
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 489270
Datum vergadering: 20 december 2022
Datum voorstel: 1 november 2022
Nummer:  A 
Onderwerp: Septembercirculaire Gemeentefonds 2022

Voorgesteld raadsbesluit
1a. Het resultaat voor de jaarschijf 2022 te wijzigen in de begroting van 2022 en
1b. € 365.000,- voor de taakmutatie energietoeslag functioneel te ramen.

1c. € 341.000,- voor de uitkering invoeringskosten omgevingswet toe te voegen aan de Reserve Incidenteel 
Beschikbare Algemene Middelen.

1d. € 6.000,- voor leerlingenvervoer Oekraïne functioneel te ramen.

2. de resultaten voor de jaarschijven 2023 tot en met 2026 te betrekken bij het eerstvolgende P&C 
document.

Samenvatting van het voorstel
De effecten van de septembercirculaire 2022 zijn vergeleken met de uitkomsten van de meicirculaire 2022. 
Voorgesteld wordt het resultaat voor de jaarschijf 2022 te wijzigen in de begroting 2022 en de resultaten voor 
de jaarschijven 2023 tot en met 2026 te betrekken bij het eerstvolgende P&C document.

Aanleiding voor het voorstel
Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de 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 circulaires kunnen incidenteel ook actuele informatie 
bevatten die op een later tijdstip in de rijksbegroting worden verwerkt.

Beoogd resultaat van het voorstel
Deze septembercirculaire 2022 informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het 
gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt daarom in 
belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten.

Argumentatie
De vertaling van de effecten van de algemene uitkering worden via de begroting 2022 en het eerstvolgende 
P&C document verwerkt.
In de bijlage septembercirculaire kunt u een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en effecten 
terugvinden.

Participatie samenleving
niet van toepassing

Externe communicatie
De bijlage met daarin de financieel technische onderbouwing en toelichting zal na vaststelling van dit 
raadsvoorstel worden gedeeld met de organisatie.

Financiele paragraaf
De belangrijkste onderwerpen van deze septembercirculaire zijn:
• bijwerken van de accressen vanaf 2023 tot en met 2026 op basis van de regels van de huidige 

normeringsmethodiek.
• het volume-accres is voor de jaren 2022 tot en met 2025 vastgezet op de stand van de meicirculaire 

2022



• een voorschot op de onderschrijding van het BTW-compensatiefonds (BCV) plafond 2022 van € 320,9 
miljoen. Voor de gemeente Tubbergen betreft dit een bedrag van € 299.000,-.

• een eenmalige rijksbijdrage van € 1 miljard in 2026. Voor de gemeente Tubbergen betreft dit een 
bedrag van € 854.000,-

• zeven taakmutaties, waaronder de taakmutatie in verband met de Energietoeslag.
• presentatie van zes nieuwe decentralisatie-uitkeringen. De grootste mutatie betreft de uitkering 

Omgevingswet € 150,9 miljoen in 2022.

De septembercirculaire 2022 heeft voor de gemeente Tubbergen het volgende budgettaire effect:
• 2022 : € 242.000,-
• 2023 : € 333.000,-
• 2024 : € 494.000,-
• 2025 : € 605.000,-
• 2026 : € 646.000,-

In de bijlage kunt u een uitgebreide toelichting en de cijfermatige uitwerking voor de gemeente Tubbergen 
vinden.

Uitvoering
niet van toepassing

Evaluatie
niet van toepassing

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de waarnemend burgemeester

ing. J.L.M. Scholten J.H.M. Hermans-Vloedbeld



Raadsbesluit  

Datum: 20 december 2022
Nummer:  B 
Onderwerp: Septembercirculaire Gemeentefonds 2022

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 13 december 2022;
 
gelet op artikel 189 van de Gemeentewet

besluit:
1a. Het resultaat voor de jaarschijf 2022 te wijzigen in de begroting van 2022 en
1b. € 365.000,- voor de taakmutatie energietoeslag functioneel te ramen.

1c. € 341.000,- voor de uitkering invoeringskosten omgevingswet toe te voegen aan de Reserve Incidenteel 
Beschikbare Algemene Middelen.

1d. € 6.000,- voor leerlingenvervoer Oekraïne functioneel te ramen.

2. de resultaten voor de jaarschijven 2023 tot en met 2026 te betrekken bij het eerstvolgende P&C 
document.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022

De raadsgriffier, De waarnemend voorzitter,


