
Aan
de gemeenteraad

Datum 18 oktober 2022 
Zaaknummer 2022-0166297

Betreft Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2022

Vergadering van 
Portefeuillehouder:  Peter Heijkoop
Begrotingsprogramma Financiën (inclusief overhead)
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control
Auteur: Fabienne Verhoeckx
E-mail: f.verhoeckx@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Japke Geertsma
Openbaar: Ja

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 Septembercirculaire 2022.  

Wat is de te delen informatie?
De septembercirculaire kent diverse facetten, deze worden toegelicht in het bijgevoegde memo 
Septembercirculaire 2022. 

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. De septembercirculaire 2022 is op 
Prinsjesdag verschenen. Deze circulaire bevat informatie over onder meer de actualisatie van het 
accres op basis van de Miljoenennota en een eenmalige rijksbijdrage in 2026. 

In deze circulaire is aan Dordrecht € 12 miljoen voor het jaar 2022, € 7 miljoen voor 2023, € 11,5 
miljoen voor 2024, € 6,9 miljoen voor 2025 en € 11,5 miljoen voor 2026 toegekend. Voor de jaren 
2022-2025 resulteert dit in een positief effect op het verwachte resultaat. In 2026 is het verwachte 
resultaat daarentegen negatief ondanks de eenmalige bijdrage vanuit het Rijk (Begroting 2023).

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).

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 tweede verzamelwijziging 2022. De effecten voor 2023 (e.v.) zijn 
reeds verwerkt in de begroting 2023.

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