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Inhoud mededeling 

 

Het college biedt u de onderstaande informatie ter kennisname aan.  

 

 

Gevolgen Meicirculaire 2021 Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom 

voor Kadernota 2022 
 
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de 
meicirculaire over het Gemeentefonds ontvangen. Er 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. In deze Meicirculaire zijn de Coronamaatregelen 

opgenomen die door het Rijk zijn verstrekt tot en met mei 2021. De laatste maatregelen 
met betrekking tot de 1,3 miljard euro Jeugdzorg zijn nog NIET opgenomen, deze worden 

vertaald in de Septembercirculaire 2021. 
 
In de Kadernota 2022 zijn de bekende cijfers tot en met de maartcirculaire 2021 
opgenomen, inclusief de bekende wijzigingen in de maatstaven. Afgelopen periode zijn 
nieuwe waarden voor de maatstaven vastgesteld, deze zijn verwerkt in de berekeningen, 

daarnaast is de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld.  
 
Gevolgen meicirculaire 2022-2024 
Mutaties in de uitkeringsfactor, hoeveelheidsverschillen en taakmutaties geven, zonder de 
arbitrage-uitspraak Jeugdzorg, een oplopend negatief financieel effect voor de komende 
jaren. 

 
 
Kadernota 2022 
In de Kadernota 2022 is gerekend met voorlopige cijfers uit het Gemeentefonds, de nu 
bekende cijfers uit de meicirculaire geven het volgende beeld. 

 
 

bedragen x € 1.000

Gevolgen begrotingen 2022-2025 2022 2023 2024 2025

Saldo meicirculaire 2021 282 -10 -236 -344

Verwachte taakmutaties in begrotingen -204 -209 -219 -226

Resultaat meicirculaire voor begrotingen 78 -219 -454 -569

bedragen x € 1.000

2022 2023 2024 2025

Saldo Kadernota 2022 na mutaties 281 -451 -111 242

Resultaat meicirculaire 2021 78 -219 -454 -569

Saldo na meicirculaire 2021 358 -671 -565 -327



 

 

Arbitrage-uitspraak Jeugdzorg  
Gemeenten krijgen volgend jaar 1,314 miljard euro van het kabinet ter compensatie van 

de tekorten op de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro 
voor 2022. Gemeenten en rijk gaan nu al wel afspraken maken over maatregelen om tot 
een houdbaar jeugdstel op de lange termijn te komen. Daarvoor is in het eerste jaar een 

korting van 214 miljoen euro voor maatregelen ingeboekt. 
Van de aangekondigde 1,3 miljard euro is nog geen bericht ontvangen hoe deze wordt 
verdeeld in het Gemeentefonds. Als het bedrag zonder restricties wordt uitgekeerd is, 
grofweg, 1,0 promille voor de gemeente Hillegom. De verwachting is dat voor de 
behandeling van de begroting 2022 duidelijk zal zijn hoe de verdeling en de beschikbare 
middelen verdeeld gaan worden.  

 

 


