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Geachte Raad,
Inleiding/samenvatting
Middels deze brief willen we u informeren over de gevolgen van de decembercirculaire 2021 voor
Wassenaar.
In principe zijn er jaarlijks drie circulaires met betrekking tot de uitkering uit het gemeentefonds,
de mei-, september- en decembercirculaire. Daarnaast kunnen er incidenteel extra circulaires
worden uitgebracht zoals de maartcirculaire.
In onderstaand overzicht is opgenomen op welk moment de financiële gevolgen van de mei-,
september- en decembercirculaire in de P&C-cyclus worden meegenomen:
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Op 14 december jl. is de decembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds gepubliceerd.
Van de circulaire gaat over de jaren 2019 tot en met 2021 een voordeel uit van in totaal
€ 325.000. Deze uitkomst wordt in de jaarrekening verwerkt.
De incidentele corona-compensatie van € 52.000 voor 2022 ten behoeve van de organisatie van de
gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de zich met ingang van 2022 voordoende structurele effecten
van € 223.000 in 2022 aflopend tot € 103.000 in 2025 worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2022.

Gevolgen decembercirculaire 2021

Ad 1. Ontwikkelingen uitkeringsfactor
De WOZ-waarden over 2019 zijn definitief vastgesteld waardoor ook de uitkeringsfactor over dat
jaar met afgerond 1 punt hoger wordt vastgesteld. De uitkeringsfactor over 2021 stijgt met 1 punt
omdat de verdeelreserve over dat jaar kan vrijvallen. De uitkeringsfactor 2022 is verhoogd met 2
punten. 1 punt vanwege de structurele doorwerking van de verdeelreserve en 1 punt vanwege een
vertraagde ontwikkeling van de uitkeringsbasis.
Verdere mutaties van de uitkeringsfactoren voor 2021 zijn door de afgesproken bevriezing van de
accressen niet aan de orde.
Ad 2. Ontwikkeling uitkeringsbasis & hoeveelheidsverschillen
Door met name de verlaging van de maatstaf voor het klassieke re-integratiebudget is er voor
2021 een nadeel van € 69.000.
Ad 3. Taakmutaties
Jeugdhulp:
Via de subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg kunnen aanbieders van cruciale jeugdhulp
tijdelijke liquiditeitssteun ontvangen indien dit noodzakelijk is om continuïteit van zorg te
garanderen. De middelen hiervoor zijn aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor Wassenaar
gaat het voor 2021 om een incidenteel bedrag van € 18.000.
Kwaliteitsborging bouw en woningtoezicht:
Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in
werking. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de
inwerkingtreding van de Wkb ontvangen gemeenten in 2021 een initiële bijdrage via de algemene
uitkering. Voor Wassenaar gaat het voor 2021 om een incidenteel bedrag van € 13.000.
Salarislasten zorgdomein:
Via de algemene uitkering worden vanaf 2022 extra middelen aan de gemeenten beschikbaar
gesteld zodat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal

domein mogelijk te kunnen maken. Voor Wassenaar gaat het om een structureel bedrag van
€ 85.000. Hiervan is € 47.000 bestemd voor de Wmo en € 38.000 bestemd voor jeugdzorg.
Versterking dienstverlening gemeenten:
Voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen
in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 worden vanaf 2021 extra middelen
beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voor Wassenaar gaat het om een structureel
bedrag van € 93.000. Hiervan is € 30.000 bestemd voor bevordering van een robuust
rechtsbeschermingssysteem zoals betere gemeentelijke juridische dienstverlening en € 55.000
voor de versterking van de sociale wijkteams. Daarnaast wordt ook € 8.000 beschikbaar gesteld
voor leertrajecten ter verbetering van de dienstverlening aan inwoners in kwetsbare posities. Naast
het structurele bedrag wordt voor 2021-2023 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor het
ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 43.000 en
voor 2022 om € 7.000. Het college heeft het voornemen om een deel van deze middelen in te
zetten als (incidentele) dekking voor het opzetten van een centrale en integrale dienstverlening
aan de inwoners van Wassenaar op het gebied van Welzijn, Werk en Zorg (het sociaal domein).
Hierover wordt uw raad middels een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Digitale voorzieningen:
Voor digitale dienstverlening (MijnOverheid en DigiD) vindt voor 2021 een uitname plaats van
€ 10.000.
Ad 4. Integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen
De decentrale uitkeringen (DU) voor inburgering zijn voor 2021 incidenteel met € 25.000
verhoogd.
Ad 5. WOZ
Door de definitieve vaststelling van de WOZ-waarden over 2019 is er een incidenteel voordeel van
€ 68.000.
Ad 6. Corona steunpakket
Vanuit het corona-compensatiepakket zijn voor 2021 en 2022 4 compensaties toegekend voor een
incidenteel totaalbedrag van € 152.000. De € 100.000 die beschikbaar is gesteld voor 2021 wordt
verwerkt in de jaarrekening; de € 52.000 voor 2022 wordt via de Voorjaarsnota verwerkt.
Voor 2021 zijn twee compensaties toegekend van totaal € 51.000 als aanvulling voor meerkosten
en inhaalzorg binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo). Daarnaast is een compensatie
toegekend van € 49.000 voor het instandhouden van de lokale cultuursector.
Voor 2022 is een compensatie van € 52.000 toegekend voor de extra kosten die wij moeten maken
bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
Ad 7. 3D’s in het sociaal domein
Aan de integratie-uitkering Inburgering wordt voor 2021 € 23.000 toegevoegd voor de kosten die
de gemeente moet maken voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe
inburgeringsstelsel (Veranderopgave Inburgering; VOI).
Meerjarenperspectief

De structurele verhogingen van de algemene uitkering vanaf 2022 betreffen voornamelijk extra
middelen om de salarissen (jeugdhulp en Wmo) in de zorg te kunnen verhogen en extra middelen
voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen
in kwetsbare posities. De aanwending van deze middelen zal worden meegenomen in de
Voorjaarsnota 2022 en de Kadernota 2023.
In deze P&C-producten zal ook nog de loon- en prijscompensatie worden verwerkt, zoals
aangekondigd bij de najaarsnota 2021. Het positieve saldo is namelijk deels te verklaren door loonen prijscompensatie vanuit het rijk, welke nog niet is doorvertaald in de gemeentelijke budgetten.
Tevens is het positieve saldo het gevolg van extra budget voor de dekking van de kosten voor
jeugdzorg. Voor 2022 is het volledige bedrag opgenomen en vanaf 2023 is rekening gehouden met
75% van de toegezegde extra rijksbudgetten.

Tegenover deze rijksbudgetten komt nog wel een hervormingsagenda jeugd. In deze
hervormingsagenda worden bezuinigingsmogelijkheden bij gemeenten ingeboekt. De laatste
berichten vanuit het rijk wijzen er op dat deze bezuinigingsmogelijkheden door het rijk als vrij fors
worden ingeschat. Dit zou betekenen dat tegenover een deel van het positieve begrotingssaldo nog
bezuinigingen moeten worden opgevoerd, wat tot een daling van het huidige meerjarenperspectief
leidt. Bij de meicirculaire 2022 zal hierover meer duidelijkheid worden gegeven door het rijk.
Herijking verdeling gemeentefonds
In deze decembercirculaire zijn nog niet de gevolgen opgenomen van de voorgenomen herziening
van de verdelingssystematiek van het Gemeentefonds die zijn ingang moet vinden op 1 januari
2023. Op 9 juli 2021 hebben de fondsbeheerders aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
en de VNG het voorstel voor de nieuwe verdeling aangeboden gebaseerd op peiljaar 2017.
Op 12 augustus jl. is tevens de actualisatie naar 2019 aan de ROB en de VNG aangeboden, met het
verzoek deze informatie mee te nemen in de advisering en consultering. Op 19 oktober jl. heeft de
ROB advies uitgebracht over het voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hier op 13 december 2021 een
reactie op gegeven. Conform het ROB-advies stelt het ministerie van BZK daarom een stapsgewijze
invoering voor en het maximeren van het bedrag van de herverdeeleffecten. Ook ondersteunt het
ministerie van BZK het voorstel van de ROB om in aanloop naar en na de invoering onderzoek uit
te voeren en de effecten te blijven monitoren om de verdeling stapsgewijs verder te verbeteren.
De verwachting is dat de bestuurlijke consultatie aan de kant van de VNG begin dit jaar is
afgerond. De eerste stap is de agendering van dit onderwerp in de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van de VNG op 13 januari 2022. Wij vonden als college de VNG-resolutie op dit onderwerp
die op 13 januari jl. voorlag in de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG niet scherp en
duidelijk genoeg en hebben als Wassenaar dan ook tegen deze resolutie gestemd. Wassenaar blijft
samen met collegagemeenten lobbyen voor een nieuw verdeelmodel waarin voldoende aandacht is
voor de Wassenaarse situatie.

Met vriendelijke groet,
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