 9.340 Utrechtse Heuvelrug 13.039

Pijnacker‐Nootdorp 14.307 Vaals 5.400

Purmerend 25.388 Valkenburg aan de Geul 7.735

Raalte 9.878 Valkenswaard 8.140

Reimerswaal 5.972 Veendam 12.697

Reusel‐De Mierden 4.290 Veenendaal 17.272

Rheden 11.492 Velsen 17.998

Rhenen 5.268 Venlo 27.874

Ridderkerk 12.177 Venray 11.409

Roerdalen 5.429 Vijfheerenlanden 14.671

Roermond 15.328 Vlaardingen 19.066

Roosendaal 26.269 Vlissingen 5.692

Rotterdam 291.005 Voerendaal 4.290

Rucphen 6.713 Voorst 6.430

Schagen 12.259 Vught 6.951

Scherpenzeel 4.290 Waadhoeke 18.959

Schiedam 20.540 Waalwijk 12.703

Schouwen‐Duiveland 8.895 Waddinxveen 7.457

's‐Gravenhage 141.629 Wageningen 10.508

's‐Hertogenbosch 40.607 Weert 13.125

Simpelveld 4.290 West Betuwe 13.350

Sint‐Michielsgestel 7.634 Westerveld 5.095

Sittard‐Geleen 24.401 Westervoort 4.290

Sluis 6.158 Westerwolde 17.221

Smallingerland 19.264 Weststellingwerf 13.572

Soest 12.164 Wierden 6.412

Stadskanaal 17.805 Wijchen 10.784

Staphorst 4.477 Wijk bij Duurstede 6.257

Stede Broec 5.716 Winterswijk 12.697

Steenbergen 6.598 Woensdrecht 5.758

Steenwijkerland 11.571 Woerden 13.745

Stein 6.573 Wormerland 4.300

Súdwest‐Fryslân 23.624 Zaanstad 41.050

Terneuzen 15.616 Zandvoort 4.480

Teylingen 9.759 Zeewolde 5.875

Tholen 6.789 Zeist 16.836

Tiel 11.054 Zevenaar 11.452

Tilburg 79.537 Zoetermeer 32.902

Tubbergen 5.603 Zuidplas 11.261

Twenterand 8.899 Zutphen 12.537

Tynaarlo 8.874 Zwartewaterland 5.926

Tytsjerksteradiel 8.369 Zwijndrecht 11.755

Uitgeest 4.290 Zwolle 33.574

Utrecht 92.921 Totaal 4.595.987

Mutaties decentralisatie‐uitkering Gezond in de stad
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Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP) 

 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Aa en Hunze 1.553 Brummen 2.589

Aalsmeer 4.660 Brunssum 2.071

Aalten 2.589 Bunnik 518

Achtkarspelen 5.178 Bunschoten 518

Alblasserdam 3.107 Buren 3.107

Albrandswaard 5.695 Capelle aan den IJssel 8.802

Alkmaar 16.050 Castricum 9.837

Almelo 8.802 Coevorden 5.178

Almere 32.618 Cranendonck 1.553

Alphen aan den Rijn 18.121 Culemborg 2.071

Altena 6.731 Dalfsen 6.213

Amersfoort 16.568 Dantumadiel 1.036

Amstelveen 16.050 De Bilt 7.249

Amsterdam 255.251 De Fryske Marren 4.660

Apeldoorn 33.136 De Ronde Venen 8.284

Arnhem 26.923 De Wolden 518

Assen 8.802 Delft 16.050

Asten 2.589 Den Helder 6.731

Baarn 5.178 Deurne 3.624

Barendrecht 7.249 Deventer 16.568

Barneveld 8.802 Diemen 5.695

Beek 1.036 Dijk en Waard 9.320

Beekdaelen 3.624 Dinkelland 2.071

Beesel 3.107 Doesburg 1.036

Berg en Dal 4.660 Doetinchem 5.695

Bergeijk 2.071 Dongen 2.589

Bergen (L.) 518 Dordrecht 19.157

Bergen (NH.) 5.695 Drechterland 2.071

Bergen op Zoom 20.192 Drimmelen 5.695

Berkelland 3.624 Dronten 6.731

Bernheze 2.071 Druten 6.213

Best 3.107 Duiven 2.071

Beuningen 2.071 Echt‐Susteren 7.249

Beverwijk 8.284 Edam‐Volendam 7.249

Bladel 3.107 Ede 16.050

Blaricum 2.589 Eemsdelta 1.036

Bloemendaal 2.071 Eersel 1.553

Bodegraven‐Reeuwijk 6.731 Eijsden‐Margraten 2.589

Boekel 2.589 Eindhoven 46.080

Borger‐Odoorn 2.071 Elburg 4.142

Borne 4.660 Emmen 10.873

Borsele 1.553 Enkhuizen 1.036

Boxtel 3.624 Enschede 32.101

Breda 25.370 Epe 5.178

Bronckhorst 1.553 Ermelo 9.320

Decentralisatie‐uitkering Einde lening inburgeringsplichtig
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Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP) 
(vervolg) 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Etten‐Leur 5.695 Hoorn 11.391

Geertruidenberg 5.178 Horst aan de Maas 6.731

Geldrop‐Mierlo 6.731 Houten 4.142

Gemert‐Bakel 3.624 Huizen 6.213

Gennep 2.071 Hulst 4.142

Gilze en Rijen 1.553 IJsselstein 6.213

Goeree‐Overflakkee 6.731 Kaag en Braassem 1.036

Goes 8.284 Kampen 10.355

Goirle 2.589 Kapelle 1.553

Gooise Meren 12.944 Katwijk 9.320

Gorinchem 3.107 Kerkrade 7.249

Gouda 18.121 Koggenland 1.553

Groningen 44.009 Krimpen aan den IJssel 2.071

Gulpen‐Wittem 1.553 Krimpenerwaard 4.142

Haaksbergen 2.071 Laarbeek 2.071

Haarlem 35.725 Land van Cuijk 9.320

Haarlemmermeer 26.923 Landgraaf 2.589

Halderberge 2.071 Landsmeer 1.553

Hardenberg 6.213 Lansingerland 7.766

Harderwijk 10.873 Laren 3.624

Hardinxveld‐Giessendam 3.107 Leeuwarden 19.157

Harlingen 518 Leiden 17.604

Hattem 1.553 Leiderdorp 5.695

Heemskerk 6.731 Leidschendam‐Voorburg 13.979

Heemstede 4.660 Lelystad 9.837

Heerde 1.553 Leudal 4.142

Heerenveen 3.624 Leusden 4.142

Heerlen 18.121 Lingewaard 8.802

Heeze‐Leende 2.589 Lisse 3.624

Heiloo 2.589 Lochem 4.142

Hellendoorn 3.624 Loon op Zand 2.589

Hellevoetsluis 8.802 Lopik 2.071

Helmond 13.979 Losser 2.071

Hendrik‐Ido‐Ambacht 4.142 Maasdriel 2.589

Hengelo 11.391 Maasgouw 4.142

Het Hogeland 7.766 Maashorst 4.660

Heumen 2.589 Maassluis 6.731

Heusden 3.107 Maastricht 24.334

Hillegom 5.178 Medemblik 3.107

Hilvarenbeek 518 Meerssen 5.695

Hilversum 15.533 Meierijstad 5.695

Hoeksche Waard 17.086 Meppel 3.624

Hof van Twente 3.624 Middelburg 11.391

Hollands Kroon 3.107 Midden‐Delfland 3.107

Hoogeveen 8.802 Midden‐Drenthe 518

Decentralisatie‐uitkering Einde lening inburgeringsplichtig
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Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP) 
(vervolg) 

 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Midden‐Groningen 8.284 Reimerswaal 4.142

Moerdijk 5.695 Renkum 2.071

Molenlanden 1.553 Renswoude 1.036

Montferland 2.589 Reusel‐De Mierden 1.553

Montfoort 1.553 Rheden 4.142

Mook en Middelaar 518 Rhenen 2.589

Neder‐Betuwe 2.589 Ridderkerk 12.944

Nieuwegein 8.802 Rijssen‐Holten 4.142

Nieuwkoop 518 Rijswijk 6.731

Nijkerk 5.178 Roerdalen 2.071

Nijmegen 39.349 Roermond 12.944

Nissewaard 17.086 Roosendaal 8.802

Noardeast‐Fryslân 2.071 Rotterdam 113.905

Noord‐Beveland 2.589 Rucphen 1.036

Noordenveld 518 Schagen 6.731

Noordoostpolder 4.142 Schiedam 8.802

Noordwijk 2.589 Schouwen‐Duiveland 2.071

Nuenen, Gerwen en Nede 2.071 's‐Gravenhage 112.352

Nunspeet 5.695 's‐Hertogenbosch 20.192

Oegstgeest 2.071 Simpelveld 2.589

Oirschot 1.553 Sint‐Michielsgestel 1.553

Oisterwijk 2.071 Sittard‐Geleen 23.817

Oldambt 5.695 Sliedrecht 3.107

Oldebroek 3.624 Sluis 1.036

Oldenzaal 3.107 Smallingerland 5.178

Olst‐Wijhe 3.624 Soest 8.284

Ommen 1.553 Someren 1.553

Oost Gelre 3.107 Son en Breugel 1.553

Oosterhout 10.355 Stadskanaal 4.142

Ooststellingwerf 518 Staphorst 1.553

Oostzaan 3.107 Stede Broec 3.624

Opmeer 518 Steenbergen 3.107

Opsterland 1.036 Steenwijkerland 6.213

Oss 10.873 Stein 2.589

Oude IJsselstreek 5.695 Stichtse Vecht 10.873

Ouder‐Amstel 3.624 Súdwest‐Fryslân 5.695

Oudewater 3.107 Terneuzen 4.660

Overbetuwe 4.142 Texel 1.036

Papendrecht 4.142 Teylingen 9.320

Peel en Maas 1.553 Tholen 3.624

Pekela 1.036 Tiel 5.178

Pijnacker‐Nootdorp 3.624 Tilburg 18.121

Purmerend 7.766 Tubbergen 2.071

Putten 3.624 Twenterand 3.107

Raalte 3.624 Tynaarlo 1.036

Decentralisatie‐uitkering Einde lening inburgeringsplichtig
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Bijlage 3.2-16 Decentralisatie-uitkering Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP) 
(vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Tytsjerksteradiel 1.553 Weert 9.320

Uitgeest 2.071 West Betuwe 6.213

Uithoorn 2.589 West Maas en Waal 1.553

Urk 2.071 Westerkwartier 4.660

Utrecht 74.556 Westerveld 1.553

Utrechtse Heuvelrug 5.695 Westervoort 2.071

Vaals 2.071 Westerwolde 4.142

Valkenburg aan de Geul 1.036 Westland 9.837

Valkenswaard 3.624 Weststellingwerf 518

Veendam 2.589 Westvoorne 2.589

Veenendaal 15.533 Wierden 3.624

Veere 1.036 Wijchen 8.284

Veldhoven 8.284 Wijdemeren 4.142

Velsen 15.533 Wijk bij Duurstede 2.589

Venlo 13.462 Winterswijk 1.036

Venray 4.660 Woensdrecht 2.589

Vijfheerenlanden 5.178 Woerden 9.320

Vlaardingen 11.391 Wormerland 1.553

Vlissingen 8.284 Zaanstad 22.263

Voerendaal 518 Zaltbommel 1.553

Voorschoten 3.624 Zandvoort 3.107

Voorst 4.660 Zeewolde 6.213

Vught 3.624 Zeist 8.802

Waadhoeke 2.071 Zevenaar 3.624

Waalre 2.071 Zoetermeer 15.015

Waalwijk 6.731 Zuidplas 5.695

Waddinxveen 5.178 Zundert 1.036

Wageningen 1.036 Zutphen 7.249

Wassenaar 3.624 Zwijndrecht 9.320

Waterland 5.178 Zwolle 16.568

Totaal 2.625.030

Decentralisatie‐uitkering Einde lening inburgeringsplichtig
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Bijlage 3.2-19 Decentralisatie-uitkering Mantelzorgbeleid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022

Alblasserdam 50.000

Apeldoorn 50.000

Assen 50.000

Berkelland 50.000

Blaricum 25.000

's‐Hertogenbosch 50.000

Eemnes 25.000

Etten‐Leur 50.000

Geldrop‐Mierlo 50.000

Groningen 50.000

Hardenberg 50.000

Harderwijk 50.000

Heemskerk 50.000

Hoeksche Waard 50.000

Houten 50.000

Huizen 25.000

Laren 25.000

Lingewaard 50.000

Maasdriel 50.000

Ommen 50.000

Ouder‐Amstel 50.000

Sliedrecht 50.000

Soest 50.000

Stichtse Vecht 50.000

Tilburg 50.000

Uithoorn 50.000

Venray 50.000

Voerendaal 50.000

Vught 50.000

Westland 50.000

Zaanstad 50.000

Zaltbommel 50.000

Totaal 1.500.000

Decentralisatie‐uitkering Mantelzorgbeleid
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Bijlage 3.2-20 Decentralisatie-uitkering Experiment gesloten coffeeshopketen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022

Almere 83.750

Arnhem 162.500

Breda 140.000

Groningen 185.000

Heerlen 83.750

Hellevoetsluis 61.250

Maastricht 207.500

Nijmegen 196.250

Tilburg 173.750

Zaanstad 83.750

Totaal 1.377.500

Decentralisatie‐uitkering Experiment gesloten coffeeshopketen
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Bijlage 3.2-21 Decentralisatie-uitkering Uitstapprogramma prostituees 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022

Alkmaar 38.286

Almere 23.760

Amsterdam 60.026

Apeldoorn 43.929

Arnhem 42.265

Assen 28.914

Enschede 37.044

Groningen 34.565

Haarlem 31.128

Leeuwarden 38.246

Nijmegen 30.578

Rotterdam 103.661

's‐Gravenhage 108.668

's‐Hertogenbosch 148.214

Tilburg 89.650

Utrecht 90.488

Zaanstad 19.423

Zwolle 31.154

Totaal 999.999

Mutaties decentralisatie‐uitkering Uitstapprogramma prostituees
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Bijlage 3.2-22 Decentralisatie-uitkering Centrale stemopneming 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022

Amersfoort 20.000

Bergen op Zoom 15.000

Dantumadiel 15.000

Deventer 20.000

Dijk en Waard 10.000

Elburg 10.000

Groningen 20.000

Harlingen 10.000

Heerlen 20.000

Houten 15.000

Kampen 15.000

Lansingerland 15.000

Maastricht 20.000

Nieuwkoop 10.000

Nissewaard 20.000

Noardeast‐Fryslân 10.000

Oldebroek 10.000

Olst‐Wijhe 10.000

Oost Gelre 10.000

Opsterland 10.000

Ouder‐Amstel 10.000

Pekela 10.000

Raalte 15.000

Rotterdam 40.000

Smallingerland 15.000

Someren 10.000

Stein 10.000

Tynaarlo 15.000

Uithoorn 10.000

Utrecht 40.000

Velsen 15.000

West Betuwe 15.000

Westerkwartier 15.000

Wijdemeren 10.000

Zaanstad 20.000

Totaal 535.000

Decentralisatie‐uitkering Experiment centrale stemopneming
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Bijlage 3.2-23 Decentralisatie-uitkering Veilige steden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022

Almelo 30.000

Almere 30.000

Amsterdam 50.000

Arnhem 30.000

Breda 30.000

Dordrecht 30.000

Enschede 30.000

Groningen 30.000

Leiden 30.000

Maastricht 30.000

Nijmegen 30.000

Rotterdam 50.000

's‐Gravenhage 50.000

Tilburg 20.000

Utrecht 50.000

Totaal 520.000

Decentralisatie‐uitkering Veilige steden
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Bijlage 3.2-24 Decentralisatie-uitkering Handhaving quarantaine (covid-19) 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Aa en Hunze 436 Boxtel 566

Aalsmeer 549 Breda 3.161

Aalten 466 Brielle 299

Achtkarspelen 479 Bronckhorst 620

Alblasserdam 346 Brummen 359

Albrandswaard 443 Brunssum 475

Alkmaar 1.887 Bunnik 263

Almelo 1.255 Bunschoten 378

Almere 3.686 Buren 464

Alphen aan den Rijn 1.933 Capelle aan den IJssel 1.156

Alphen‐Chaam 178 Castricum 619

Altena 967 Coevorden 606

Ameland 64 Cranendonck 361

Amersfoort 2.703 Culemborg 500

Amstelveen 1.559 Dalfsen 496

Amsterdam 15.344 Dantumadiel 325

Apeldoorn 2.829 De Bilt 745

Arnhem 2.788 De Fryske Marren 889

Assen 1.182 De Ronde Venen 768

Asten 289 De Wolden 418

Baarle‐Nassau 118 Delft 1.778

Baarn 426 Den Helder 971

Barendrecht 835 Deurne 557

Barneveld 1.030 Deventer 1.738

Beek 273 Diemen 538

Beekdaelen 619 Dijk en Waard 1.489

Beesel 231 Dinkelland 457

Berg en Dal 601 Doesburg 190

Bergeijk 322 Doetinchem 1.000

Bergen (L.) 225 Dongen 453

Bergen (NH.) 510 Dordrecht 2.045

Bergen op Zoom 1.159 Drechterland 341

Berkelland 753 Drimmelen 469

Bernheze 540 Dronten 721

Best 519 Druten 326

Beuningen 449 Duiven 430

Beverwijk 719 Echt‐Susteren 545

Bladel 352 Edam‐Volendam 623

Blaricum 205 Ede 2.035

Bloemendaal 403 Eemnes 161

Bodegraven‐Reeuwijk 606 Eemsdelta 783

Boekel 188 Eersel 335

Borger‐Odoorn 439 Eijsden‐Margraten 445

Borne 406 Eindhoven 4.046

Borsele 392 Elburg 402

Decentralisatie‐uitkering Handhaving quarantaine (covid‐19)
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Bijlage 3.2-24 Decentralisatie-uitkering Handhaving quarantaine (covid-19) 
(vervolg) 
 

 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Emmen 1.837 Hilversum 1.566

Enkhuizen 320 Hoeksche Waard 1.512

Enschede 2.742 Hof van Twente 602

Epe 570 Hollands Kroon 834

Ermelo 464 Hoogeveen 955

Etten‐Leur 753 Hoorn 1.264

Geertruidenberg 374 Horst aan de Maas 729

Geldrop‐Mierlo 688 Houten 862

Gemert‐Bakel 528 Huizen 705

Gennep 292 Hulst 473

Gilze en Rijen 459 IJsselstein 581

Goeree‐Overflakkee 868 Kaag en Braassem 473

Goes 663 Kampen 935

Goirle 411 Kapelle 221

Gooise Meren 1.005 Katwijk 1.133

Gorinchem 642 Kerkrade 780

Gouda 1.265 Koggenland 394

Groningen 4.005 Krimpen aan den IJssel 505

Gulpen‐Wittem 244 Krimpenerwaard 972

Haaksbergen 416 Laarbeek 391

Haarlem 2.790 Land van Cuijk 1.548

Haarlemmermeer 2.709 Landgraaf 640

Halderberge 522 Landsmeer 199

Hardenberg 1.053 Lansingerland 1.088

Harderwijk 836 Laren 196

Hardinxveld‐Giessendam 316 Leeuwarden 2.137

Harlingen 271 Leiden 2.130

Hattem 210 Leiderdorp 470

Heemskerk 673 Leidschendam‐Voorburg 1.312

Heemstede 473 Lelystad 1.370

Heerde 322 Leudal 619

Heerenveen 870 Leusden 524

Heerlen 1.492 Lingewaard 804

Heeze‐Leende 279 Lisse 395

Heiloo 414 Lochem 583

Hellendoorn 617 Loon op Zand 403

Hellevoetsluis 692 Lopik 248

Helmond 1.590 Losser 393

Hendrik‐Ido‐Ambacht 537 Maasdriel 437

Hengelo 1.391 Maasgouw 411

Het Hogeland 821 Maashorst 998

Heumen 284 Maassluis 576

Heusden 773 Maastricht 2.064

Hillegom 381 Medemblik 775

Hilvarenbeek 269 Meerssen 320

Decentralisatie‐uitkering Handhaving quarantaine (covid‐19)
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Bijlage 3.2-24 Decentralisatie-uitkering Handhaving quarantaine (covid-19) 
(vervolg) 
 

 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Meierijstad 1.402 Peel en Maas 750

Meppel 590 Pekela 209

Middelburg 841 Pijnacker‐Nootdorp 956

Midden‐Delfland 333 Purmerend 1.576

Midden‐Drenthe 573 Putten 418

Midden‐Groningen 1.042 Raalte 651

Moerdijk 638 Reimerswaal 393

Molenlanden 758 Renkum 539

Montferland 619 Renswoude 95

Montfoort 239 Reusel‐De Mierden 225

Mook en Middelaar 136 Rheden 747

Neder‐Betuwe 423 Rhenen 347

Nederweert 295 Ridderkerk 801

Nieuwegein 1.096 Rijssen‐Holten 656

Nieuwkoop 500 Rijswijk 948

Nijkerk 748 Roerdalen 353

Nijmegen 3.045 Roermond 1.009

Nissewaard 1.467 Roosendaal 1.325

Noardeast‐Fryslân 781 Rotterdam 11.187

Noord‐Beveland 130 Rozendaal 30

Noordenveld 536 Rucphen 396

Noordoostpolder 817 Schagen 799

Noordwijk 756 Scherpenzeel 174

Nuenen, Gerwen en Nede 407 Schiedam 1.361

Nunspeet 481 Schiermonnikoog 16

Oegstgeest 430 Schouwen‐Duiveland 585

Oirschot 323 's‐Gravenhage 9.413

Oisterwijk 556 's‐Hertogenbosch 2.669

Oldambt 657 Simpelveld 180

Oldebroek 408 Sint‐Michielsgestel 506

Oldenzaal 544 Sittard‐Geleen 1.575

Olst‐Wijhe 315 Sliedrecht 439

Ommen 314 Sluis 398

Oost Gelre 508 Smallingerland 962

Oosterhout 965 Soest 805

Ooststellingwerf 437 Someren 334

Oostzaan 166 Son en Breugel 301

Opmeer 206 Stadskanaal 545

Opsterland 512 Staphorst 296

Oss 1.588 Stede Broec 373

Oude IJsselstreek 675 Steenbergen 417

Ouder‐Amstel 242 Steenwijkerland 761

Oudewater 174 Stein 427

Overbetuwe 828 Stichtse Vecht 1.118

Papendrecht 552 Súdwest‐Fryslân 1.545

Decentralisatie‐uitkering Handhaving quarantaine (covid‐19)
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Bijlage 3.2-24 Decentralisatie-uitkering Handhaving quarantaine (covid-19) 
(vervolg) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Terneuzen 935 Waddinxveen 523

Terschelling 84 Wageningen 680

Texel 234 Wassenaar 463

Teylingen 649 Waterland 297

Tholen 448 Weert 859

Tiel 720 West Betuwe 884

Tilburg 3.810 West Maas en Waal 336

Tubbergen 366 Westerkwartier 1.093

Twenterand 579 Westerveld 338

Tynaarlo 583 Westervoort 258

Tytsjerksteradiel 550 Westerwolde 450

Uitgeest 234 Westland 1.912

Uithoorn 519 Weststellingwerf 449

Urk 364 Westvoorne 256

Utrecht 6.169 Wierden 421

Utrechtse Heuvelrug 857 Wijchen 708

Vaals 173 Wijdemeren 420

Valkenburg aan de Geul 281 Wijk bij Duurstede 411

Valkenswaard 536 Winterswijk 498

Veendam 471 Woensdrecht 378

Veenendaal 1.149 Woerden 905

Veere 377 Wormerland 280

Veldhoven 781 Woudenberg 234

Velsen 1.178 Zaanstad 2.694

Venlo 1.751 Zaltbommel 506

Venray 750 Zandvoort 295

Vijfheerenlanden 993 Zeewolde 393

Vlaardingen 1.269 Zeist 1.117

Vlieland 20 Zevenaar 757

Vlissingen 761 Zoetermeer 2.150

Voerendaal 214 Zoeterwoude 152

Voorschoten 440 Zuidplas 774

Voorst 426 Zundert 377

Vught 544 Zutphen 826

Waadhoeke 792 Zwartewaterland 392

Waalre 301 Zwijndrecht 769

Waalwijk 838 Zwolle 2.229

Totaal 300.000

Decentralisatie‐uitkering Handhaving quarantaine (covid‐19)
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Bijlage 3.3.1 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang 

Gemeente Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 en verder

Alkmaar 4.357.162 3.557.639 3.557.389

Almelo 3.707.439 3.009.057 3.008.863

Almere 10.295.113 8.412.685 8.412.183

Amersfoort 7.137.726 4.357.439 4.357.154

Amsterdam 80.250.781 66.690.831 66.686.846

Apeldoorn 5.088.268 4.220.346 4.220.108

Arnhem 10.553.972 8.488.310 8.487.751

Assen 5.620.438 4.566.478 4.566.188

Bergen op Zoom 3.682.306 2.963.979 2.963.771

Breda 7.728.461 6.154.830 5.964.322

Delft 3.144.646 2.518.873 2.518.702

Den Helder 2.211.903 1.790.083 1.789.960

Deventer 4.680.468 3.850.602 3.850.372

Doetinchem 4.588.917 3.756.404 3.756.170

Dordrecht 6.511.896 5.320.448 5.320.116

Ede 2.852.612 3.450.704 3.450.467

Eindhoven 14.140.242 11.235.271 11.234.513

Emmen 3.751.203 3.154.927 3.154.757

Enschede 10.988.440 9.002.252 9.001.715

Gouda 2.588.604 2.125.999 2.125.867

Groningen 21.708.367 17.581.496 17.580.405

Haarlem 9.418.600 7.503.208 7.502.690

Heerlen 7.285.588 5.884.020 5.883.625

Helmond 3.616.481 2.989.976 2.989.804

Hilversum 3.071.439 2.253.941 2.253.796

Hoorn 2.811.009 2.258.463 2.258.304

Leeuwarden 17.481.307 14.242.085 14.241.231

Leiden 9.455.979 7.790.225 7.789.779

Maastricht 7.602.993 6.065.039 6.064.614

Nijmegen 12.603.376 10.165.327 10.164.679

Nissewaard 3.239.368 2.583.536 2.583.354

Oss 3.984.428 3.132.741 3.132.525

Purmerend 1.873.031 1.486.554 1.486.448

Rotterdam 54.236.823 43.027.744 43.024.852

's‐Gravenhage 39.106.348 31.218.452 31.216.401

's‐Hertogenbosch 6.367.096 5.062.965 5.062.613

Tilburg 10.386.179 8.346.393 8.560.403

Utrecht 31.463.953 25.333.389 25.331.811

Venlo 10.025.414 8.014.642 8.014.097

Vlaardingen 2.877.410 2.301.531 2.301.370

Vlissingen 7.814.634 6.600.407 6.600.074

Zaanstad 3.186.471 2.561.055 2.560.881

Zwolle 12.360.456 10.026.999 10.026.375

Totaal 475.857.347 385.057.345 385.057.345

Decentralisatie‐uitkering Maatschappelijke opvang



 

 Meicirculaire gemeentefonds 2022 125 

 

Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2023 en verder Gemeente Bedrag 2023 en verder

Aa en Hunze 70.711 Boxtel 131.144

Aalsmeer 91.222 Breda 873.086

Aalten 77.188 Brielle 48.580

Achtkarspelen 146.549 Bronckhorst 85.015

Alblasserdam 79.347 Brummen 61.534

Albrandswaard 74.219 Brunssum 162.472

Alkmaar 491.735 Bunnik 26.719

Almelo 498.752 Bunschoten 60.725

Almere 1.357.264 Buren 85.284

Alphen aan den Rijn 391.877 Capelle aan den IJssel 492.005

Alphen‐Chaam 28.068 Castricum 72.060

Altena 151.677 Coevorden 176.237

Ameland 7.017 Cranendonck 66.122

Amersfoort 766.211 Culemborg 114.702

Amstelveen 297.956 Dalfsen 59.915

Amsterdam 6.779.305 Dantumadiel 70.980

Apeldoorn 721.949 De Bilt 156.805

Arnhem 1.181.568 De Fryske Marren 186.222

Assen 372.445 De Ronde Venen 129.276

Asten 45.071 De Wolden 74.219

Baarle‐Nassau 18.082 Delft 579.179

Baarn 79.887 Den Helder 361.379

Barendrecht 154.376 Deurne 102.017

Barneveld 160.583 Deventer 526.011

Beek 60.995 Diemen 132.245

Beekdaelen 119.290 Dijk en Waard 322.246

Beesel 49.120 Dinkelland 60.455

Berg en Dal 118.481 Doesburg 58.835

Bergeijk 41.833 Doetinchem 283.112

Bergen (L.) 38.054 Dongen 79.077

Bergen (NH.) 80.157 Dordrecht 742.730

Bergen op Zoom 375.683 Drechterland 55.867

Berkelland 134.404 Drimmelen 58.296

Bernheze 82.586 Dronten 170.569

Best 89.333 Druten 68.012

Beuningen 86.904 Duiven 89.333

Beverwijk 228.595 Echt‐Susteren 105.256

Bladel 48.310 Edam‐Volendam 95.270

Blaricum 42.642 Ede 398.354

Bloemendaal 48.310 Eemnes 25.100

Bodegraven‐Reeuwijk 108.495 Eemsdelta 339.249

Boekel 22.671 Eersel 43.182

Borger‐Odoorn 91.762 Eijsden‐Margraten 49.929

Borne 63.424 Eindhoven 1.274.949

Borsele 67.202 Elburg 79.887

Decentralisatie‐uitkering Armoedebestrijding kinderen



 

 Meicirculaire gemeentefonds 2022 126 

 

Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (vervolg) 

 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2023 en verder Gemeente Bedrag 2023 en verder

Emmen 623.980 Hilversum 413.198

Enkhuizen 96.350 Hoeksche Waard 210.512

Enschede 1.188.585 Hof van Twente 98.509

Epe 116.322 Hollands Kroon 173.808

Ermelo 77.728 Hoogeveen 299.845

Etten‐Leur 183.254 Hoorn 388.638

Geertruidenberg 70.711 Horst aan de Maas 93.111

Geldrop‐Mierlo 163.822 Houten 142.231

Gemert‐Bakel 103.367 Huizen 166.251

Gennep 61.804 Hulst 74.759

Gilze en Rijen 111.194 IJsselstein 141.961

Goeree‐Overflakkee 142.501 Kaag en Braassem 81.236

Goes 137.103 Kampen 212.671

Goirle 59.645 Kapelle 46.151

Gooise Meren 181.095 Katwijk 207.004

Gorinchem 201.336 Kerkrade 309.561

Gouda 384.860 Koggenland 58.296

Groningen 1.348.088 Krimpen aan den IJssel 137.643

Gulpen‐Wittem 34.815 Krimpenerwaard 180.015

Haaksbergen 80.696 Laarbeek 63.154

Haarlem 774.577 Land van Cuijk 280.953

Haarlemmermeer 509.548 Landgraaf 228.325

Halderberge 130.626 Landsmeer 34.276

Hardenberg 188.112 Lansingerland 211.862

Harderwijk 211.052 Laren 39.673

Hardinxveld‐Giessendam 39.943 Leeuwarden 778.895

Harlingen 80.157 Leiden 620.471

Hattem 30.767 Leiderdorp 84.205

Heemskerk 187.032 Leidschendam‐Voorburg 346.266

Heemstede 63.154 Lelystad 550.840

Heerde 47.500 Leudal 81.506

Heerenveen 198.367 Leusden 75.838

Heerlen 739.222 Lingewaard 133.055

Heeze‐Leende 25.639 Lisse 60.455

Heiloo 59.375 Lochem 98.779

Hellendoorn 103.097 Loon op Zand 68.012

Hellevoetsluis 188.382 Lopik 56.676

Helmond 589.434 Losser 91.762

Hendrik‐Ido‐Ambacht 113.893 Maasdriel 84.205

Hengelo 425.073 Maasgouw 52.358

Het Hogeland 208.623 Maashorst 211.592

Heumen 42.102 Maassluis 202.416

Heusden 117.401 Maastricht 619.392

Hillegom 68.551 Medemblik 159.234

Hilvarenbeek 34.006 Meerssen 39.673

Decentralisatie‐uitkering Armoedebestrijding kinderen
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Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (vervolg) 
 

 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2023 en verder Gemeente Bedrag 2023 en verder

Meierijstad 257.743 Peel en Maas 108.765

Meppel 139.532 Pekela 97.429

Middelburg 258.012 Pijnacker‐Nootdorp 173.268

Midden‐Delfland 46.421 Purmerend 394.576

Midden‐Drenthe 103.637 Putten 74.219

Midden‐Groningen 373.524 Raalte 118.211

Moerdijk 132.245 Reimerswaal 96.620

Molenlanden 109.574 Renkum 117.941

Montferland 116.861 Renswoude 8.906

Montfoort 41.023 Reusel‐De Mierden 34.546

Mook en Middelaar 16.733 Rheden 231.564

Neder‐Betuwe 79.617 Rhenen 68.551

Nederweert 42.372 Ridderkerk 222.927

Nieuwegein 289.319 Rijssen‐Holten 111.733

Nieuwkoop 71.520 Rijswijk 364.078

Nijkerk 125.768 Roerdalen 60.185

Nijmegen 1.020.175 Roermond 372.445

Nissewaard 562.446 Roosendaal 429.391

Noardeast‐Fryslân 193.239 Rotterdam 6.444.105

Noord‐Beveland 24.290 Rozendaal 4.318

Noordenveld 120.100 Rucphen 71.520

Noordoostpolder 261.251 Schagen 130.086

Noordwijk 119.020 Scherpenzeel 24.290

Nuenen, Gerwen en Nede 70.711 Schiedam 592.133

Nunspeet 72.870 Schiermonnikoog 1.619

Oegstgeest 62.884 Schouwen‐Duiveland 123.069

Oirschot 39.404 's‐Gravenhage 4.615.617

Oisterwijk 83.062 's‐Hertogenbosch 715.472

Oldambt 258.552 Simpelveld 36.165

Oldebroek 63.424 Sint‐Michielsgestel 64.233

Oldenzaal 132.515 Sittard‐Geleen 484.178

Olst‐Wijhe 60.455 Sliedrecht 113.083

Ommen 60.455 Sluis 65.043

Oost Gelre 68.282 Smallingerland 297.416

Oosterhout 256.123 Soest 196.208

Ooststellingwerf 105.796 Someren 49.659

Oostzaan 32.926 Son en Breugel 46.691

Opmeer 27.259 Stadskanaal 163.282

Opsterland 109.574 Staphorst 33.466

Oss 389.987 Stede Broec 93.921

Oude IJsselstreek 166.790 Steenbergen 90.682

Ouder‐Amstel 44.531 Steenwijkerland 165.441

Oudewater 35.085 Stein 68.821

Overbetuwe 155.455 Stichtse Vecht 185.953

Papendrecht 130.895 Súdwest‐Fryslân 422.644

Decentralisatie‐uitkering Armoedebestrijding kinderen
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Bijlage 3.3.2 Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2023 en verder Gemeente Bedrag 2023 en verder

Terneuzen 232.643 Waddinxveen 102.017

Terschelling 4.858 Wageningen 144.660

Texel 48.040 Wassenaar 100.938

Teylingen 79.077 Waterland 50.739

Tholen 98.239 Weert 210.512

Tiel 231.833 West Betuwe 148.708

Tilburg 1.358.488 West Maas en Waal 59.645

Tubbergen 46.151 Westerkwartier 206.734

Twenterand 125.768 Westerveld 43.452

Tynaarlo 102.557 Westervoort 83.935

Tytsjerksteradiel 105.526 Westerwolde 121.989

Uitgeest 36.975 Westland 358.141

Uithoorn 129.816 Weststellingwerf 92.571

Urk 56.946 Westvoorne 40.483

Utrecht 2.009.852 Wierden 53.708

Utrechtse Heuvelrug 136.023 Wijchen 143.040

Vaals 45.611 Wijdemeren 62.074

Valkenburg aan de Geul 51.549 Wijk bij Duurstede 76.108

Valkenswaard 112.813 Winterswijk 107.955

Veendam 174.617 Woensdrecht 75.299

Veenendaal 314.689 Woerden 170.839

Veere 41.023 Wormerland 78.267

Veldhoven 134.404 Woudenberg 34.276

Velsen 313.879 Zaanstad 947.305

Venlo 592.943 Zaltbommel 95.270

Venray 176.776 Zandvoort 83.395

Vijfheerenlanden 209.163 Zeewolde 89.333

Vlaardingen 555.159 Zeist 345.456

Vlieland 2.699 Zevenaar 180.825

Vlissingen 295.527 Zoetermeer 796.708

Voerendaal 45.341 Zoeterwoude 19.972

Voorschoten 84.475 Zuidplas 147.359

Voorst 52.088 Zundert 66.122

Vught 74.700 Zutphen 290.669

Waadhoeke 180.285 Zwartewaterland 66.932

Waalre 50.199 Zwijndrecht 340.598

Waalwijk 183.254 Zwolle 626.949

Totaal 85.000.009

Decentralisatie‐uitkering Armoedebestrijding kinderen
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Bijlage 3.3.3 Decentralisatie-uitkering Jeugdhulp aan kinderen in een AZC 

Decentralisatie‐uitkering Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

Gemeente Bedrag 2021 Bedrag 2022 en verder

Alkmaar 2.095 2.095

Almelo 65.792 65.792

Almere 88.666 88.666

Amersfoort 105.935 105.935

Amsterdam 65.282 65.282

Apeldoorn 61.602 61.602

Arnhem 140.586 140.586

Assen 180.786 180.786

Beekdaelen 63.357 63.357

Bergeijk 1.868 1.868

Bodegraven‐Reeuwijk 4.360 4.360

Boxmeer 100.500

Brummen 4.190 4.190

Coevorden 75.304 75.304

Cranendonck 134.358 134.358

De Fryske Marren 57.186 57.186

Den Helder 170.425 170.425

Deventer 90.365 90.365

Dijk en Waard 99.027

Dronten 173.086 173.086

Duiven 793 793

Echt‐Susteren 49.769 49.769

Ede 31.650 31.650

Eemsdelta 59.394 59.394

Eijsden‐margraten 2.604 2.604

Emmen 140.869 140.869

Gilze en Rijen 180.786 180.786

Goes 226 226

Gorinchem 3.341 3.341

Grave 126.714

Groningen 12.683 12.683

Haarlemmermeer 340 340

Hardenberg 91.950 91.950

Harderwijk 109.955 109.955

Heerhugowaard 99.027

Heerlen 54.241 54.241

Hengelo 52.090 52.090

Het Hogeland 27.064 27.064

Hoogeveen 95.574 95.574

Katwijk 207.567 207.567

Land van Cuijk 227.214

Leeuwarden 8.663 8.663

Leudal 58.714 58.714

Maastricht 151.627 151.627

Middelburg 34.481 34.481
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Bijlage 3.3.3 Decentralisatie-uitkering Jeugdhulp aan kinderen in een AZC 
(vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decentralisatie‐uitkering Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

Gemeente Bedrag 2021 Bedrag 2022 en verder

Midden‐Groningen 3.680 3.680

Nijmegen 140.643 140.643

Noordoostpolder 155.760 155.760

Nunspeet 2.265 2.265

Oegstgeest 3.850 3.850

Oisterwijk 95.574 95.574

Opsterland 7.700 7.700

Putten 2.548 2.548

Raalte 3.907 3.907

Rijswijk 72.756 72.756

Rotterdam 37.822 37.822

Sittard‐Geleen 793 793

Smallingerland 99.990 99.990

Stadskanaal 99.877 99.877

Súdwest‐Fryslân 118.674 118.674

Tilburg 15.967 15.967

Tynaarlo 21.799 21.799

Tytsjerksteradiel 183.730 183.730

Utrecht 107.181 107.181

Utrechtse Heuvelrug 55.883 55.883

Veldhoven 963 963

Waadhoeke 87.420 87.420

Wageningen 36.067 36.067

Wassenaar 7.757 7.757

Westerwolde 343.397 343.397

Winterswijk 107.464 107.464

Zeist 25.535 25.535

Zutphen 75.134 75.134

Totaal 5.100.001 5.100.001
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Bijlage 3.3.5 Indicatief bedrag decentralisatie-uitkering Omgevingswet 

 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Aa en Hunze 503.950 Boxtel 312.130

Aalsmeer 252.462 Breda 1.153.688

Aalten 312.703 Brielle 185.947

Achtkarspelen 322.953 Bronckhorst 567.334

Alblasserdam 178.843 Brummen 266.193

Albrandswaard 222.490 Brunssum 227.143

Alkmaar 754.137 Bunnik 185.545

Almelo 516.856 Bunschoten 212.690

Almere 1.315.093 Buren 353.440

Alphen aan den Rijn 786.114 Capelle aan den IJssel 427.961

Alphen‐Chaam 222.497 Castricum 306.454

Altena 578.046 Coevorden 577.473

Ameland 150.570 Cranendonck 258.869

Amersfoort 946.057 Culemborg 248.017

Amstelveen 579.143 Dalfsen 398.238

Amsterdam 4.879.119 Dantumadiel 257.245

Apeldoorn 1.292.936 De Bilt 362.548

Arnhem 1.010.780 De Fryske Marren 723.459

Assen 511.166 De Ronde Venen 406.790

Asten 230.330 De Wolden 441.096

Baarle‐Nassau 185.785 Delft 624.146

Baarn 229.357 Den Helder 407.016

Barendrecht 337.631 Deurne 362.787

Barneveld 570.446 Deventer 732.271

Beek 170.612 Diemen 240.003

Beekdaelen 338.456 Dijk en Waard 580.792

Beesel 165.593 Dinkelland 398.337

Berg en Dal 341.898 Doesburg 135.299

Bergeijk 274.657 Doetinchem 453.572

Bergen (L.) 247.352 Dongen 233.806

Bergen (NH.) 328.231 Dordrecht 764.778

Bergen op Zoom 502.105 Drechterland 233.200

Berkelland 578.907 Drimmelen 311.696

Bernheze 327.425 Dronten 653.725

Best 259.265 Druten 204.900

Beuningen 248.194 Duiven 232.296

Beverwijk 301.476 Echt‐Susteren 343.399

Bladel 255.100 Edam‐Volendam 312.810

Blaricum 139.258 Ede 1.030.545

Bloemendaal 230.640 Eemnes 148.241

Bodegraven‐Reeuwijk 331.460 Eemsdelta 598.923

Boekel 160.324 Eersel 257.894

Borger‐Odoorn 503.738 Eijsden‐Margraten 285.258

Borne 216.255 Eindhoven 1.376.784

Borsele 340.575 Elburg 257.224

Indicatie decentralisatie‐uitkering Invoeringskosten Omgevingswet
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Bijlage 3.3.5 Indicatief bedrag Decentralisatie-uitkering Omgevingswet (vervolg) 
 

 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Emmen 992.205 Hilversum 585.928

Enkhuizen 175.482 Hoeksche Waard 817.986

Enschede 1.044.892 Hof van Twente 482.569

Epe 410.412 Hollands Kroon 714.274

Ermelo 300.004 Hoogeveen 494.024

Etten‐Leur 352.971 Hoorn 467.152

Geertruidenberg 207.160 Horst aan de Maas 494.308

Geldrop‐Mierlo 306.325 Houten 385.259

Gemert‐Bakel 359.814 Huizen 294.652

Gennep 206.032 Hulst 431.737

Gilze en Rijen 275.939 IJsselstein 262.914

Goeree‐Overflakkee 617.593 Kaag en Braassem 277.677

Goes 367.469 Kampen 502.614

Goirle 236.682 Kapelle 173.070

Gooise Meren 412.992 Katwijk 432.938

Gorinchem 278.910 Kerkrade 323.866

Gouda 463.379 Koggenland 273.147

Groningen 1.473.272 Krimpen aan den IJssel 225.423

Gulpen‐Wittem 220.150 Krimpenerwaard 523.254

Haaksbergen 306.990 Laarbeek 244.511

Haarlem 935.019 Land van Cuijk 910.245

Haarlemmermeer 1.097.925 Landgraaf 284.737

Halderberge 305.165 Landsmeer 149.987

Hardenberg 729.387 Lansingerland 451.114

Harderwijk 359.744 Laren 137.922

Hardinxveld‐Giessendam 179.011 Leeuwarden 971.306

Harlingen 174.621 Leiden 728.859

Hattem 154.115 Leiderdorp 219.223

Heemskerk 297.660 Leidschendam‐Voorburg 494.923

Heemstede 217.501 Lelystad 737.283

Heerde 249.673 Leudal 432.098

Heerenveen 537.898 Leusden 287.958

Heerlen 563.163 Lingewaard 375.515

Heeze‐Leende 264.836 Lisse 201.260

Heiloo 210.589 Lochem 477.715

Hellendoorn 404.245 Loon op Zand 242.102

Hellevoetsluis 318.831 Lopik 224.303

Helmond 601.659 Losser 293.383

Hendrik‐Ido‐Ambacht 238.084 Maasdriel 269.851

Hengelo 550.606 Maasgouw 239.667

Het Hogeland 844.388 Maashorst 517.773

Heumen 195.002 Maassluis 247.701

Heusden 385.022 Maastricht 746.745

Hillegom 194.118 Medemblik 432.986

Hilvarenbeek 251.995 Meerssen 191.471

Decentralisatie‐uitkering Invoeringskosten Omgevingswet
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Bijlage 3.3.5 Indicatief bedrag Decentralisatie-uitkering Omgevingswet (vervolg) 
 

 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Meierijstad 691.013 Peel en Maas 467.849

Meppel 304.355 Pekela 182.769

Middelburg 371.473 Pijnacker‐Nootdorp 393.319

Midden‐Delfland 218.050 Purmerend 642.441

Midden‐Drenthe 617.095 Putten 285.871

Midden‐Groningen 687.939 Raalte 451.241

Moerdijk 434.379 Reimerswaal 296.669

Molenlanden 494.976 Renkum 278.439

Montferland 368.797 Renswoude 114.525

Montfoort 178.883 Reusel‐De Mierden 219.744

Mook en Middelaar 125.528 Rheden 380.622

Neder‐Betuwe 259.121 Rhenen 216.260

Nederweert 265.222 Ridderkerk 331.957

Nieuwegein 420.156 Rijssen‐Holten 367.078

Nieuwkoop 302.570 Rijswijk 365.393

Nijkerk 367.261 Roerdalen 269.756

Nijmegen 1.037.335 Roermond 435.574

Nissewaard 587.234 Roosendaal 581.736

Noardeast‐Fryslân 718.713 Rotterdam 3.665.484

Noord‐Beveland 200.346 Rozendaal 105.414

Noordenveld 448.092 Rucphen 256.051

Noordoostpolder 820.942 Schagen 492.139

Noordwijk 357.443 Scherpenzeel 132.942

Nuenen, Gerwen en Nede 224.959 Schiedam 493.581

Nunspeet 353.234 Schiermonnikoog 115.335

Oegstgeest 202.583 Schouwen‐Duiveland 496.335

Oirschot 275.902 's‐Gravenhage 2.981.657

Oisterwijk 321.449 's‐Hertogenbosch 988.148

Oldambt 515.083 Simpelveld 137.237

Oldebroek 296.726 Sint‐Michielsgestel 282.381

Oldenzaal 252.697 Sittard‐Geleen 625.148

Olst‐Wijhe 286.693 Sliedrecht 211.539

Ommen 360.106 Sluis 495.728

Oost Gelre 340.248 Smallingerland 484.478

Oosterhout 434.502 Soest 358.543

Ooststellingwerf 445.505 Someren 254.792

Oostzaan 128.195 Son en Breugel 184.723

Opmeer 173.480 Stadskanaal 360.239

Opsterland 469.213 Staphorst 303.694

Oss 722.345 Stede Broec 193.474

Oude IJsselstreek 419.619 Steenbergen 353.945

Ouder‐Amstel 164.911 Steenwijkerland 615.162

Oudewater 161.102 Stein 216.550

Overbetuwe 435.053 Stichtse Vecht 507.888

Papendrecht 241.515 Súdwest‐Fryslân 1.111.614

Decentralisatie‐uitkering Invoeringskosten Omgevingswet
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 Bijlage 3.3.5 Indicatief bedrag Decentralisatie-uitkering Omgevingswet (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Gemeente Bedrag 2022

Terneuzen 624.544 Waddinxveen 253.328

Terschelling 185.515 Wageningen 303.403

Texel 316.380 Wassenaar 261.360

Teylingen 291.621 Waterland 212.509

Tholen 363.354 Weert 438.978

Tiel 317.903 West Betuwe 570.842

Tilburg 1.348.692 West Maas en Waal 250.898

Tubbergen 339.112 Westerkwartier 797.656

Twenterand 357.200 Westerveld 477.108

Tynaarlo 398.875 Westervoort 150.569

Tytsjerksteradiel 396.166 Westerwolde 507.796

Uitgeest 156.953 Westland 729.211

Uithoorn 241.207 Weststellingwerf 445.434

Urk 189.401 Westvoorne 201.458

Utrecht 2.020.688 Wierden 297.243

Utrechtse Heuvelrug 469.862 Wijchen 351.480

Vaals 143.977 Wijdemeren 244.387

Valkenburg aan de Geul 190.629 Wijk bij Duurstede 241.717

Valkenswaard 287.498 Winterswijk 368.858

Veendam 291.298 Woensdrecht 280.782

Veenendaal 431.618 Woerden 436.005

Veere 326.688 Wormerland 192.293

Veldhoven 335.058 Woudenberg 176.367

Velsen 469.510 Zaanstad 955.455

Venlo 728.997 Zaltbommel 304.407

Venray 472.303 Zandvoort 189.580

Vijfheerenlanden 526.304 Zeewolde 458.672

Vlaardingen 472.168 Zeist 454.470

Vlieland 115.229 Zevenaar 395.504

Vlissingen 332.075 Zoetermeer 748.496

Voerendaal 164.729 Zoeterwoude 134.575

Voorschoten 209.883 Zuidplas 362.258

Voorst 330.138 Zundert 313.087

Vught 295.324 Zutphen 358.807

Waadhoeke 621.195 Zwartewaterland 274.630

Waalre 180.757 Zwijndrecht 318.613

Waalwijk 388.712 Zwolle 857.386

Totaal 150.000.000

Decentralisatie‐uitkering Invoeringskosten Omgevingswet
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Bijlage 3.3.6 Indicatief bedrag decentralisatie-uitkering Wet kwaliteitsborging 

bouwen (Wkb) 

 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag2024 Bedrag  2025 Bedrag 2026

Aa en Hunze 82.537 33.597 33.597 33.597 33.597

Aalsmeer 41.348 16.831 16.831 16.831 16.831

Aalten 51.215 20.847 20.847 20.847 20.847

Achtkarspelen 52.893 21.530 21.530 21.530 21.530

Alblasserdam 29.291 11.923 11.923 11.923 11.923

Albrandswaard 36.439 14.833 14.833 14.833 14.833

Alkmaar 123.513 50.276 50.276 50.276 50.276

Almelo 84.651 34.457 34.457 34.457 34.457

Almere 215.386 87.673 87.673 87.673 87.673

Alphen aan den Rijn 128.750 52.408 52.408 52.408 52.408

Alphen‐Chaam 36.440 14.833 14.833 14.833 14.833

Altena 94.672 38.536 38.536 38.536 38.536

Ameland 24.660 10.038 10.038 10.038 10.038

Amersfoort 154.945 63.070 63.070 63.070 63.070

Amstelveen 94.852 38.610 38.610 38.610 38.610

Amsterdam 799.102 325.275 325.275 325.275 325.275

Apeldoorn 211.757 86.196 86.196 86.196 86.196

Arnhem 165.546 67.385 67.385 67.385 67.385

Assen 83.719 34.078 34.078 34.078 34.078

Asten 37.723 15.355 15.355 15.355 15.355

Baarle‐Nassau 30.428 12.386 12.386 12.386 12.386

Baarn 37.564 15.290 15.290 15.290 15.290

Barendrecht 55.297 22.509 22.509 22.509 22.509

Barneveld 93.428 38.030 38.030 38.030 38.030

Beek 27.943 11.374 11.374 11.374 11.374

Beekdaelen 55.432 22.564 22.564 22.564 22.564

Beesel 27.121 11.040 11.040 11.040 11.040

Berg en Dal 55.996 22.793 22.793 22.793 22.793

Bergeijk 44.983 18.310 18.310 18.310 18.310

Bergen (L.) 40.511 16.490 16.490 16.490 16.490

Bergen (NH.) 53.758 21.882 21.882 21.882 21.882

Bergen op Zoom 82.235 33.474 33.474 33.474 33.474

Berkelland 94.813 38.594 38.594 38.594 38.594

Bernheze 53.626 21.828 21.828 21.828 21.828

Best 42.462 17.284 17.284 17.284 17.284

Beuningen 40.649 16.546 16.546 16.546 16.546

Beverwijk 49.376 20.098 20.098 20.098 20.098

Bladel 41.780 17.007 17.007 17.007 17.007

Blaricum 22.808 9.284 9.284 9.284 9.284

Bloemendaal 37.774 15.376 15.376 15.376 15.376

Bodegraven‐Reeuwijk 54.287 22.097 22.097 22.097 22.097

Boekel 26.258 10.688 10.688 10.688 10.688

Borger‐Odoorn 82.502 33.583 33.583 33.583 33.583

Borne 35.418 14.417 14.417 14.417 14.417

Borsele 55.779 22.705 22.705 22.705 22.705
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Bijlage 3.3.6 Indicatief bedrag  Decentralisatie-uitkering Wet kwaliteitsborging 
bouw (Wkb) (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag2024 Bedrag  2025 Bedrag  2026

Boxtel 51.121 20.809 20.809 20.809 20.809

Breda 188.951 76.913 76.913 76.913 76.913

Brielle 30.454 12.396 12.396 12.396 12.396

Bronckhorst 92.918 37.822 37.822 37.822 37.822

Brummen 43.597 17.746 17.746 17.746 17.746

Brunssum 37.201 15.143 15.143 15.143 15.143

Bunnik 30.389 12.370 12.370 12.370 12.370

Bunschoten 34.834 14.179 14.179 14.179 14.179

Buren 57.886 23.563 23.563 23.563 23.563

Capelle aan den IJssel 70.091 28.531 28.531 28.531 28.531

Castricum 50.191 20.430 20.430 20.430 20.430

Coevorden 94.579 38.498 38.498 38.498 38.498

Cranendonck 42.397 17.258 17.258 17.258 17.258

Culemborg 40.620 16.534 16.534 16.534 16.534

Dalfsen 65.223 26.549 26.549 26.549 26.549

Dantumadiel 42.132 17.150 17.150 17.150 17.150

De Bilt 59.378 24.170 24.170 24.170 24.170

De Fryske Marren 118.488 48.231 48.231 48.231 48.231

De Ronde Venen 66.624 27.119 27.119 27.119 27.119

De Wolden 72.243 29.406 29.406 29.406 29.406

Delft 102.223 41.610 41.610 41.610 41.610

Den Helder 66.661 27.134 27.134 27.134 27.134

Deurne 59.417 24.186 24.186 24.186 24.186

Deventer 119.931 48.818 48.818 48.818 48.818

Diemen 39.308 16.000 16.000 16.000 16.000

Dijk en Waard 95.122 38.719 38.719 38.719 38.719

Dinkelland 65.240 26.556 26.556 26.556 26.556

Doesburg 22.159 9.020 9.020 9.020 9.020

Doetinchem 74.286 30.238 30.238 30.238 30.238

Dongen 38.293 15.587 15.587 15.587 15.587

Dordrecht 125.255 50.985 50.985 50.985 50.985

Drechterland 38.194 15.547 15.547 15.547 15.547

Drimmelen 51.050 20.780 20.780 20.780 20.780

Dronten 107.067 43.582 43.582 43.582 43.582

Druten 33.559 13.660 13.660 13.660 13.660

Duiven 38.045 15.486 15.486 15.486 15.486

Echt‐Susteren 56.242 22.893 22.893 22.893 22.893

Edam‐Volendam 51.232 20.854 20.854 20.854 20.854

Ede 168.783 68.703 68.703 68.703 68.703

Eemnes 24.279 9.883 9.883 9.883 9.883

Eemsdelta 98.092 39.928 39.928 39.928 39.928

Eersel 42.238 17.193 17.193 17.193 17.193

Eijsden‐Margraten 46.720 19.017 19.017 19.017 19.017

Eindhoven 225.490 91.786 91.786 91.786 91.786

Elburg 42.128 17.148 17.148 17.148 17.148
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Bijlage 3.3.6 Indicatief bedrag  Decentralisatie-uitkering Wet kwaliteitsborging 
bouw (Wkb) (vervolg) 

  
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag2024 Bedrag  2025 Bedrag  2026

Emmen 162.503 66.147 66.147 66.147 66.147

Enkhuizen 28.740 11.699 11.699 11.699 11.699

Enschede 171.132 69.659 69.659 69.659 69.659

Epe 67.217 27.361 27.361 27.361 27.361

Ermelo 49.135 20.000 20.000 20.000 20.000

Etten‐Leur 57.810 23.531 23.531 23.531 23.531

Geertruidenberg 33.929 13.811 13.811 13.811 13.811

Geldrop‐Mierlo 50.170 20.422 20.422 20.422 20.422

Gemert‐Bakel 58.930 23.988 23.988 23.988 23.988

Gennep 33.744 13.735 13.735 13.735 13.735

Gilze en Rijen 45.193 18.396 18.396 18.396 18.396

Goeree‐Overflakkee 101.149 41.173 41.173 41.173 41.173

Goes 60.184 24.498 24.498 24.498 24.498

Goirle 38.764 15.779 15.779 15.779 15.779

Gooise Meren 67.640 27.533 27.533 27.533 27.533

Gorinchem 45.680 18.594 18.594 18.594 18.594

Gouda 75.892 30.892 30.892 30.892 30.892

Groningen 241.293 98.218 98.218 98.218 98.218

Gulpen‐Wittem 36.056 14.677 14.677 14.677 14.677

Haaksbergen 50.279 20.466 20.466 20.466 20.466

Haarlem 153.137 62.335 62.335 62.335 62.335

Haarlemmermeer 179.818 73.195 73.195 73.195 73.195

Halderberge 49.980 20.344 20.344 20.344 20.344

Hardenberg 119.459 48.626 48.626 48.626 48.626

Harderwijk 58.919 23.983 23.983 23.983 23.983

Hardinxveld‐Giessendam 29.318 11.934 11.934 11.934 11.934

Harlingen 28.599 11.641 11.641 11.641 11.641

Hattem 25.241 10.274 10.274 10.274 10.274

Heemskerk 48.751 19.844 19.844 19.844 19.844

Heemstede 35.622 14.500 14.500 14.500 14.500

Heerde 40.891 16.645 16.645 16.645 16.645

Heerenveen 88.097 35.860 35.860 35.860 35.860

Heerlen 92.235 37.544 37.544 37.544 37.544

Heeze‐Leende 43.375 17.656 17.656 17.656 17.656

Heiloo 34.490 14.039 14.039 14.039 14.039

Hellendoorn 66.207 26.950 26.950 26.950 26.950

Hellevoetsluis 52.218 21.255 21.255 21.255 21.255

Helmond 98.540 40.111 40.111 40.111 40.111

Hendrik‐Ido‐Ambacht 38.993 15.872 15.872 15.872 15.872

Hengelo 90.178 36.707 36.707 36.707 36.707

Het Hogeland 138.294 56.293 56.293 56.293 56.293

Heumen 31.937 13.000 13.000 13.000 13.000

Heusden 63.059 25.668 25.668 25.668 25.668

Hillegom 31.793 12.941 12.941 12.941 12.941

Hilvarenbeek 41.272 16.800 16.800 16.800 16.800
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Bijlage 3.3.6 Indicatief bedrag  Decentralisatie-uitkering Wet kwaliteitsborging 
bouw (Wkb) (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag2024 Bedrag  2025 Bedrag  2026

Hilversum 95.963 39.062 39.062 39.062 39.062

Hoeksche Waard 133.970 54.532 54.532 54.532 54.532

Hof van Twente 79.035 32.171 32.171 32.171 32.171

Hollands Kroon 116.984 47.618 47.618 47.618 47.618

Hoogeveen 80.911 32.935 32.935 32.935 32.935

Hoorn 76.510 31.143 31.143 31.143 31.143

Horst aan de Maas 80.958 32.954 32.954 32.954 32.954

Houten 63.098 25.684 25.684 25.684 25.684

Huizen 48.258 19.643 19.643 19.643 19.643

Hulst 70.710 28.782 28.782 28.782 28.782

IJsselstein 43.060 17.528 17.528 17.528 17.528

Kaag en Braassem 45.478 18.512 18.512 18.512 18.512

Kampen 82.318 33.508 33.508 33.508 33.508

Kapelle 28.345 11.538 11.538 11.538 11.538

Katwijk 70.907 28.863 28.863 28.863 28.863

Kerkrade 53.043 21.591 21.591 21.591 21.591

Koggenland 44.736 18.210 18.210 18.210 18.210

Krimpen aan den IJssel 36.920 15.028 15.028 15.028 15.028

Krimpenerwaard 85.699 34.884 34.884 34.884 34.884

Laarbeek 40.046 16.301 16.301 16.301 16.301

Land van Cuijk 149.080 60.683 60.683 60.683 60.683

Landgraaf 46.634 18.982 18.982 18.982 18.982

Landsmeer 24.565 9.999 9.999 9.999 9.999

Lansingerland 73.883 30.074 30.074 30.074 30.074

Laren 22.589 9.195 9.195 9.195 9.195

Leeuwarden 159.081 64.754 64.754 64.754 64.754

Leiden 119.373 48.591 48.591 48.591 48.591

Leiderdorp 35.904 14.615 14.615 14.615 14.615

Leidschendam‐Voorburg 81.058 32.995 32.995 32.995 32.995

Lelystad 120.752 49.152 49.152 49.152 49.152

Leudal 70.769 28.807 28.807 28.807 28.807

Leusden 47.162 19.197 19.197 19.197 19.197

Lingewaard 61.502 25.034 25.034 25.034 25.034

Lisse 32.962 13.417 13.417 13.417 13.417

Lochem 78.240 31.848 31.848 31.848 31.848

Loon op Zand 39.651 16.140 16.140 16.140 16.140

Lopik 36.736 14.954 14.954 14.954 14.954

Losser 48.050 19.559 19.559 19.559 19.559

Maasdriel 44.196 17.990 17.990 17.990 17.990

Maasgouw 39.253 15.978 15.978 15.978 15.978

Maashorst 84.801 34.518 34.518 34.518 34.518

Maassluis 40.569 16.513 16.513 16.513 16.513

Maastricht 122.302 49.783 49.783 49.783 49.783

Medemblik 70.914 28.866 28.866 28.866 28.866

Meerssen 31.359 12.765 12.765 12.765 12.765
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Bijlage 3.3.6 Indicatief bedrag  Decentralisatie-uitkering Wet kwaliteitsborging 
bouw (Wkb) (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag2024 Bedrag  2025 Bedrag  2026

Meierijstad 113.174 46.068 46.068 46.068 46.068

Meppel 49.847 20.290 20.290 20.290 20.290

Middelburg 60.840 24.765 24.765 24.765 24.765

Midden‐Delfland 35.712 14.537 14.537 14.537 14.537

Midden‐Drenthe 101.068 41.140 41.140 41.140 41.140

Midden‐Groningen 112.671 45.863 45.863 45.863 45.863

Moerdijk 71.143 28.959 28.959 28.959 28.959

Molenlanden 81.067 32.998 32.998 32.998 32.998

Montferland 60.402 24.586 24.586 24.586 24.586

Montfoort 29.298 11.926 11.926 11.926 11.926

Mook en Middelaar 20.559 8.369 8.369 8.369 8.369

Neder‐Betuwe 42.439 17.275 17.275 17.275 17.275

Nederweert 43.438 17.681 17.681 17.681 17.681

Nieuwegein 68.813 28.010 28.010 28.010 28.010

Nieuwkoop 49.555 20.171 20.171 20.171 20.171

Nijkerk 60.150 24.484 24.484 24.484 24.484

Nijmegen 169.895 69.156 69.156 69.156 69.156

Nissewaard 96.177 39.149 39.149 39.149 39.149

Noardeast‐Fryslân 117.711 47.914 47.914 47.914 47.914

Noord‐Beveland 32.813 13.356 13.356 13.356 13.356

Noordenveld 73.388 29.873 29.873 29.873 29.873

Noordoostpolder 134.454 54.729 54.729 54.729 54.729

Noordwijk 58.542 23.830 23.830 23.830 23.830

Nuenen, Gerwen en Ne 36.844 14.997 14.997 14.997 14.997

Nunspeet 57.853 23.549 23.549 23.549 23.549

Oegstgeest 33.179 13.506 13.506 13.506 13.506

Oirschot 45.187 18.393 18.393 18.393 18.393

Oisterwijk 52.647 21.430 21.430 21.430 21.430

Oldambt 84.360 34.339 34.339 34.339 34.339

Oldebroek 48.598 19.782 19.782 19.782 19.782

Oldenzaal 41.387 16.846 16.846 16.846 16.846

Olst‐Wijhe 46.955 19.113 19.113 19.113 19.113

Ommen 58.978 24.007 24.007 24.007 24.007

Oost Gelre 55.726 22.683 22.683 22.683 22.683

Oosterhout 71.163 28.967 28.967 28.967 28.967

Ooststellingwerf 72.965 29.700 29.700 29.700 29.700

Oostzaan 20.996 8.546 8.546 8.546 8.546

Opmeer 28.413 11.565 11.565 11.565 11.565

Opsterland 76.848 31.281 31.281 31.281 31.281

Oss 118.306 48.156 48.156 48.156 48.156

Oude IJsselstreek 68.725 27.975 27.975 27.975 27.975

Ouder‐Amstel 27.009 10.994 10.994 10.994 10.994

Oudewater 26.385 10.740 10.740 10.740 10.740

Overbetuwe 71.253 29.004 29.004 29.004 29.004

Papendrecht 39.555 16.101 16.101 16.101 16.101
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Bijlage 3.3.6 Indicatief bedrag  Decentralisatie-uitkering Wet kwaliteitsborging 
bouw (Wkb) (vervolg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag2024 Bedrag  2025 Bedrag  2026

Peel en Maas 76.624 31.190 31.190 31.190 31.190

Pekela 29.934 12.185 12.185 12.185 12.185

Pijnacker‐Nootdorp 64.418 26.221 26.221 26.221 26.221

Purmerend 105.219 42.829 42.829 42.829 42.829

Putten 46.820 19.058 19.058 19.058 19.058

Raalte 73.904 30.083 30.083 30.083 30.083

Reimerswaal 48.588 19.778 19.778 19.778 19.778

Renkum 45.603 18.563 18.563 18.563 18.563

Renswoude 18.757 7.635 7.635 7.635 7.635

Reusel‐De Mierden 35.990 14.650 14.650 14.650 14.650

Rheden 62.338 25.375 25.375 25.375 25.375

Rhenen 35.419 14.417 14.417 14.417 14.417

Ridderkerk 54.368 22.130 22.130 22.130 22.130

Rijssen‐Holten 60.120 24.472 24.472 24.472 24.472

Rijswijk 59.844 24.360 24.360 24.360 24.360

Roerdalen 44.181 17.984 17.984 17.984 17.984

Roermond 71.338 29.038 29.038 29.038 29.038

Roosendaal 95.277 38.782 38.782 38.782 38.782

Rotterdam 600.333 244.366 244.366 244.366 244.366

Rozendaal 17.265 7.028 7.028 7.028 7.028

Rucphen 41.936 17.070 17.070 17.070 17.070

Schagen 80.603 32.809 32.809 32.809 32.809

Scherpenzeel 21.773 8.863 8.863 8.863 8.863

Schiedam 80.839 32.905 32.905 32.905 32.905

Schiermonnikoog 18.890 7.689 7.689 7.689 7.689

Schouwen‐Duiveland 81.290 33.089 33.089 33.089 33.089

's‐Gravenhage 488.336 198.777 198.777 198.777 198.777

's‐Hertogenbosch 161.839 65.877 65.877 65.877 65.877

Simpelveld 22.477 9.149 9.149 9.149 9.149

Sint‐Michielsgestel 46.248 18.825 18.825 18.825 18.825

Sittard‐Geleen 102.387 41.677 41.677 41.677 41.677

Sliedrecht 34.646 14.103 14.103 14.103 14.103

Sluis 81.190 33.049 33.049 33.049 33.049

Smallingerland 79.348 32.299 32.299 32.299 32.299

Soest 58.722 23.903 23.903 23.903 23.903

Someren 41.730 16.986 16.986 16.986 16.986

Son en Breugel 30.254 12.315 12.315 12.315 12.315

Stadskanaal 59.000 24.016 24.016 24.016 24.016

Staphorst 49.739 20.246 20.246 20.246 20.246

Stede Broec 31.687 12.898 12.898 12.898 12.898

Steenbergen 57.969 23.596 23.596 23.596 23.596

Steenwijkerland 100.751 41.011 41.011 41.011 41.011

Stein 35.467 14.437 14.437 14.437 14.437

Stichtse Vecht 83.182 33.859 33.859 33.859 33.859

Súdwest‐Fryslân 182.060 74.108 74.108 74.108 74.108
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Bijlage 3.3.6 Indicatief bedrag  Decentralisatie-uitkering Wet kwaliteitsborging 
bouw (Wkb) (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag2024 Bedrag  2025 Bedrag  2026

Terneuzen 102.288 41.636 41.636 41.636 41.636

Terschelling 30.384 12.368 12.368 12.368 12.368

Texel 51.817 21.092 21.092 21.092 21.092

Teylingen 47.762 19.441 19.441 19.441 19.441

Tholen 59.510 24.224 24.224 24.224 24.224

Tiel 52.066 21.194 21.194 21.194 21.194

Tilburg 220.889 89.913 89.913 89.913 89.913

Tubbergen 55.540 22.607 22.607 22.607 22.607

Twenterand 58.502 23.813 23.813 23.813 23.813

Tynaarlo 65.328 26.592 26.592 26.592 26.592

Tytsjerksteradiel 64.884 26.411 26.411 26.411 26.411

Uitgeest 25.706 10.464 10.464 10.464 10.464

Uithoorn 39.505 16.080 16.080 16.080 16.080

Urk 31.020 12.627 12.627 12.627 12.627

Utrecht 330.948 134.713 134.713 134.713 134.713

Utrechtse Heuvelrug 76.954 31.324 31.324 31.324 31.324

Vaals 23.580 9.598 9.598 9.598 9.598

Valkenburg aan de Geul 31.221 12.709 12.709 12.709 12.709

Valkenswaard 47.086 19.167 19.167 19.167 19.167

Veendam 47.709 19.420 19.420 19.420 19.420

Veenendaal 70.690 28.775 28.775 28.775 28.775

Veere 53.505 21.779 21.779 21.779 21.779

Veldhoven 54.876 22.337 22.337 22.337 22.337

Velsen 76.896 31.301 31.301 31.301 31.301

Venlo 119.395 48.600 48.600 48.600 48.600

Venray 77.354 31.487 31.487 31.487 31.487

Vijfheerenlanden 86.198 35.087 35.087 35.087 35.087

Vlaardingen 77.332 31.478 31.478 31.478 31.478

Vlieland 18.872 7.682 7.682 7.682 7.682

Vlissingen 54.387 22.138 22.138 22.138 22.138

Voerendaal 26.979 10.982 10.982 10.982 10.982

Voorschoten 34.375 13.992 13.992 13.992 13.992

Voorst 54.070 22.009 22.009 22.009 22.009

Vught 48.368 19.688 19.688 19.688 19.688

Waadhoeke 101.739 41.413 41.413 41.413 41.413

Waalre 29.604 12.050 12.050 12.050 12.050

Waalwijk 63.663 25.914 25.914 25.914 25.914

Waddinxveen 41.490 16.889 16.889 16.889 16.889

Wageningen 49.691 20.227 20.227 20.227 20.227

Wassenaar 42.806 17.424 17.424 17.424 17.424

Waterland 34.805 14.167 14.167 14.167 14.167

Weert 71.896 29.265 29.265 29.265 29.265

West Betuwe 93.493 38.056 38.056 38.056 38.056

West Maas en Waal 41.092 16.727 16.727 16.727 16.727

Westerkwartier 130.640 53.177 53.177 53.177 53.177
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Bijlage 3.3.6 Indicatief bedrag  Decentralisatie-uitkering Wet kwaliteitsborging 
bouw (Wkb) (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag2024 Bedrag  2025 Bedrag  2026

Westerveld 78.141 31.807 31.807 31.807 31.807

Westervoort 24.660 10.038 10.038 10.038 10.038

Westerwolde 83.167 33.853 33.853 33.853 33.853

Westland 119.430 48.614 48.614 48.614 48.614

Weststellingwerf 72.953 29.696 29.696 29.696 29.696

Westvoorne 32.995 13.431 13.431 13.431 13.431

Wierden 48.682 19.816 19.816 19.816 19.816

Wijchen 57.565 23.432 23.432 23.432 23.432

Wijdemeren 40.026 16.292 16.292 16.292 16.292

Wijk bij Duurstede 39.588 16.114 16.114 16.114 16.114

Winterswijk 60.412 24.591 24.591 24.591 24.591

Woensdrecht 45.986 18.719 18.719 18.719 18.719

Woerden 71.409 29.067 29.067 29.067 29.067

Wormerland 31.494 12.820 12.820 12.820 12.820

Woudenberg 28.885 11.758 11.758 11.758 11.758

Zaanstad 156.484 63.697 63.697 63.697 63.697

Zaltbommel 49.856 20.294 20.294 20.294 20.294

Zandvoort 31.049 12.639 12.639 12.639 12.639

Zeewolde 75.121 30.578 30.578 30.578 30.578

Zeist 74.433 30.298 30.298 30.298 30.298

Zevenaar 64.776 26.367 26.367 26.367 26.367

Zoetermeer 122.589 49.900 49.900 49.900 49.900

Zoeterwoude 22.041 8.972 8.972 8.972 8.972

Zuidplas 59.331 24.151 24.151 24.151 24.151

Zundert 51.277 20.872 20.872 20.872 20.872

Zutphen 58.765 23.920 23.920 23.920 23.920

Zwartewaterland 44.979 18.309 18.309 18.309 18.309

Zwijndrecht 52.183 21.241 21.241 21.241 21.241

Zwolle 140.423 57.159 57.159 57.159 57.159

Totaal 24.567.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Indicatie decentralisatie‐uitkering Wet Kwaliteitsborging Bouwen
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Bijlage 4.11 Redelijk peil 2023 

De Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een 

bepaald redelijk peil moeten hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende 

uitkering op basis van artikel 12 Fvw. Daarbij gaat het om de eigen inkomsten uit: 

1. de onroerende-zaakbelastingen (OZB); 

2. de rioolheffingen; 

3. de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten. 

  

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 

Het redelijk peil voor de OZB wordt berekend via onderstaande tabel. 

 

Totaal WOZ-waarde woningen 2022 [1] 

Totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers 2022 [2] 

Totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 2022 [3] 

Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde 2022 [4] 

Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen 2022 [5] 

Totaal onderdekking riolering 2022 [6] 

Totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking 

reiniging/afvalstoffen en riool 2022 [7=4-5-6] 

Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage van de gecorrigeerde 

WOZ-waarde 2022 [8=(7/(1+2+3)*100] 

Percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het 

jaar 2023 [9=8*1,20] 

 

Op basis van deze tabel is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 

voor het jaar 2023 (redelijk peil OZB) vastgesteld op 0,1729. 

 

Voor de WOZ-waarden worden de gegevens gebruikt van het CBS die ook voor het 

gemeentefonds gehanteerd worden (betaalmaand februari 2022). Voor de berekening van 

de totale OZB-opbrengst wordt gebruik gemaakt van de gegevens (OZB-percentages) van 

de Monitor inkomsten uit lokale heffingen. Voor de berekening van de onderdekking 

reiniging en riolering wordt gebruik gemaakt van de Informatie voor derden (taakvelden) 

begrotingen 2022. 

 

Artikel 12-gemeenten moeten gedurende de hele looptijd van de aanvraag en van de 

toekenning van de aanvullende uitkering blijven voldoen aan het jaarlijks in deze circulaire 

vastgestelde redelijk peil van de eigen inkomsten. Voor de lopende artikel 12-trajecten kan 

hier door een bijzonder voorschrift van worden afgeweken. 

 

Berekening gemiddelde OZB-tarief in een gemeente 

Uit vragen van gemeenten is in het verleden gebleken dat niet geheel duidelijk is op welke 

wijze het gewogen gemiddelde OZB-tarief ofwel het percentage voor de toelating tot artikel 

12 van de eigen gemeente moet worden berekend. De berekening, zoals die hierboven is 
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opgenomen, is niet bestemd voor gemeenten om het gemiddelde OZB-tarief in de eigen 

gemeente te berekenen, maar geeft inzicht in de wijze waarop het normtarief OZB voor de 

toelating tot artikel 12 door het ministerie van BZK wordt berekend. Daarom is in de 

handleiding artikel 12 de volgende passage opgenomen: 

 

Het gewogen gemiddelde OZB-tarief ofwel het percentage voor de toelating tot artikel 12 

moet op de volgende wijze worden berekend: 

 

(PEW x WW + PGNW x WNWG + PENW x WNWE) / (WW+WNWG+WNWE) 

 

waarbij: 

PEW = OZB-percentage eigenaar woning; 

PGNW = OZB-percentage gebruiker niet-woning; 

PENW = OZB-percentage eigenaar niet-woning; 

WW = waarde woningen; 

WNWG = waarde niet-woningen gebruikers; 

WNWE = waarde niet-woningen eigenaren. 

 

Indien de uitkomst van de berekening hoger is dan het landelijke gemiddelde OZB-

percentage voor toelating tot artikel 12, dan voldoet de gemeente aan dit onderdeel voor 

toelating. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat bij de riolering én de 

reiniging sprake is van 100% lastendekkendheid. Een eventuele onderdekking bij de 

reiniging en/of riolering moet worden gecompenseerd door een daarmee overeenkomende 

verhoging van het (gemiddelde) percentage WOZ-waarde. Voor de berekening van het 

gemiddelde OZB-percentage bij de toelating tot artikel 12 wordt uitgegaan van de WOZ-

gegevens per 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft en de OZB-

percentages van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. 

 

Riool- en afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 

Voor de onderdelen riolering, afvalstoffen en reiniging moet er sprake zijn van tarieven die 

resulteren in 100% lastendekkendheid. Dit uitgangspunt volstaat bij de beoordeling van de 

hoogte van deze heffingen of zij voldoen aan het redelijke peil. Van een minimumtarief per 

aansluiting is in dit verband dan ook geen sprake meer. Een eventuele onderdekking op de 

onderdelen riolering, afvalstoffen en reiniging moet gecompenseerd worden door extra 

baten uit de OZB boven de 120%. 
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NIEUWSBRIEF  

 

   
 

1. Inleiding 

Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, 

september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af.   

De meicirculaire 2022 is volgens planning verschenen. Deze circulaire bevat informatie over de invoering per  

1 januari 2023 van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en de actualisatie van het accres op basis van de 

Voorjaarsnota 2022.  

 

We hebben de meicirculaire 2022 voor jou verwerkt in PAUW. In deze nieuwsbrief geven we een toelichting en 

aanwijzingen voor de verwerking in PAUW. De nieuwsbrief bestaat uit een algemeen deel met informatie, die je 

nodig hebt om de circulaire te verwerken en een bijlage. Beide onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. 

 

Belangrijkste onderwerpen:   

▪ De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. 

▪ De accressen vanaf 2022 tot en met 2025 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige 

normeringmethodiek. De mutaties ten opzichte van de stand van 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 
Naast deze bedragen is in de jaren 2023 t/m 2025 telkens eenmalig een onttrekking van € 250 miljoen 
opgenomen als voeding van de specifieke uitkeringen Volkshuisvestingsfonds en Woningbouwimpuls. 

▪ De oploop van de opschalingskorting voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt incidenteel geschrapt. 

▪ Afrekening BCF 2021 van € 119,49 miljoen eenmalig in uitkeringsjaar 2022. 

▪ Vaststellen definitieve compensatie inkomstenderving 2020 voor 70 gemeenten voor € 151,794 miljoen. 

▪ De omvangrijkste taakmutatie is de incidentele compensatie van € 1.445 miljoen voor de tekorten Jeugdzorg 

voor het jaar 2023. Daarnaast zijn er veertien andere taakmutaties, waarvan vier in verband met de 

overheveling vanaf 2023 naar de algemene uitkering vanuit vier integratie-uitkeringen: Participatie (Nieuw 

Wajong en Nieuw begeleiding exclusief beschut werk), Voogdij/18+, Inburgering en Raadsledenvergoeding 

kleine gemeenten. 

▪ Loon- en prijscompensatie (LPO) 2022 in het sociaal domein voor de volgende taken die vanaf 2023 vanuit een 

integratie-uitkering worden overgeheveld naar de algemene uitkering: 

▪ Voogdij 18+ € 26,668 miljoen structureel vanaf 2022 

▪ Beschermd wonen € 54,278 miljoen structureel vanaf 2022 

▪ Beschermd wonen € 14,213 miljoen structureel vanaf 2022 correctie n.a.v. zorgsalarissen APB 2022 

▪ Participatie: € 66,595 miljoen in 2022, aflopend naar € 57,921 miljoen structureel 

6 JUNI 2022 
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In de nieuwsbrief worden macrobedragen in miljoenen euro genoemd, tenzij anders vermeld. Om te weten  

hoeveel geld het is voor uw gemeente is een rekenregel te geven, door omrekenen via de uitkeringsfactor.  

Voor 2022 is één uitkeringspunt € 19,5 miljoen en vanaf 2023 is één uitkeringspunt ongeveer € 29 miljoen.  

Eén uitkeringspunt is voor iedere gemeente anders. Het komt overeen met 0,001 * de uitkeringsbasis van de 

gemeente (Zie rubriek B, berekeningsrapport PAUW).  

Tot en met 2022 geldt nog een andere optie, namelijk het aantal inwoners uitgedrukt in euro’s, maar dit is wel 

afhankelijk van de structuurkenmerken. Vanaf 2023 geldt dit niet meer. 

2. Aanwijzingen verwerking in PAUW 

Voor de invoering van het nieuwe verdeelmodel per uitkeringsjaar 2023 hebben we in PAUW twee aparte 

circulaires hebben opgenomen:  

1. Meicirculaire 2022 deel 1 herverdeeleffect 
De eerste circulaire is bedoeld om alle verschillen voor uitkeringsjaar 2023 tussen de oude verdeling van het 
gemeentefonds en de nieuwe verdeling toe te kunnen wijzen aan het herverdeeleffect. 

2. Meicirculaire 2022 deel 2 mutaties omvang AU 
De tweede circulaire is bedoeld om alle mutaties in omvang van de algemene uitkering toe te kunnen wijzen 
aan de algemene mutaties, de taakmutaties en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen.   

 

Let op: het is de bedoeling dat in PAUW de opgaven in de bovenstaande volgorde aan de betreffende circulaires 

worden gekoppeld.  

 

Deze splitsing in twee aparte circulaires was nodig, omdat we voor het nieuwe verdeelstelsel alle oude clusters op 

nul (0) hebben gezet, en vervolgens de nieuwe hebben opgebouwd. Bij het nieuwe verdeelstelsel past een veel 

lagere uitkeringsfactor, een verschil van 445 punten. Wij verklaren de taakmutaties altijd tegen de oude 

uitkeringsfactor. Dat is een bewuste keuze om de mutaties in de uitkeringsfactor van de nieuwe circulaire ook te 

kunnen verklaren (BZK doet dat niet!). In de reguliere meicirculaire (deel 2 dus) zit een aantal grote taakmutaties 

opgenomen, denk aan jeugdzorg ad € 1,4 miljard. Als we geen tussenstap met deel 1 hadden gemaakt, was er een 

analyse uitgerold met veel hogere bedragen dan terecht is.  

 

Je kunt nu een analyse maken tussen deel 2 en 1 waarbij alle taakmutaties en mutaties in IU/DU worden 

weergegeven, die in lijn zijn met de bedragen die op de bestanden van ministerie BZK voorkomen. En je kunt zo 

een afweging maken om deze bedragen te reserveren aan de lastenzijde van de begroting.  

Je kunt dus geen analyse maken tussen deel 2 van de meicirculaire 2022 en de decembercirculaire c.q. de 

septembercirculaire  2021 om de omvang van de taakmutaties dan wel het herverdeeleffect te bepalen.  

 

De eindbedragen van deel 2 sluiten exact aan bij de circulaire. We hebben heel veel tijd en energie besteed aan 

een correcte analyse, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we geen exacte aansluiting kunnen vinden met het 

BZK-bestand herverdeeleffecten voor jouw gemeente. De extreem hoge mutatie van de uitkeringsfactor en de 

wijziging van het aantal miljoenen per punt uitkeringsfactor van € 19,5 miljoen naar € 29 miljoen zijn daar debet 
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aan. Ook kunnen de berekende eenheden bij de maatstaven verschillend zijn. Verder moeten we ons realiseren 

dat het herverdeeleffect er bij gemeenten die tegen constante prijzen ramen er anders uit ziet dan bij gemeenten 

die tegen lopende prijzen ramen. Terwijl het ministerie van BZK het effect alleen tegen lopende prijzen 

presenteert. Bij maatstaf 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 hebben we de suppletie ingroeipad 

ingelezen conform het BZK-bestand. Daarnaast hebben we de maatstaf 56d suppletie sociaal domein met ingang 

van 2023 laten vervallen. Officieel hoort dit deel ook bij het herverdeeleffect. 

 

In het nieuwe verdeelstelsel is een aantal nieuwe maatstaven opgenomen en een aantal bestaande maatstaven 

met een andere definitie. Op 2 mei hebben we deze informatie al met jou gedeeld.  

Nieuwe maatstaven zijn: 

5d  Personen ouder dan 75 boven drempel 

7m  Laag opleidingsniveau boven drempel 

8f  Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 

12b  Personen met een migratieachtergrond 

14a  lokale centrumfunctie 

14b  Regionale centrumfunctie 

14c  Landelijke centrumfunctie 

15h-2  Onderwijsachterstand 

42a  Verkiezingen Den Haag 

Bestaande maatstaven met een andere definitie zijn: 

1g  WOZ waarde niet-woningen eigenaren 

1h   WOZ waarde niet-woningen gebruikers 

7c-3  Huishoudens met een laag inkomen boven drempel 

8a-2  Bijstandsontvangers 

 

De berekende eenheden die hier bij horen zullen grotendeels onbekend zijn. Vandaar dat we er voor gekozen 

hebben bij opgaven met zowel type 1, als type 2 en type 3 voor al deze maatstaven de berekende eenheden in te 

lezen uit het BZK-rekenmodel. De berekende eenheden zijn de uitkomst uit de formule die door meerdere 

parameters tot stand kunnen komen. Het is overigens wel mogelijk die zelf te overschrijven.  

 

Voor een aantal maatstaven hebben we de volgende specifieke aanwijzing: 

▪ Maatstaven 1g WOZ niet-woningen eigenaar en 1h WOZ niet-woningen gebruiker 

Als je bij een nieuwe opgave hebt gekozen voor een type 1, type 2 of type 3 opgave maak je voor de nieuwe 

maatstaven gebruik van de mogelijkheid om de berekende eenheden/waarden uit het BZK-rekenmodel in te 

lezen. Het is mogelijk voor jou als gebruiker om deze ingelezen BZK-waarden te overschrijven. Dit kan nodig 

zijn, omdat het BZK-rekenmodel misschien te lage WOZ-waarden bevat. 

Voor het overschrijven gebruik je de volgende formules:  

- 1/1.000 van de (WOZ-waarde van de niet-woningen eigenaar *0,7) 

- 1/1.000 van (WOZ-waarde van de niet-woningen gebruiker *0,7) 
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▪ Maatstaf 42a Verkiezingen Den Haag, 45 Herindeling en 53 Aanvullende uitkering 

Bij het aanmaken van een nieuwe opgave wordt deze maatstaven in stap 2 ‘maatstaven’ getoond als 

“onvolledige maatstaf”. Bij stap 1 ‘basisinstellingen’ tref je een vinkboxje aan dat standaard op ‘aan’ staat. Als 

je zeker weet dat deze maatstaf niet voor jouw gemeente van toepassing is, kun je het vinkboxje uitzetten.  

▪ Maatstaf 39 Vast bedrag 

Voor Baarle-Nassau is het dubbele vaste bedrag vervallen. Bij deze maatstaf moet deze gemeente dus vanaf 

het jaar 2023 het cijfer 1 invoeren.  

3. SAMENVATTING 

Nieuw verdeelstelsel per 1 januari 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. 

Deze actualisatie betreft de volgende onderdelen: 
1. De standen van de gebruikte verdeelmaatstaven zijn geactualiseerd. 
2. Alle budgetontwikkelingen die in de periode 2020 tot en met 2022 hebben plaatsgevonden zijn volgens de 

nieuwe verdeling verwerkt, ook de mutaties uit de meicirculaire 2022 die betrekking hebben op het 
uitkeringsjaar 2022. 

3. Een actuelere gemeentelijke indeling (2022). 

 

Ingroeipad 

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. Dat zijn in totaal 41 gemeenten. Hiervoor 

moeten deze gemeenten in 2020 aan twee van de volgende drie criteria voldoen: 

▪ Criterium 1 

Gemeenten waarvan de bevolking een lage sociaal economische status heeft. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

definitie van het CBS en de definitie zoals deze gehanteerd wordt in de jaarlijkse begrotingsanalyse van het 

ministerie van BZK. 

▪ Gemeenten met een relatief zwakke financiële positie.  

Criterium 2: Het OZB-tarief is hoger dan 120% van het gemiddelde van Nederland. Hierbij is het tarief gewogen 

op basis van de WOZ-waarde 

Criterium 3: De solvabiliteit ligt onder de 30%. 
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Het maximale negatieve effect voor deze gemeenten is in 2023 € 5 per inwoner, in 2024 € 7,50 per inwoner en in 

2025 € 10 per inwoner. Het maximale negatieve effect in 2025 bedraagt hierdoor € 22,50 per inwoner.  

 

Het herverdeeleffect als gevolg van het nieuwe verdeelmodel wordt in de jaren 2023 tot en met 2025 verhoogd 

of verlaagd met een bedrag dat wordt toegekend via de suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023. In 

onderstaande tabellen geven we een toelichting op de werking van de suppletie-uitkering voor de nieuwe 

verdeling met een voorbeeld van plus en min € 50 per inwoner. 

 

Werking van de suppletie voor het nieuwe verdeelstelsel bij een negatief herverdeeleffect voor een gemeente: 

 
 

Werking van de suppletie voor het nieuwe verdeelstelsel bij een positief herverdeeleffect voor een gemeente: 

 
 

Verevening belastingcapaciteit OZB 

Het onderzoek naar de Overige Eigen Middelen is nog niet afgerond. In verband hiermee is besloten het 

vereveningspercentage van de OZB te handhaven op de huidige 70% voor niet-woningen en 80% voor woningen 

in plaats van een ophoging naar 90%. De fondsbeheerders willen de verevening van de algemene eigen middelen 

in samenhang beschouwen. Voor de twee maatstaven die betrekking hebben op niet-woningen (ozb niet-

woningen eigenaren en ozb niet-woningen gebruikers) blijft gelden dat maximaal € 35.000 aan WOZ-waarde per 

inwoner in de verevening wordt betrokken, net als in het oorspronkelijke verdeelvoorstel. Van deze aftopping van 

de verdeelmaatstaf ‘WOZ-waarde niet-woningen profiteren in 2020 27 gemeenten1. Het niet via de OZB-

maatstaven verevende deel (respectievelijk 30% en 20%) wordt ingehouden via een vast bedrag per woonruimte.  

De rekentarieven zijn opgetrokken tot het gemiddelde niveau van OZB-tarieven in 2017. Met name die van niet-

woningen zijn sterk gestegen. 

 

Herverdeeleffect 

Tot de verwerking in de circulaire van het gemeentefonds zijn de maatstafgegevens en de omvang van de 

clusters, waaruit de verdeling is opgebouwd, geactualiseerd. De fondsbeheerders hebben ook de taakmutaties, 

die in de periode 2019-2022 hebben plaatsgevonden, verwerkt. Dat kan leiden tot verschuiving in de 

herverdeeleffecten. In de meicirculaire 2022 zijn de herverdeeleffecten definitief vastgesteld. Op de definitieve 

stand van de herverdeeleffecten is het ingroeipad gebaseerd.  

 
1 In 2020 betreft het de volgende gemeenten: Ameland, Amsterdam, Baarle-Nassau, Barneveld, Borsele, Delfzijl, Eindhoven 
Haarlemmermeer, Het Hogeland, Moerdijk, Noord-Beveland, Noordoostpolder, Ouder-Amstel, Rotterdam, Schiermonnikoog, Sittard-
Geleen, Son en Breugel, Terneuzen, Terschelling, Texel, Utrecht, Venray, Vlieland, Westland, Zeewolde, Zoeterwoude. 

Suppletie nieuw verdeelstelsel 2023 2024 2025 2026

Herverdeeleffect -50,00 -50,00 -50,00 -50,00

Suppletie-uitkering Nieuwe verdeling GF 42,50 27,50 12,50 12,50
Netto effect -7,50 -22,50 -37,50 -37,50

Suppletie nieuw verdeelstelsel 2023 2024 2025 2026

Herverdeeleffect 50,00 50,00 50,00 50,00

Suppletie-uitkering Nieuwe verdeling GF -42,50 -27,50 -12,50 -12,50
Netto effect 7,50 22,50 37,50 37,50
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PAUW dashboard herverdeeleffect 

In ons PAUW dashboard zullen we ook de laatste publicatie van de herverdeeleffecten verwerken.  Daar hebben 

we ongeveer een week voor nodig. Je vindt hierin in één oogopslag de belangrijkste herverdeeleffecten van de 

herijking gemeentefonds op basis van de publicaties in juli en december 2021 voor het jaar 2017, augustus en 

december 2021 voor het jaar 2019 en mei 2022 voor het jaar 2022. In het dashboard kan je de herverdeeleffecten 

zien per domein, cluster of maatstaven en vergelijken met andere gemeenten. Inmiddels hebben 75 gemeenten 

gekozen voor een abonnement.  

 

Wil je ook een abonnement nemen? Dat kan door het aanvraagformulier PAUW Dashboard in te vullen. 

 

Accressen 

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 

20222. 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.  

 

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.  

  

 
2 Voorjaarsnota 2022, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2021-2022, 36 120, nr. 1, toelichting per maatregel nr. 18, pagina 16 
   Voorjaarsnota 2022: nieuwe uitgaven defensie en sociale zekerheid | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl  

https://inergy.nl/lias/dashboards/pauw-dashboard/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/20/voorjaarsnota-2022-nieuwe-uitgaven-defensie-en-sociale-zekerheid
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Accres 2026 en verder 

In de Startnota heeft het kabinet aangegeven dat het accres voor 2026 niet is berekend, maar vastgezet op een 

taakstellende plus van € 840 miljoen ten opzichte van de septembercirculaire 2021. Verder zijn in deze nota twee 

belangrijke wijzigingen aangekondigd voor het accres: 
1. Het accres wordt tot 2025 grotendeels op basis van bestaande afspraken berekend. En een aantal 

investeringsfondsen (klimaat, ontsluiten nieuwbouwwoningen en stikstof) worden uitgezonderd op de 
accresrelevante uitgaven (aru). Het Rijk is in gesprek met de gemeente- en provinciekoepels over het 
vastzetten van het volumedeel van het accres voor de periode tot en met 2025.  

2. Vanaf 2026 zal het gemeentefonds niet langer via de normeringssystematiek geïndexeerd worden. Er wordt 
geen volume-accres meer verstrekt, alleen nog maar een nominaal accres voor de loon- en prijsontwikkeling. 

 

Splitsing accres in volumedeel en nominaal deel 

Om over te gaan op een variabele loon- en prijsontwikkeling (lpo) indexatie moet het bestaande accres één keer 

gesplitst worden in een volume- en een nominaal deel.  

1. Het nominale deel is ter compensatie van loon- en prijsstijging 

2. Het volumedeel is ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres 

De splitsing in twee delen gebeurt op basis van de standen bij de Startnota en de loon- en prijsontwikkeling uit de 

Macro Economische Verkenning 2022 van het CPB. Daarna staat het jaarlijkse volumedeel (in euro) vast en 

beweegt het lpo-deel mee met de CPB-ramingen. 

 

De index voor loon-prijsontwikkeling geschiedt op basis van de CPB-raming van de loonvoet sector overheid, 

index materiele overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen. Hierbij wordt een verdeling van 60% 

loonontwikkeling, 20% consumptie en 20% investeringen aangehouden. We hebben die voor de jaren 2022 t/m 

2025 vervat in onderstaande tabel. 

Tabel 1  Loon- en prijsstijging CEP 2022 

Loon- en prijsstijging CEP 2022 Gewicht 2022 2023 2024 2025 

Loonvoet sector overheid 60% 4,3% 3,6% 4,2% 4,1% 

Prijzen netto materiele consumptie 20% 4,1% 2,3% 2,4% 2,4% 

Prijzen overheidsinvesteringen 20% 5,2% 2,5% 1,9% 1,8% 

Totaal 100% 4,4% 3,1% 3,4% 3,3% 

Vervolgens wordt de splitsing tussen nominaal en volume deel in beeld gebracht. 

Tabel 2 Splitsing accres 2022 – 2025 in nominaal deel en volumedeel 
Gemeentefonds stand meicirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Grondslag accres in miljoenen 29.665 34.095 34.453 35.295 ? 34.903 

Accres in % 8,43% 6,70% 6,67% 5,91% ? 3,10% 

Nominaal deel accres in % 4,44% 3,12% 3,38% 3,30% ? 3,10% 

Volume deel accres in % 3,99% 3,58% 3,29% 2,61% ?  0,00% 

Accres in miljoenen 2.501 2.285 2.299 2.085 -1.377 1.082 

Accres cumulatief in miljoenen 2.501 4.786 7.086 9.171 7.793 8.875 

Nominaal deel accres in miljoenen 1.315 1.065 1.165 1.165    850 1.082 

Volume deel accres in miljoenen 1.185 1.220 1.135    920 -2.227        0 
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Bij jaar 2026 valt op dat het taakstellende accres uit het Coalitieakkoord niet terug komt in de circulaire. Sterker 

nog, er is sprake van een negatief volume-accres van € 2,227 miljard waardoor het accres per saldo uitkomt op 

negatief  € 1.377 miljoen. In de septembercirculaire 2021 was in 2026 nog sprake van een positief accres van € 

1.027 miljoen, zodat het verschil maar liefst € 2.404 miljoen bedraagt!! 

 

Opschalingskorting 

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

bovenaf opgelegd is. De opschalingskorting heeft de gemeenten in de jaren 2015 t/m 2021 cumulatief al € 1,5 

miljard gekost en daarnaast € 150 miljoen als gemist accres over de opschalingskorting.  

 

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 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.  

 

De onderstaande tabel geeft de jaarlijkse opschalingskorting weer voor de jaren 2015 - 2026: 

 
 

BTW-Compensatie Fonds (BCF) 
Het BCF-plafond bedraagt € 3,6 miljard voor gemeenten in 2022. Als de gezamenlijke declaraties onder het 
plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een 
uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage.  
 
In de septembercirculaire 2021 is een voorschot voor het jaar 2021 van € 215,959 miljoen verstrekt. In deze 
circulaire volgt de afrekening voor het jaar 2021 een plus van € 119,49 miljoen. Gemeenten hebben minder 
gedeclareerd bij het BCF, waardoor de ruimte onder het plafond groter is geworden. De afrekening over 2021 
vindt plaats in 2022 als incidentele compensatie.  
Deze afrekening heeft ook structurele gevolgen. Voor de begroting 2023 met bijbehorende meerjarenraming is in 

Opschalingskorting in € 1 mln. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Structureel

Landel i jke opschal ingskorting, per jaar 60 60 60 60 60 70 90 110 130 135 140 0

Cumulatieve opschal ingskorting 60 120 180 240 300 370 460 570 700 835 975 975 975

Septembercirculaire 2020

Landel i jke opschal ingskorting (incl . bevriezing 2020,2021) 60 60 60 60 60 0 0 270 130 135 140 0

Cumulatieve opschal ingskorting 60 120 180 240 300 300 300 570 700 835 975 975 975

Septembercirculaire 2021

Landel i jke opschal ingskorting (incl . bevriezing 2020,2021,2022) 60 60 60 60 60 0 0 0 400 135 140 0

Cumulatieve opschal ingskorting 60 120 180 240 300 300 300 300 700 835 975 975 975

Meicirculaire 2022

Landel i jke opschal ingskorting (incl . terugdraaien 2020 t/m 2025)60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 675

Cumulatieve opschal ingskorting 60 120 180 240 300 300 300 300 300 300 300 975 975
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deze circulaire een advies opgenomen dat die raming maximaal gelijk mag zijn aan de afrekening van 2021, een 
macro bedrag van € 335,449 miljoen in alle jaren. Dat komt overeen met 11,4 punten van de uitkeringsfactor. De 
provinciaal toezichthouders hebben aangegeven dit advies als richtlijn te gebruiken bij het beoordelen van de 
(meerjaren)begroting 2023-2026. Ook geven ze aan voorzichtig te zijn met het opnemen van een raming voor dit 
dekkingsmiddel.  

 

Bevolkingsdaling 

De middelen voor bevolkingsdaling voor negen krimpregio’s worden in eenmalig worden gecontinueerd (zie 
decembercirculaire 2021 § 3.3.1, pagina 25). De middelen worden in 2022 verstrekt via een specifieke uitkering 
vanaf de begroting van het ministerie van BZK om de rechtmatigheid te waarborgen. Het totaal benodigde bedrag 
van € 11,2 miljoen zal in de septembercirculaire 2022 worden onttrokken aan de algemene uitkering.  

 

Compensatie corona  

▪ Inkomstenderving 2020 (covid-19) 

Voor 73 gemeenten is de compensatie van inkomstenderving over 2020 nog niet afgerond in de 

decembercirculaire 2021. Van 70 gemeenten wordt nu de compensatie definitief gemaakt. In deze circulaire 

wordt een bedrag van € 151,794 uitgekeerd via de decentralisatie-uitkering Inkomstenderving 2020. Voor de 

resterende 3 gemeenten volgt de definitieve afrekening later dit jaar.  

Verder wordt een aankondiging gedaan voor afrekening van een tweetal corona-dossiers in december 2022: 

▪ Afrekening inkomstenderving 2021 

Verschil tussen begrote inkomsten 2021 en gerealiseerde inkomsten 2021.  

▪ Meerkosten 2022 – Wmo 15 en Jeugdwet 

Op voorhand geldt een raming van € 73 miljoen. 

 

Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne 

De gemeenten en veiligheidsregio’s werken aan het realiseren van opvangplekken. Om gemeenten duidelijkheid 

te geven over wat zij ontheemden kunnen bieden en welke kosten vergoed worden door het Rijk, is een regeling 

voor een specifieke uitkering op basis van normbedragen opgesteld.  

In het kader van de opvang ontheemden Oekraïne zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor:  
▪ Het realiseren van voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Vergoeding vindt plaats via een specifieke 

uitkering, waarbij de gemeenten achteraf gecompenseerd worden voor gerealiseerde kosten.  
▪ Het inrichten van leerlingenvervoer. Vergoeding vindt plaats via een eenmalige decentralisatie uitkering voor 

de periode mrt – juli 2022. 
▪ De zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van het basistakenpakket 

Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke 
gezondheid. 

 

Voor de bedrijfsvoering en kosten voor GGD en veiligheidsregio’s en gemeenten moet een systeem voor 

vergoeding worden opgericht. Om de 25 veiligheidsregio’s te kunnen ondersteunen is een bedrag van ongeveer  

€ 500.000 per maand per regio geschat.  
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Veel mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, melden zich bij gemeenten. Personen met de Oekraïense nationaliteit 

kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de 

gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Deze inschrijvingen tellen mee bij een jaarlijkse telling op 1 januari van het 

aantal inwoners en kunnen gevolgen hebben voor de prognose van het aantal inwoners van een gemeente. 

 

Sociaal domein 
De omvangrijkste taakmutatie in de circulaire: de definitieve verdeling van € 1.445 miljoen voor het jaar 2023 ter 
compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Het kabinet gaat de komende tijd met gemeenten en andere 
relevante partijen verder in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van 
een set van kostenbesparende maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder 
jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Bij het afsluiten van de Hervormingsagenda zal het kabinet ook besluiten over de 
extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden. Het advies van de 
Arbitragecommissie c.q. de Commissie van Wijzen vormt het uitgangspunt.  

 
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 hadden het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) aanvankelijk 
afgesproken dat de gemeenten een stelpost mochten opnemen in de begroting van nog te ontvangen middelen. 
De netto-reeks van de Arbitragecommissie vormde daarvoor het uitgangspunt. Vanuit behoedzaamheid gold 
hiervoor een maximum van 75% omdat de resultaten uit de Hervormingsagenda kunnen leiden tot een lagere 
netto-reeks.  De compensatie 2023 is in de meicirculaire 2022 echter volledig gegeven, dus 100%. De vraag is of 
voor de jaren 2024 en volgende nog steeds een afslag van 25% geldt. We hebben met verschillende organisaties 
contact opgenomen om hier antwoord op te geven, maar geen enkele kon of wil hier antwoord op geven.  
 
Let op: bij de verwerking van de taakmutatie 2023 moet je rekening mee houden dat een eventuele stelpost bij 
stap 3 ‘overige waarden’ in PAUW op nul (0) gezet moet worden of dat je elders in jouw begroting de stelpost 
voor dit jaar moet laten vervallen.  

 

Aanvullende toelichting voor tekorten Jeugdzorg: 

▪ Het bruto bedrag waar de Commissie van Wijzen vanuit gaat is € 1,828 miljard. 

▪ Het bedrag van de dossiers bezuinigingen en aftrekposten waar overeenstemming over is bereikt, staat voor 

2023 op € 374 miljoen en loopt op tot iets meer dan € 1 miljard voor 2026. 

▪ Er is ook nog een lijst met dossiers waar nog geen overeenstemming is bereikt. Dat is de ongewisse factor in 

het geheel. Er kunnen bedragen worden bijgeboekt naar dossiers waar wel overeenstemming over is, wat 

leidt tot een hogere aftrekpost. 

▪ Een extra besparing in het jeugddomein van in 2024 € 100 miljoen, oplopend naar € 500 miljoen in 2025 en 

2026, en structureel € 511 miljoen vanaf 2027. De besparing is een rijks verantwoordelijkheid. Het Rijk is aan 

zet om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen als aanvulling op de beoogde 

Hervormingsagenda. Het gaat om maatregelen waarbij gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij 

alternatieve inkomsten gegeneerd worden.   
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Overige onderwerpen sociaal domein 

▪ IU Voogdij/18+: LPO vanaf 2022 € 26,668 miljoen. 

▪ IU Partipatie: LPO vanaf 2022 € 66,595 miljoen.  

▪ IU Beschermd wonen: 

- LPO vanaf 2022 € 54,278 miljoen. 

- correctie LPO vanaf 2022 € 14,213 n.a.v. zorgsalarissen APB 2022. 

- volume-indexatie structureel vanaf 2023 € 36,793 miljoen en volume-indexatie vanaf 2022 naar aanleiding 

van nieuwe middellangetermijn (MLT)-raming € 1,243 miljoen.  

▪ IU Inburgering: toevoeging middelen voor leefbaarheidstoets € 5,371 miljoen in 2022.  

De LPO compensatie is telkens ± 3,5% . 

 

Compensatieregeling ‘onderbreking financieringssytematiek Voogdij/18+ 

De verdeling van de integratie-uitkering Voogdij/18+ is in 2022 nog op basis van historisch zorggebruik (T-2) per 

gemeente met gemiddelde dagprijzen (p) die worden vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen (q). Hierbij is 

rekening gehouden met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022, waarbij de 

verantwoordelijkheid voor de zorg van zo’n 10.000 kinderen naar een andere gemeente is verschoven. Vanaf 2023 

vindt de verdeling plaats via objectieve maatstaven via de algemene uitkering.  

Doordat voor 2022 sprake is van een verdeelsystematiek van het budget voor Voogdij/18+ op basis van het nieuwe 

woonplaatsbeginsel ontstaat een onderbreking in de financieringssytematiek. Voor de wijziging van het 

woonplaatsbeginsel is de compensatieregeling ‘onderbreking financieringssystematiek voogdij/18+’ ontwikkeld. 

Gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 oktober een aanvraag voor compensatie indienen. 

 

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

In de meicirculaire zijn zes nieuwe decentralisatie-uitkeringen opgenomen en verschillende mutaties in 

drieëntwintig bestaande integratie- en decentralisatie-uitkeringen (IU’s en DU’s). Het gaat om de volgende DU’s: 

▪ Nr. 421 DU Extra capaciteit BOA’s € 13 miljoen structureel vanaf 2022  

▪ Nr. 422 DU Informele scholing € 0,150 miljoen in 2022 

▪ Nr. 423 DU Online weerbaarheid € 0,163 miljoen in 2022 
▪ Nr. 424  DU Uitvoeringskosten klimaatakkoord € 112,591 miljoen in 2022 
▪ Nr. 425 DU Windpark N33 € 1,79 miljoen in 2022 
▪ Nr. 426 DU Duurzame polder € 0,25 miljoen in 2022 

In zeven bestaande IU’s en DU’s hebben de mutaties een omvang groter dan € 10 miljoen, waaronder:  
▪ Extra capaciteit BOA’s 

Voor de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte wordt € 13 miljoen via een decentralisatie-uitkering 
beschikbaar gesteld aan gemeenten. Als verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel 
aanvullend bedrag op basis van inwonertal gehanteerd. 

▪ Uitvoeringskosten klimaatakkoord 
Voor de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord wordt in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen 
aan gemeenten beschikbaar gesteld. Er vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het 



NIEUWSBRIEF 
 

 

 

   

 

  

 

12 

 

Rijk over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van 
medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid. 

▪ Brede aanpak dak- en thuisloosheid  
Voor het voorkomen van dakloosheid, om- en afbouw van de maatschappelijke opvang en het realiseren van 
woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassen wordt in 2022  
€ 61,9 miljoen aan centrumgemeenten maatschappelijke opvang/beschermd wonen verstrekt. Verder blijft  
€ 3,1 miljoen op de VWS-begroting en wordt gebruikt voor landelijke subsidies, monitoring, opdrachten, etc.   

▪ Crisisdienstverlening  
Als onderdeel van de crisisdienstverlening is de Aanpak Jeugdwerkloosheid met een jaar verlengd tot en met 
2022 met een bedrag van € 33,110 miljoen. De middelen worden onverdeeld in drie categorieën: coördinatie 
van regionale aanpak jeugdwerkloosheid (€ 3,360 miljoen), ondersteunen naar werk van kwetsbare 
aankomend mbo-gediplomeerden (€ 17,270 miljoen) en ondersteunen naar werk van voortijdig 
schoolverlaters (€ 12,470 miljoen). 

▪ Bij de decentralisatie-uitkering brede impuls combinatiefunctionarissen (maatstafnummer 71) wijken we af 
van de meicirculaire c.q. het rekenmodel door 2023 en volgende jaren al op te nemen ter hoogte van de 
waarden van 2022.  

Voor een toelichting en de mutaties op bestaande IU’s en DU’s verwijzen we naar paragraaf 3 (pagina 29 en 

volgende) van de meicirculaire 2022.  

 

Taakmutaties 

In de meicirculaire 2022 zijn 14 taakmutaties opgenomen, waarvan vijf onderdeel uitmaken van de overheveling 

vanaf 2023 naar de algemene uitkering vanuit de integratie-uitkeringen.  

 

Onderstaand een samenvatting van de taakmutaties: 

▪ Permanente registratie kiezers buitenland: € 0,8 miljoen eenmalig in 2022 

▪ Energietoeslag: € 854 miljoen eenmalig in 2022, waarbij € 40 miljoen voor compensatie apparaatslasten 

▪ Jeugdhulp: subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg: -€ 8,9 miljoen eenmalig in 2022 

▪ Toezicht en handhaving voor EPBD III: € 1,797 miljoen eenmalig in 2022 

▪ Prenataal huisbezoek: -€ 2,252 miljoen eenmalig in 2022 

▪ Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren, € 5,0 miljoen structureel vanaf 2023 

▪ Eigen bijdrage huishoudelijke hulp: -€ 95,0 miljoen structureel vanaf 2025 

▪ Overgangsrecht levenslang: € 1,158 miljoen structureel vanaf 2026 

▪ Valpreventie bij ouderen: in 2023 -€ 10,0 miljoen, in 2024 en 2025 -€ 15,0 miljoen, in 2026 -€ 15,833 miljoen 

en in 2027 -€ 16,667 miljoen 
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Overhevelingen vanuit integratie-uitkeringen: 

▪ Raadsledenvergoeding kleine gemeenten: € 9,776 miljoen structureel vanaf 2023 

▪ Participatie:  

▪ Wajong in 2023 € 56,175 miljoen, in 2024 € 57,327 miljoen, in 2025 € 58,374 miljoen, in 2026  

€ 59,892 miljoen en in 2027 € 70,976 miljoen 

▪ Regulier werk in 2023 € 53,384 miljoen, in 2024 € 56,371 miljoen, in 2025 € 61,228 miljoen, in 2026 

€ 65,400 miljoen en in 2027 € 80,336 miljoen 

▪ Voogdij 18+: € 736,676 miljoen structureel vanaf 2023 

▪ Inburgering: in 2023 € 76,571 miljoen, in 2024 € 74,437 miljoen, in 2025 € 72,067 miljoen, in 2026 € 70,990 

miljoen en in 2027 € 70,567 miljoen. 

 

Hieronder geven we een toelichting op mutaties een omvang groter dan € 10 miljoen: 

▪ Energietoeslag  

Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. 

Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid oom dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een 

eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag 

inkomen. De bedragen van € 800 per huishouden zijn leidend. Minister Schouten heeft aangegeven dat 

gemeenten gecompenseerd worden als ze tekort komen.  

▪ Eigen bijdrage huishoudelijke hulp 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het 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 beoogde datum van inwerkingtreding is op 1 januari 2025 

gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen. 

▪ Valpreventie bij ouderen 

Het kabinet heeft valpreventie, als kostenbesparende preventiemaatregel opgenomen. Valpreventie draagt bij 

aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen in de domeinen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet 

landurige zorg (Wlz). De maatregelen die nodig zijn voor implementatie worden komende periode uitgewerkt. 

Dit leidt vanaf 2023 tot een taakstellende besparing in het gemeentefonds.  

 
Algemene toelichting voor de taakmutaties 

▪ Een toelichting op bedragen kleiner dan € 10 miljoen laten we achterwege. We zijn ons bewust dat dit voor een 

individuele gemeente om redelijk wat geld kan gaan. 

▪ Let wel: voor de taakmutaties, die de batenkant komen in de begroting zal/moet je overwegen welke stelposten 

komen aan de lastenkant. Hiervoor bieden we bij de beleidsmatige analyse een optie om bij elke taakmutatie 

een aantekening te maken voor een stelpost aan de lastenkant. Vervolgens wordt de taakmutatie budgettair 

neutraal weergegeven in de PAUW-rapportage. Een andere mogelijkheid is om de ‘samenvatting analyse’ te 

exporteren naar een Excel-bestand en de stelposten hierin handmatig te verwerken. 
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4. UITGEBREIDERE ANALYSE 

In dit onderdeel gaan we uitgebreider in op een aantal onderwerpen.  

 

Accressen 2022 tot met 2027, inclusief vergelijking ten opzichte van mei 2021/september 2021 

 

Accres Relevante Uitgaven 

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de 

rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de 

rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het 

gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres (dat is het Frans woord voor 

‘groei’) genoemd, en wordt uitgedrukt in een percentage. Het percentage wordt berekend door de relevante 

rijksuitgaven in enig jaar te vergelijken met het daaraan voorafgaand jaar. Als de rijksuitgaven achter blijven bij de 

planning, wordt dat onderbesteding of onderuitputting genoemd. 

 
Toelichting op de accres relevante uitgaven:  

▪ Er geldt een vuistregel dat een mutatie in de rijksuitgaven leidt tot een mutatie in het gemeentefonds  

van 10%. Dat wil zeggen als de rijksuitgaven € 100 miljoen stijgen, leidt dat tot een extra voeding van  

€ 10 miljoen.  

▪ Mutaties in accressen ten opzichte van een vorige circulaire hebben vanaf het basisjaar alle een structureel 

karakter en cumuleren dus.  

▪ Het kabinet heeft besloten de extra uitgaven die gerelateerd zijn aan corona en een aantal 

investeringsfondsen ‘buiten haken te plaatsen’. Ze worden dus niet meegenomen in de berekening van het 

accres. 

 

In de onderstaande tabel worden de accressen 2022 – 2027 weergegeven. De bedragen zijn in miljoenen euro’s: 

 
 

In de onderstaande tabel worden de percentages in die jaren weergegeven: 

 
 

 

  

Accres gemeentefonds in miljoenen € 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Accres stand septemcirculaire 2021 1.030 1.493 741 711 1.010 1.027 0

accres stand meicriculaire 2022 1.030 2.501 2.285 2.299 2.085 -1.377 1.082

Verschil tussen mei 2022 en sept 2021 0 1.008 1.544 1.588 1.075 -2.404 1.082

Cumulatief verschil 0 1.008 2.552 4.141 5.215 2.811 3.893

Eindstand cumulatief meicirculaire  2022 0 2.501 4.786 7.086 9.171 7.793 8.875

Accres gemeentefonds in % 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Septembercirculaire 2021 3,71 5,04 2,36 2,36 3,29 3,26

Meicirculaire 2021 3,71 8,43 6,7 6,67 5,91 niet bekend 3,1

Verschil 0 3,39 4,34 4,31 2,62 3,1
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Uitkeringsfactor in meerjarenraming: lopende en constante prijzen 

De rijksoverheid neemt in de meerjarenraming een loon/prijsontwikkeling (LPO) op en raamt dus inclusief inflatie. 

De uitkeringsfactor (UF) geldt tegen lopende prijzen en 1 punt van de uitkeringsfactor is gelijk aan 0,001.  

Voor alle gemeenten geldt dat de jaren t en t+1 worden geraamd op basis van lopende prijzen. Ongeveer twee 

derde van de gemeenten raamt echter tegen constante prijzen omdat ze een stabiel budgettair beeld willen 

creëren, lasten en baten houden hetzelfde niveau. Bij deze gemeenten wordt vanaf het jaar T+2 het effect van de 

inflatie uit de uitkeringsfactor gehaald. Bij een hoge inflatie zal het accres stijgen, maar ook de aftrek van lopend 

naar constant. Bij een lage inflatie zal het accres minder hard stijgen, maar dat geldt ook voor de aftrek. 

 

Het ministerie van BZK biedt de gemeenten, die ramen tegen constante prijzen, op hun website handreikingen in 

een apart rekenblad om zelf berekeningen te maken. Wij bieden, als zakelijke dienstverlener, onze klanten aan 

om opgaven te berekenen tegen lopende prijzen en constante prijzen. Afgelopen jaren is de prijsmutatie Bbp, een 

officieel indexcijfer van Centraal Bureau Statistiek (CBS) laag gebleken. De huidige stand is 2,5%, maar nog steeds 

laag vergeleken bij de huidige inflatie. We geven jou in overweging een hogere index aan te houden en het 

financieel effect daarvan te ramen bij stap 3 ‘overige waarden’.  

 

 

Toelichting op de bovenstaande tabel met als voorbeeld uitkeringsjaar 2024: 

▪ 1% nominale compensatie staat gelijk aan ± € 344 miljoen. 

▪ Eén punt uitkeringsfactor is € 29,409 miljoen.  

▪ 1% nominale compensatie is gelijk aan 11,7 uitkeringspunten en 3,6% is gelijk aan 43 uitkeringspunten 

 

In de meicirculaire 2022 zien we, net als de vorige circulaire, een wisselend beeld voor de reële accressen, alle 

jaren zijn positief. De prijsmutatie bbp bedraagt in deze circulaire voor het jaar 2024 en 2025 ± 0,9% hoger dan in 

september 2021. De prijsontwikkeling bbp wordt onder andere gebruikt om de uitkeringsfactoren tegen lopende 

prijzen te defleren naar constante prijzen. 

 

 
   

Voor geïnteresseerden hebben we een specificatie van het verloop van de uitkeringsfactoren op de PAUW 

website geplaatst onder de knop ‘overige informatie’→ rubriek ‘ documenten’ → ‘circulaires’ → 2022 →mei.  

 

  

Situatie 1: Situatie 2:

Beginstand UF 1,356 Lopende prijzen Beginstand UF 1,356 Lopende prijzen

Aftrek 0,043 LPO 3,6% Aftrek 0,030 LPO 2,4%

Eindstand UF 1,313 Constante prijzen Eindstand UF 1,326 Constante prijzen

Reëel accres gemeentefonds in % 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Accres mei 2022 8,43 6,70 6,67 5,91 3,10

Prijsontwikkeling bbp 3,40 3,00 2,50 2,50 2,20 2,20

Reëel accres september 2021 5,03 3,70 4,17 3,41 0,90
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Het verloop van de uitkeringsfactoren tussen mei 2022 en september 2021 met als basisjaar 2022 is als volgt: 

 
 

Aanpassing rekentarieven WOZ voor uitkeringsjaar 2023 

Voor uitkeringsjaar 2022 wordt de waarde op peildatum 1 januari 2021 gehanteerd. Voor uitkeringsjaar 2023 

wordt de waarde op peildatum 1 januari 2022 gehanteerd. Het verschil tussen die twee is de waardeontwikkeling 

gedurende 2021. Die ontwikkeling is als gemiddelde in het land volgens de circulaire + 13,5 % voor woningen en  

- 1,0 % voor niet-woningen. Voor uitkeringsjaar 2023 zijn in deze circulaire de rekentarieven aangepast door het 

ministerie van BZK aan die landelijk gemiddelde waarde mutatie . Voor woningen is het negatieve rekentarief 

lager, voor niet-woningen hoger (omdat de waardeontwikkeling lager is dan de inflatie, zie hierna). Daarom wordt 

geadviseerd in uw eigen raming van de WOZ-waarden voor uitkeringsjaar 2023 ook de waardeontwikkeling 

gedurende 2021 mee te ramen, anders gaat u appels met peren vergelijken.  

 

Het mooist is uit te gaan van de door het CBS vastgestelde voorlopige OZB-capaciteit 2022 en corrigeer daar de 

verwachte waardeontwikkeling op van uw eigen gemeente naar 2023. We sluiten niet uit dat u dat niet kunt 

inschatten. Bijvoorbeeld omdat de visie bij de collega-afdeling dan wel de uitvoeringsorganisatie ontbreekt.  In 

dat geval adviseren wij de schatting van de waarderingskamer van + 13,5 % te hanteren voor woningen en – 0,5% 

voor niet-woningen. 

 

Neemt u dit mee bij de ingave in PAUW in uitkeringsjaar 2023 bij maatstaf 1a, 1g, 1h en zo nodig 1e. De 

uitkeringsjaren daarna dient u geen waardestijging meer te ramen omdat de rekentarieven niet meer worden 

aangepast (appels met appels vergelijken). Wel kunt u muteren met waarde mutaties door bijbouw en afbraak 

van (niet)-woningen.  

 

Het nieuwe rekentarief, dat wordt uitgedrukt in een percentage, wordt overigens gecorrigeerd met de inflatie in 

2021, zoals dat door het CPB is vastgesteld op 3,1% volgens de prijsindex Nationale Bestedingen. Als u budgettair 

neutraal wilt uitkomen zult u de OZB-tarieven in 2023 in ieder geval met dat percentage moeten verhogen.  

 

 

  

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Accressen 0,052 0,087 0,145 0,182 0,097 0,133

Uitname accres Volkshuisvestingsfonds 0,000 -0,005 -0,005 -0,005 0,000 0,000

Uitname accres Woningbouwimpuls 0,000 -0,003 -0,004 -0,004 0,000 0,000

Plafond BTW-CF 2021 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Terugboeken opschalingskorting 0,000 0,014 0,019 0,024 0,000 0,000

Ontwikkeling uitkeringsbasis -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Overige ontwikkeling en afronding 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Subtotaal mutatie UF op basis van lopende prijzen 0,057 0,092 0,155 0,197 0,097 0,133

Prijsontwikkeling bbp, waaronder verleggen basisjaar 0,000 0,020 -0,015 -0,028 -0,039 -0,066
Totale mutatie UF op basis van constante prijzen 0,057 0,112 0,140 0,169 0,058 0,067
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Ontwikkeling van de uitkeringsbasis 

Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis praten we over de mutaties van de landelijke aantallen 

inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. In de veronderstelling dat 

het te verdelen bedrag niet toeneemt als de hoeveelheid (Q) stijgt, dan zal per maatstaf het maatstafgewicht (P) 

evenredig moeten dalen. Dat is een ingewikkelde methode en daarom wordt gekozen voor een eenvoudiger 

oplossing, in casu, de daling van de uitkeringsfactor. Gemeenten kunnen deze korting goedmaken door evenredig 

te stijgen met de aantallen. Groeigemeenten lukt dat gemakkelijk, de plattelandsgemeenten moeten hier veelal 

een veer laten, om helemaal niet te spreken over krimpgemeenten.  

 

Webinar meicirculaire 2022 

Op dinsdag 7 juni van 11.00 tot 12.30 uur geven we een webinar over de meicirculaire. 

Sonja Valstar en Dirk Jans geven een korte samenvatting van de circulaire en daarna kun je vragen stellen. We 

zitten inmiddels al op 430 aanmeldingen. Heb je je nog niet aangemeld, je bent van harte welkom.  

Bekijk het hele programma en meld je aan.  

 

Slot 

Wij wensen jou veel succes met de verwerking! 

 

Namens jouw PAUW-beheerders, 

Sonja Valstar. Tel. 06 - 82 89 66 43 

  

https://accc2b887786463ca6775f97082fca6d.svc.dynamics.com/t/t/pyP0di0XDybxSNFmYxhvvGEZ6CQhHXO7fDaVxVs71Pox/7ylu7GmFA2EH0xwkoFxiIpm8jArkyRaJNd0wL1lBFakx
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5. Bijlage  

Aanmaken nieuwe opgave in PAUW, ‘mijn maatstaven’ 

▪ Mijn maatstaven. Onder de 1e knop ‘Opgaven en berekeningen’ vindt je submenu ‘mijn maatstaven’. Daar zijn 

alle maatstaven ondergebracht. Je kunt maatstaven uitklikken die je niet gebruikt.  Die maatstaven hoef je dan 

niet te vullen met eenheden als je een nieuwe opgave aanmaakt en ze komen ook niet terug in de overzichten 

en berekeningen. Zo houdt je de rapportje kort en overzichtelijk. Onze ervaring is dat het kan voorkomen dat 

maatstaven zijn uitgeklikt die echter wel van toepassing zijn voor jou. Denk aan maatstaf 15b en 15c, extra groei 

jongeren en leerlingen.  Daarom gaan steeds meer abonnees ertoe over om alle maatstaven ‘aan’ te staan. Wij 

hebben hierop ingespeeld door bij een berekenings- rapport en samenvatting analyse de optie in te bouwen 

waarbij standaard alle nul-waarden niet worden getoond op een rapport. 

▪ Inlezen BZK-waarden. Als je een nieuwe opgave aanmaakt heb je de keuze tussen  

- Type 1: eigen eenheden/waarden, of 

- Type 2: een opgave met inlezen berekende eenheden/waarden uit het BZK-rekenmodel, of  

- Type 3: tussenvorm met eigen waarden voor de klassieke maatstaven en BZK-waarden voor de 
maatstaven sociaal domein.  

Let op: het is mogelijk voor jou als gebruiker om bij opgaven van type 2 en 3 de ingelezen BZK-waarden te 

overschrijven. Weet dan dat bij een volgende opgave de waarden weer worden ingelezen als in het 

oorspronkelijke bestand tenzij je bij het aanmaken van een nieuwe opgave de vinkbox voor het inlezen van de 

BZK-berekende eenheden ‘uit’ zet. 

Wij, de PAUW-beheerders, hebben de voorkeur voor de variant met eigen eenheden/waarden. De 

eenheden/waarden uit het rekenmodel zijn bij de meicirculaire voor het basisjaar 2021 verouderd en de 

ontwikkeling in de meerjarenraming bevat landelijke indexen die niet voor uw gemeente van toepassing 

hoeven zijn. Bekijk de uitkomsten daarvan dus kritisch. 

▪ Actieve jaren. Als je een nieuwe opgave aanmaakt, wordt gevraagd de actieve jaren te kiezen. Ze staan in 

principe allemaal aan, je kunt de oude jaren uit zetten. We raden aan het jaar 2020 aan te laten staan omdat 

er in dat uitkeringsjaar nog verrekeningen zijn van de DU Vrouwenopvang. Op deze wijze kun je in de analyse 

de verschillen tonen. 

▪ Maatstaf bijstandsontvangers.  Bij deze maatstaf is een driejaars gemiddelde van toepassing. Als je wijziging 

aanbrengt in de oude jaren T-1 en T-2 is het noodzakelijk dat je dit expliciet bevestigt door te drukken op de 

button ‘opslaan’.  

▪ IU/DU. Het aantal stijgt gestaag. Ook deze circulaire weer drie nieuwe. Daarnaast vele wijzigingen van bedragen 

bij bestaande IU/DU. Bij het aanmaken van een nieuwe opgave worden deze automatisch ingelezen. Bij stap 1 

‘basisinstellingen’ tref je een vinkboxje aan dat standaard op ‘aan’ staat, sinds release 5.6 van 2019 kun je ze 

niet meer uitzetten. Dat voorkomt dat je middelen mist waar je wel een beroep op kunt doen.  
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Beleidsmatige analyses, samenvatting analyses.  

Het is in PAUW mogelijk beleidsmatige analyses uit te voeren over circulaires heen. Het rapport ‘samenvatting 

van analyses’ is daaraan gekoppeld. Voorwaarde is wel dat u een afgeronde opgave in PAUW heeft aangemaakt 

van alle tussenliggende circulaires (dus ook de septembercirculaire of de decembercirculaire). Een 

beleidsmatige analyse is alleen dan zichtbaar als een corresponderende opgave is afgerond (met het groene 

vinkje). 

 

Ods-bestanden omgezet naar Excel-bestanden in xls-formaat 

De rijksoverheid publiceert op haar website geen bestanden meer van een enkele leverancier, maar biedt deze 

aan in een open documenten structuur. De ervaring leert dat diverse gemeenten die bestanden niet kunnen lezen 

c.q. bewerken. Vandaar dat wij deze bestanden bij wijze van service in xls-formaat aanbieden. Ze zijn in PAUW te 

vinden bij de documenten Tevens hebben we in PAUW bij de documenten (hoofdknop ‘overige informatie’ → 

documenten → circulaires → 2022 → mei). Uiteraard zijn we niet aanspreekbaar op de inhoud, dus ook niet als 

onverhoopt een koppeling wegvalt. 

 

Bestand toelichting op maatstaven 

BZK houdt een bestand bij met toelichting op maatstaven. Denk aan een definitie, herkomst van gegevens, 

peildatum, formule, uitkeringsfactor al dan niet van toepassing enzovoort. Hierin zijn daar ook de nieuwe 

maatstaven van het sociaal domein in opgenomen en is handig als je bijvoorbeeld wilt weten wat bedoeld wordt 

met het T-risicomodel bij de maatstaf 3i-2 ‘medicijngebruik met drempel’ of het ‘gemiddeld gestandaardiseerd 

inkomen huishoudens’. Je kunt de juiste pagina van dit bestand aanroepen door bij de maatstaf binnen de opgave 

te drukken op het vraagteken achter de maatstaf.  

 

Stelposten in PAUW 

Bij het aanmaken van een nieuwe opgave heb je de mogelijkheid om bij stap 3 ‘overige waarden’ stelposten aan 

te maken. Belangrijk is dat wanneer je een korting op het gemeentefonds wilt ramen, het nodig is in de stelpost 

voorafgaand aan het bedrag een min-teken te plaatsen. Als je de stelpost opneemt bij stap 3 ‘overige waarden’, 

worden mutaties ook automatisch zichtbaar in de analyses. Als je de gegevens kopieert van een vorige opgave, 

gaan ook de stelposten mee. Met de actuele informatie van deze septembercirculaire adviseren we om ook de 

stelposten in de opgave te checken.  

 

Opslaan eenheden bij maatstaven op eigen harde schijf 

Als je van een opgave de eenheden bij de maatstaven wilt opslaan, dan kun je dat doen bij stap 4 ‘opgave 

overzicht’. Rechtsonder in het beeldscherm bevindt zich een knop waarmee de aantallen kunnen worden 

gedownload naar Excel. 
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Snelle start gids en instructiefilm 

Het aantal wisselingen van personeel is de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de kennis van PAUW in jouw 

gemeente goed te borgen hebben we de afgelopen periode voor de PAUW applicatie een snelle startgids en een 

instructiefilm ontwikkeld. Ze zijn te vinden in PAUW onder de hoofdknop ‘overige informatie’: 

→ Snelle startgids  

→ Instructiefilm 

Uiteraard zijn we niet aanspreekbaar op de inhoud, dus ook niet als onverhoopt een koppeling wegvalt. 

 

Volgen baten sociaal domein 

Er zijn nog steeds gemeenten die een hek om het sociaal domein hebben staan, te weten de nieuwe taken sinds 

2015. Ze willen weten wat er binnenkomt via het gemeentefonds, zodat ze de lasten kunnen aanpassen. In PAUW 

hebben we daar een voorziening voor. Bij stap 5 in een opgave is het mogelijk te rekenen op basis van 

maatstaven en clusters. Ga voor de tweede optie, cluster. Op het berekeningsrapport worden ze zichtbaar. De 

hoofdclusters hebben een blauwe balk, de subclusters een grijze. Voor elke deeltaak sociaal domein is een 

subcluster zichtbaar gemaakt. Deze informatie kan niet meer verstrekt worden met ingang van het nieuwe 

verdeelstelsel per 1 januari 2023.  

 

Andere onderwerpen in de circulaire die niet direct betrekking hebben op het gemeentefonds 

Kortheidshalve wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de meicirculaire. Geduid wordt op de beleidsdoorlichting 

Btw-compensatiefonds, integraal overzicht financiën gemeenten, enzovoort.  

 

Peiling, uitslag vorige en nieuwe 

Op de aanmeldpagina van de webapplicatie plaatsen we telkens een peiling. De vorige sinds de maartbrief was: 

Bent u in staat dit voorjaar een structureel sluitende kadernota 2023-2026 aan te bieden aan de nieuwe 

gemeenteraad op basis van de maartbrief 2022?  

Aan de peiling hebben 30 abonnees deelgenomen. Tweederde heeft ontkennend geantwoord.  

 

Er staat inmiddels een nieuwe peiling op. De vraag luidt: 

Ga je vanaf 2024 een stelpost Jeugdzorg opnemen voor 100% van de netto-reeks van de Arbitragecommissie? 

Deelname aan de peiling is mogelijk tot 19 september 2022. 

 

Bereikbaarheid PAUW 

De volgende mogelijkheden zijn er om ons te bereiken en de eerste twee opties bij voorkeur:  

- Via het algemene mailadres info-lias@inergy.nl 

- Via het mailadres  beheerderspauw@inergy.nl 

- Via het menu ‘contact’ in de PAUW-applicatie 

- Via het menu ‘vraag en antwoord’ in de PAUW-applicatie 

- Via mail naar Sonja Valstar: sonja.valstar@inergy.nl of bellen naar telefoonnummer 06-82896643 

- Via mail naar Dirk Jans: dirk.jans@inergy.nl of bellen naar telefoonnummer 06-22574004 

- Bellen of mailen naar het kantoor van Inergy kan ook, dit kan wel leiden tot enige vertraging. 

We streven er naar jouw vragen binnen 24 uur te beantwoorden. 

mailto:info-lias@inergy.nl
mailto:beheerderspauw@inergy.nl
mailto:sonja.valstar@inergy.nl
mailto:dirk.jans@inergy.nl
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Aanpalende diensten rond PAUW 

We bieden rond onze PAUW applicatie verschillende diensten aan die jou misschien minder bekend zijn. Het 

betreffen de volgende:  

• Als de specialist Gemeentefonds net uitvalt nadat de circulaire uitkomt, kan PAUW jou volledig ontzorgen 
door de circulaire te verwerken in PAUW, een rapportage te maken voor MT en B&W, de mutaties in het 
gemeentefonds volledig laten aansluiten op jouw P&C-cyclus; 

• Als de medewerker onzeker is omtrent de juiste verwerking van de circulaire, kijken we graag met jou mee in 
de vorm van een second opinion; 

• Het geven van een dag vullende training op jouw werkplek over gemeentefonds en PAUW. Meestal wordt de 
training aan 2 tot 4 collega's gegeven waarbij volledig wordt ingezoomd op jouw situatie en wensen. De 
training heeft het karakter van een workshop en leert jou de gemeentefondscirculaire te lezen; 

• Het maken van een herindelingsberekening, waarbij gemakkelijk gevolgd kan worden wat de uitkering is van 
de 'oude' gemeenten versus de uitkering van de nieuwe. Uiteraard maakt de uitkering voor frictiekosten 
onderdeel uit van de berekening. 

 

Webapplicatie LIAS Buig 

De makers van PAUW hebben in 2017 het initiatief opgepakt om een andere grote geldstroom van de 

rijksoverheid naar gemeenten inzichtelijk te maken. Het gaat om de BUIG-gelden, de gebundelde uitkeringen van 

inkomensvoorzieningen. Platweg de geldstroom die jouw gemeente in staat stelt bijstandsuitkeringen te 

verstrekken. Deze applicatie is gemaakt samen met adviesbureau APE, het bureau dat een voorloper van het 

huidige verdeelmodel heeft gemaakt. De Buig-applicatie kent eenzelfde look and feel als PAUW en grotendeels 

dezelfde functionaliteit met rekenen, analyseren en rapporteren. Ben je benieuwd wat de nieuwe applicatie voor 

jou kan betekenen, neem dan contact op met Sonja Valstar. Inmiddels gingen 120 abonnees u voor.  

 

Kennisportaal LIAS Info 

Om uiting te geven aan onze ambitie kennispartner te zijn van onze relaties op het gebied van financiële 

verhouding tussen overheden zijn we eind 2018 een nieuw initiatief gestart, LIAS Info !! Het is een 

berichtenservice over het vakgebied financiële verhouding. Dat is groot en de bedragen zijn enorm. 

Gemeentefonds en Buig-uitkering samen bedragen ± € 38 miljard, en daarnaast nog diverse specifieke 

uitkeringen. Het gaat al gauw om ± 65% van de gemeentelijke inkomsten. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap 

tempo op. Bijna dagelijks verschijnen er nieuwtjes en rapporten. Voor jou als financieel beleidsambtenaar 

onmisbare kost om het werk te doen. Op internet is een hoop te vinden, maar het kost veel tijd en moeite op 

zoek te gaan naar de juiste informatie. En vaak weet je niet eens dat er informatie beschikbaar is. Dan is het fijn 

dat een organisatie met vakkundige redacteuren alles verzamelt, en vervolgens de informatie op een 

gebruiksvriendelijke manier tot je brengt. Het kennisportaal is te bekijken via onze website: www.liasinfo.nl of via 

de app op de eigen smartphone, en 24/7 bereikbaar. Een redactieraad met landelijke kopstukken levert 

hoogwaardige en zeer actuele artikelen, vaak voorzien van een duiding. Je kunt reageren op de artikelen en 

vragen stellen aan de redacteuren. De applicatie biedt een uitgebreide zoekfunctie. Het aantal blijft toe nemen en  

onze relaties hebben inmiddels 130 abonnementen afgenomen.  

 

 

 

http://www.liasinfo.nl/

