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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Drie keer per jaar informeert het Rijk de gemeenten over de middelen die aan de gemeenten 
beschikbaar worden gesteld voor uitvoering van haar taken. In deze raadsinformatiebrief 
informeren wij u over de effecten van de Decembercirculaire 2022.  

Wat is de te delen informatie?
Jaarlijks verschijnen normaliter drie circulaires vanuit het Rijk. Mei geeft de vertaling van de 
Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september geeft de vertaling van de Miljoenennota en 
december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. In de decembercirculaire, gepubliceerd op 21 
december jl., vindt de verwerking plaats van de mutaties uit de Najaarsnota 2022. Zoals 
gebruikelijk bevat de decembercirculaire geen nieuwe accresramingen. Voor de jaarafsluiting 2022 
is het accres 2022 zoals gemeld in de meicirculaire 2022 de definitieve stand. 

De extra middelen voor 2022, € 6,6 miljoen, worden verwerkt in de Jaarrekening 2022 en leiden 
tot een voordelig resultaat. Dit bedrag bestaat uit € 4,1 miljoen voor de aanvullende maatregelen 
energierekening en het restant uit mutaties in de geoormerkte middelen. Deze bedragen vanuit de 
circulaire kunnen verdeeld worden in vrij beschikbare bedragen en geoormerkte bedragen. Van de 
geoormerkte bedragen, die voor beleidsmaatregelen worden ingezet, is een groot gedeelte 
bestemd voor Dordrecht als centrumgemeente, voor de Gemeenschappelijke Regeling Dienst 
Gezondheid & Jeugd (GR DGJ) of de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GR Sociaal).

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 
voor alle gemeenten gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden voor 2023 en verder. 
De correctie hier op is in de decembercirculaire inzichtelijk gemaakt en als zodanig gecorrigeerd. 
Voor onze gemeente betreft het een nadeel van € 1,7 miljoen per jaar. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De beschreven effecten krijgen een plaats in het eerstvolgende P&C document. Voor de 
verschillende jaarschijven betreft dit verschillende documenten. De effecten met betrekking tot 
2022 worden verwerkt in de Jaarrekening 2022. De effecten voor 2023 (e.v.) worden verwerkt in 
de 1e Bestuursrapportage 2023.
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Vanaf 2023 zal de raad middels een raadsvoorstel in plaats van een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd worden over de te ontvangen middelen uit de circulaires. Zo kan de raad voor de vrij 
besteedbare rijksmiddelen afwegen of en hoe deze middelen worden ingezet en kan de begroting 
direct worden gewijzigd. Hiermee komen we tegemoet aan de motie die hierover in het voorjaar 
2022 door de raad is aangenomen. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.
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