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Geachte raadsleden, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

In deze raadsbrief informeren wij u over de actuele ontwikkelingen als gevolg van de 
decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. Het gaat primair om onderwerpen die vóór 

jaarafsluiting 2021 door het Rijk en de gemeenten geregeld moeten zijn. Daarnaast zijn in deze 
decembercirculaire de corona-compensaties van het Rijk voor 2021 en 2022 toegevoegd. Deze 

corona-compensaties komen bovenop de al eerder bekend gemaakte compensaties.  
 

Financieel effect 
Het totaal financieel effect van de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds is voor alle  

jaren voordelig, met uitzondering van een klein nadeel in 2023. Het financiële effect ziet er als 
volgt uit (* € 1.000): 

 

2021 2022 2023 2024 2025

Totaal financieel effect 2021                       

(dec.circ. 2021 t.o.v. sept.circ. 2021): 55

Financieel effect 2022 in begroting 2022-2025: 159 -3 19 19  
 

Jaar 2021 
Voor 2021 is de gemeentefondsuitkering € 1.475.000 hoger dan begroot op basis van de 

septembercirculaire 2021. Dit hogere bedrag zal worden verantwoord in de Jaarstukken 2021. 
Indien de komende periode nog andere definitieve aantallen voor enkele verdeelmaatstaven 

worden vastgesteld door het Rijk, kan het bedrag van de uiteindelijke verantwoording in de 
Jaarstukken 2021 nog afwijken.  

 
Voor ruim € 530.000 wordt de hogere gemeentefondsuitkering in 2021 veroorzaakt door reguliere  

taakmutaties in het gemeentefonds (o.a. robuust rechtbeschermingssysteem, versterking 
ondersteuning wijkteams en impuls integraal werken) en (landelijke en gemeentelijke) 

hoeveelheidsverschillen voor een aantal verdeelmaatstaven. Het overige deel van ruim € 944.000 
betreft de corona-compensaties in het gemeentefonds voor continuïteit van de zorg voor jeugd en 

Wmo, lokaal cultuuraanbod, participatie en de coronacompensatie voor de gederfde inkomsten, 
zoals reeds in de septembercirculaire 2021 aangekondigd. Tegenover de hogere 

gemeentefondsuitkering staan hogere gerealiseerde uitgaven en voorlopige reserveringen van in 
totaal € 1.420.000, waardoor het financiële effect van de decembercirculaire ten opzichte van de 

septembercirculaire voor 2021 per saldo € 55.000 voordelig is. Dit saldo is opgenomen in 
bovenstaande tabel.  

 
De mutaties voor de uitkeringsjaren 2019 tot en met 2021 kunnen niet meer in de begroting voor 

2021 worden gewijzigd en worden daarom verwerkt in de Jaarstukken 2021. Bij de compensatie 
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voor continuïteit van de zorg en participatie staan in 2021 directe werkelijke uitgaven tegenover. 
Via het bestemmingsvoorstel bij de Jaarstukken zullen wij voorstellen de overige extra middelen (in 

totaliteit € 871.000) voor jeugdhulp (niet zijnde meerkosten a.g.v. covid-19), robuust 
rechtbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken, 

systeemleren, kwaliteitsimpuls bouw- en woningtoezicht en lokaal cultuuraanbod te reserveren 
voor nadere concrete plannen. Door de late beschikbaarheid van deze middelen door het Rijk zijn 

deze nog niet werkelijk besteed in 2021. 
 

Periode 2022-2025 
In 2022 is het financiële effect van de decembercirculaire 2021 € 159.000 voordelig, in 2023          

€ 3.000 nadelig en in 2024 en 2025 € 19.000 voordelig. Dit verschil wordt veroorzaakt door onder 
meer (landelijke en gemeentelijke) hoeveelheidsverschillen voor een aantal verdeelmaatstaven, 

hogere salarislasten in het zorgdomein, een robuust rechtbeschermingssysteem en versterking 
voor ondersteuning van de wijkteams. Daarnaast verstrekt het Rijk een corona-compensatie voor 

de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze middelen blijven gereserveerd voor de betreffende 
taakvelden in de begroting. De mutaties voor 2022 en verder worden bijgesteld door middel van 

een wijziging op de Beleidsbegroting 2022-2025. 
 

Begrotingssaldo 2022-2025  
Resumerend leidt het financieel effect van de decembercirculaire 2021, tezamen met de daaraan  

voorafgaande gemeentefondscirculaires, tot het volgende begrotingssaldo voor de jaren 2022-2025 
(* € 1.000): 

 
2022 2023 2024 2025

Begroting 2022-2025: 98 -46 -130 7

Totaal financieel effect septembercirculaire 2021: 1.203 -135 -54 291 

Begrotingssaldo na septembercirculaire 2021: 1.301 -181 -184 298 

Totaal financieel effect decembercirculaire 2021: 159 -3 19 19

Begrotingssaldo na decembercirculaire 2021: 1.460 -183 -165 317  
 
 

Uitgebreide toelichting 
In deze raadsbrief zullen de mutaties op basis van decembercirculaire 2021 in bijlage 1 uitgebreid 

worden toegelicht. Bij onderdeel 3. overige ontwikkelingen zal worden ingegaan op de nog te 
verwachten mutaties in het gemeentefonds. 

 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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Bijlage 1 
 

1. Financiële consequenties 
Samengevat ziet de ontwikkeling van de gemeentefondsuitkering op basis van de 

decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds en het financieel effect ervan ten opzichte van de 
septembercirculaire 2021 er als volgt uit: 

 
Financieel effect op basis van de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds 

(onder voorbehoud van rectificaties) - = nadeel; bedragen (* € 1.000)

2021 2022 2023 2024 2025

Gemeentefondsuitkeringen:

Reguliere (taak)mutaties:

1. Algemene uitkering

1.1 Hoeveelheidsverschillen 55 159 -3 19 19

1.2 Jeugdhulp 95

1.3 Salarislasten zorgdomein (wmo) 209 206 205 206

1.4 Salarislasten zorgdomein (jeugd) 199 194 193 193

1.5 Robuust rechtsbeschermingssysteem 111 115 124 124 125

1.6 Versterking ondersteuning wijkteams 221 230 227 227 229

1.7 Impuls integraal werken 176 31 16

1.8 Systeemleren 24 25 25 25 25

1.9 Digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, Digid en BSN) -32

1.10 Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht 46

2. Integratie- (IU) en decentralisatie- (DU) uitkeringen

2.1 Inburgering (IU) 17

2.2 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) 14

3. Overige mutaties

3.1 Stelpost corona-inkomstenderving gemeente 2020 -197

3.2 Kleine mutaties 1

Subtotaal reguliere mutaties: 530 968 790 793 798

Corona-mutaties (compensatie Corona):

1. Algemene uitkering

1a. Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19) 131

1b. Continuïteit van zorg: meerkosten wmo (covid-19) 111

1c. Lokaal cultuuraanbod (covid-19) 198

2. Integratie- (IU) en decentralisatie- (DU) uitkeringen

2a. Inkomstenderving gemeenten 2020 (DU) (covid-19) 197

2b. Gemeenteraadsverkiezingen (DU) (covid-19) 117

3. Integratie-uitkeringen Sociaal Domein

3a. Participatie (covid-19) 307

Subtotaal Corona-mutaties: 944 117 0 0 0

Totaal effect op gemeentefondsuitkeringen 1.475 1.085 790 793 798  
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Lasten- en batenmutaties:

Reguliere (taak)mutaties:

1.2 Jeugdhulp -95

1.3 Salarislasten zorgdomein (wmo) -209 -206 -205 -206

1.4 Salarislasten zorgdomein (jeugd) -199 -194 -193 -193

1.5 Robuust rechtsbeschermingssysteem -111 -115 -124 -124 -125

1.6 Versterking ondersteuning wijkteams -221 -230 -227 -227 -229

1.7 Impuls integraal werken -176 -31 -16 0 0

1.8 Systeemleren -24 -25 -25 -25 -25

1.10 Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht -46 0

Subtotaal reguliere mutaties: -672 -809 -792 -774 -779

Corona-mutaties:

1a. Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19) -131

1b. Continuïteit van zorg: meerkosten wmo (covid-19) -111

1c. Lokaal cultuuraanbod (covid-19) -198

2b. Gemeenteraadsverkiezingen (DU) (covid-19) -117

3b. Participatie (covid-19) -307

Subtotaal Corona-mutaties: -747 -117 0 0 0

Totaal effect op lasten- en batenmutaties: -1.420 -926 -792 -774 -779

Totaal financieel effect 2021 (dec.circ. 2021 t.o.v. 

sept.circ. 2021): 55

Financieel effect 2022 in begroting 2022-2025: 159 -3 19 19  
 
 

Reguliere (taak)mutaties: 
  

1. Algemene uitkering 
 

1.1 Ontwikkelingen uitkeringsfactor / hoeveelheidsverschillen 
De ontwikkeling van de landelijke en gemeentelijke aantallen van de verschillende 

verdeelmaatstaven (m.n. WOZ-waarden en uitkeringsontvangers) leidt per saldo tot een voordelig 
effect in 2021 van € 55.000 in de gemeentefondsuitkering. Voor het jaar 2022 is het 

hoeveelheidseffect € 159.000 voordelig, voor 2023 € 3.000 nadelig en vanaf 2024 structureel 
€ 19.000 voordelig.  

 
1.2 Jeugdhulp 

In mei 2019 hebben de VNG en het Rijk afspraken gemaakt over de inrichting van een landelijke 
subsidieregeling continuïteit cruciale Jeugdzorg, zodat aanbieders van cruciale jeugdhulp tijdelijke 

liquiditeitssteun kunnen ontvangen indien dit noodzakelijk is om continuïteit van zorg te 
garanderen. Het deel van deze regeling dat niet wordt gebruikt wordt teruggestort in het 

gemeentefonds. Voor Hengelo bedraagt dit € 95.000 voordelig. Gezien de late beschikbaarheid van 
deze middelen door het Rijk, zijn er voor dit onderwerp nog geen acties uitgevoerd in 2021. We 

stellen daarom voor – via het bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2021 – deze middelen van 2021 
voor concrete plannen voorlopig beschikbaar te stellen voor volgend jaar. 

 
1.3 Salarislasten zorgdomein (wmo) & 1.4 Salarislasten zorgdomein (jeugd) 

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het 

structureel vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen, zodat de stijging van 
zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk wordt gemaakt. In Hengelo gaat dit om een bedrag 

van € 209.000 in 2022, aflopend naar € 206.000 in 2025 voor de zorgsalarissen m.b.t. de WMO. 
Voor de zorgsalarissen m.b.t. jeugd is een bedrag van € 199.000 beschikbaar in 2022, aflopend 

naar € 193.000 in 2025. We stellen voor deze middelen voor 2022 en verder vooralsnog toe te 
voegen aan de stelpost gemeentefonds in afwachting van nadere invulling. Bij de verwerking van 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
5 3330831  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen in het voorjaar zal nog een resterend 
deel voor de verhoging van zorgsalarissen worden ontvangen.  

 
1.5 Robuust rechtsbeschermingssysteem 

Er is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een programma rechtsbijstand waarin met partners 
wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de Parlementaire 

Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) wordt gewerkt aan een robuust 
rechtsbeschermingsstelsel dichtbij de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. Om 

gemeenten in staat te stellen om meer robuuste rechtsbescherming voor hun inwoners te 
organiseren, ontvangt Hengelo een bedrag van € 111.000 in 2021 oplopend naar € 125.000 in 

2025. De middelen worden door het Rijk beschikbaar gesteld tot en met 2027. Gezien de late 
beschikbaarheid van deze middelen door het Rijk, zijn er voor dit onderwerp nog geen acties 

uitgevoerd in 2021. We stellen daarom voor – via het bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2021 – 
deze middelen van 2021 voor concrete plannen voorlopig beschikbaar te stellen voor volgend jaar. 

Voor 2022 en verder voegen we de middelen toe aan de stelpost gemeentefonds in afwachting van 
nadere invulling.    

 
1.6 Versterking ondersteuning wijkteams 

Voor de versterking ondersteuning wijkteams is er voor Hengelo in die periode 2021 – 2025 
jaarlijks een bedrag tussen de € 221.000 en € 230.000 beschikbaar als compensatie voor de extra 

uitgaven die worden gemaakt om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en 
ondersteuning te verbeteren. De middelen worden door het Rijk beschikbaar gesteld tot en met 

2027. Voor de sociale wijkteams komt hierdoor extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar voor de 
coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein. Gezien de late 

beschikbaarheid van deze middelen door het Rijk, zijn er voor dit onderwerp nog geen acties 
uitgevoerd in 2021. We stellen daarom voor – via het bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2021 – 

deze middelen van 2021 voor concrete plannen voorlopig beschikbaar te stellen voor volgend jaar. 
Voor 2022 en verder voegen we de middelen toe aan de stelpost gemeentefonds in afwachting van 

nadere invulling.    
 

1.7 Impuls integraal werken 
Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening ontvangt Hengelo een 

bedrag van € 176.000 in 2021, € 31.000 in 2022 en € 16.000 in 2023. Hiermee kan een impuls 
gegeven worden aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor de aanpak van 

meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra 
middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar 

te delen. Gezien de late beschikbaarheid van deze middelen door het Rijk, zijn er voor dit 
onderwerp nog geen acties uitgevoerd in 2021. We stellen daarom voor – via het 

bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2021 – deze middelen van 2021 voor concrete plannen voorlopig 
beschikbaar te stellen voor volgend jaar. Voor 2022 en verder voegen we de middelen toe aan de 

stelpost gemeentefonds in afwachting van nadere invulling.    
 

1.8 Systeemleren 
Gemeenten moeten kunnen leren van de fouten en knelpunten in hun uitvoeringspraktijk en 

kunnen leren van elkaar, zodat de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in kwetsbare 
posities continu kan worden verbeterd. Er kan worden aangesloten bij het kennis- en leernetwerk 

van het programma Leefbaarheid en Veiligheid en de lessen uit dat programma kunnen worden 
vertaald naar de eigen gemeente. De gemeente Hengelo ontvangt hiervoor een bedrag van 

ongeveer € 25.000 per jaar tot en met 2027. Gezien de late beschikbaarheid van deze middelen 
door het Rijk, zijn er voor dit onderwerp nog geen acties uitgevoerd in 2021. We stellen daarom 

voor – via het bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2021 – deze middelen van 2021 voor concrete 
plannen voorlopig beschikbaar te stellen voor volgend jaar. Voor 2022 en verder voegen we de 

middelen toe aan de stelpost gemeentefonds in afwachting van nadere invulling.    
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1.9 Digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, Digid en BSN) 
Eind 2017 hebben de VNG en het ministerie van BZK afgesproken dat de doorbelasting van DigiD 

en MijnOverheid via de algemene uitkering uit het gemeentefonds verloopt. Daarnaast is in het 
Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 23 mei 2018 is afgesproken dat de doorbelasting 

van de niet-transactiegerichte voorzieningen in de generieke digitale infrastructuur (GDI) eveneens 
via een uitname uit het gemeentefonds verloopt. Als laatste is in 2020 met de VNG afgesproken 

dat vanaf 2020 het gemeentelijke gebruik voor de BSN wordt doorbelast via een uitname uit het 
gemeentefonds. Totaal bedraagt dit € 32.000 nadelig voor Hengelo in 2021.  

 
1.10 Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht 

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in 
werking. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna 

volgen eventueel de meer complexere projecten. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het 
bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Deze taken vervallen 

hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen 
bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die 

de gemeente nog moet treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb ontvangt Hengelo in 2021         
€ 46.000. Gezien de late beschikbaarheid van deze middelen door het Rijk, zijn er voor dit 

onderwerp nog geen acties uitgevoerd in 2021. We stellen daarom voor – via het 
bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2021 – deze middelen van 2021 voor concrete plannen voorlopig 

beschikbaar te stellen voor volgend jaar.  
 

2. Integratie- (IU) en decentralisatie- (DU) uitkeringen 
 

2.1 Inburgering (IU) 
In het bestuurlijk overleg van oktober 2021 zijn tussen het ministerie van SZW en de VNG 

afspraken bekrachtigd over de incidentele vergoeding die gemeenten ontvangen voor de kosten die 
zij maken voor de ICT-voorzieningen in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel 

(veranderopgave inburgering; VOI). Hengelo ontvangt hiervoor een bedrag van € 17.000. Via het 
voorstel budgetoverheveling 2021-2022 wordt al voorgesteld een deel van de 

inburgeringsmiddelen mee te nemen naar 2022, waardoor deze € 17.000 vrij valt. De verdeling 
voor 2022 en verder wordt geactualiseerd in de meicirculaire 2022.  

 
2.2 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) 

In het bestuurlijk overleg van april 2020 zijn tussen het ministerie van SZW en de VNG afspraken 
gemaakt over het ondersteunen van de zogenaamde Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs). Dit 

zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog 
steeds inburgeringsplichtig zijn. Gemeenten zullen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren 

begeleiden en gaan zelf over de wijze van invulling van de begeleiding. Hengelo ontvangt hiervoor 
een bedrag van € 14.000. Dit bedrag valt vrij, want de gemaakte kosten in 2021 zijn al gedekt  

binnen de huidige begroting 2021. Over de bedragen voor de jaren 2022 – 2026 volgt meer 
informatie in de meicirculaire 2022.    

 
3. Overige mutaties 

 
3.1 Stelpost corona-inkomstenderving gemeente 2020 

In de septembercirculaire 2021 is aangekondigd dat we voor gederfde inkomsten 2020 verband 
houdende met covid-19 een nabetaling tegemoet konden zien van € 197.000. Dit betreft de 

verrekening van de marktgelden, havengelden, leges voor burgerzaken, wonen en bouwen en 
evenementen. Deze nabetaling wordt in deze decembercirculaire uitgekeerd. De stelpost die 

hiervoor is opgenomen in de septembercirculaire 2021 komt daarmee te vervallen en de 
daadwerkelijke uitkering kan terug gevonden worden onder de corona compensaties 2a.  

De verrekening met betrekking tot de toeristenbelasting, parkeren en kwijtschelding is op dit 
moment van schrijven voor het jaar 2020 nog niet afgewikkeld door het ministerie en we nemen 

daarom vanuit voorzichtigheid nog geen compensatie op. De inkomstenderving voor 2021 zal ook 
worden gecompenseerd, hierover volgt meer informatie in 2022.  
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3.2 Kleine mutaties 
Er zijn een paar kleine niet noemenswaardige mutaties. In 2021 leidt dit tot een voordeel van        

€ 1.000.  
 

Corona mutaties (compensatie corona): 
 

Via het gemeentefonds ontvangen we in 2021 op basis van de decembercirculaire 2021 € 944.000 
aan aanvullende compensatie. Daarmee komt de compensatie in het gemeentefonds tot en met de 

decembercirculaire 2021 uit op ruim € 6,38 miljoen voor het jaar 2021. Aanvullend krijgen we voor 
het jaar 2022 in de decembercirculaire 2021 een compensatie van € 117.000 voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Hieronder volgt een uitsplitsing van de diverse compensaties 
van het Rijk op basis van de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds (voor de betreffende 

periodes/jaren): 
 

1. Algemene uitkering

1a. Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19) 131 26,2 jaar 2021

1b. Continuïteit van zorg: meerkosten wmo (covid-19) 111 20,8 jaar 2021

1c. Lokaal cultuuraanbod (covid-19) 198 41,6 jaar 2021

2. Integratie- (IU) en decentralisatie- (DU) uitkeringen

2a. Inkomstenderving gemeenten 2020 (DU) (covid-19) 197 84,4 jaar 2020

2b. Gemeenteraadsverkiezingen (DU) (covid-19) 117 30,4 jaar 2022

3. Integratie-uitkeringen Sociaal Domein

3a. Participatie (covid-19) 307 45 jaar 2021

Totaal Corona compensatie 944 218 117 30

Landelijk 2022 

(* miljoen)

Compensatie 

voor periodeGemeentefondsuitkering:

Hengelo 2021 

(* € 1.000)

Landelijk 2021 

(* miljoen)

Compensatie 

voor periode 

Hengelo 2022 

(* € 1.000)

 
 
 

1. Algemene uitkering 
 

1a. en 1b. Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd / wmo (covid-19) 
De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en 

Wmo) als gevolg van de coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd. De totale 
hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015 in het bestuurlijk 

overleg tussen VWS en VNG van 7 oktober jl. gezamenlijk vastgesteld. Hengelo ontvangt een 
bedrag van € 131.000 voor de meerkosten in de jeugd en een bedrag van € 111.000 voor de 

meerkosten in de WMO. De zorgaanbieders kunnen t/m 31 januari 2022 declareren en het 
werkelijk ontvangen bedrag in het gemeentefonds kan maximaal besteed worden voor de in 2021 

verleende zorg. Ook komt er een regeling voor de meerkosten in de Jeugdwet en Wmo 2015 in 
2022. Op het moment van de vaststelling van de compensatie voor 2021 was niet voorzien in 

nieuwe beperkende maatregelen, welke 12 november jl. zijn aangekondigd. Het Rijk en de VNG 
hebben afgesproken de eventuele extra meerkosten die hier uit voortvloeien te betrekken bij de 

compensatie 2022.  
 

1c. Lokaal cultuuraanbod (covid-19) 
Hengelo ontvangt een bedrag van € 198.000 voor het in stand houden van de lokale en regionale 

cultuur in 2021. Dit bedrag komt bovenop de reeds ontvangen € 237.000 bij de 
septembercirculaire 2021 voor de instandhouding van de lokale en regionale cultuur voor de eerste 

helft van 2021. Gezien de late beschikbaarheid van deze middelen door het Rijk, zijn er voor dit 
onderwerp nog geen acties uitgevoerd in 2021. We stellen daarom voor – via het 

bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2021 – deze middelen van 2021 voor concrete plannen voorlopig 
beschikbaar te stellen voor volgend jaar. Voor 2022 en verder voegen we de middelen toe aan de 

stelpost gemeentefonds in afwachting van nadere invulling.    
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2. Integratie- (IU) en decentralisatie- (DU) uitkeringen 
 

2a. Inkomstenderving gemeenten 2020 (DU) (covid-19) 
Zie de toelichting op onderdeel 3.1 Stelpost corona-inkomstenderving gemeente 2020. 

 
2b. Gemeenteraadsverkiezingen (DU) (covid-19) 

Hengelo ontvangt een bedrag van € 117.000 voor 2022 ter compensatie voor de extra kosten die 
gemaakt moeten worden bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 

gezien de huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met het 
huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de 

maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten 
voor de inrichting van stemlokalen en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die 

in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten. De middelen worden in 2022 
toegevoegd aan taakveld Burgerzaken.  

 
3. Integratie-uitkeringen Sociaal Domein 

 
3a. Participatie (covid-19) 

Aangezien Sociale Werkvoorziening (SW)-bedrijven geen aanspraak kunnen maken op 
Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW), is in 2020 besloten tot een 

tegemoetkoming aan gemeenten voor de loonkosten van SW-personeel. Ook in 2021 is er naar 
verwachting nog sprake van omzetverlies bij SW-bedrijven als gevolg van de coronamaatregelen. 

Zoals in de septembercirculaire reeds aangekondigd heeft het kabinet besloten om landelijk € 35 
miljoen beschikbaar te stellen voor het opvangen van exploitatietekorten van de Sociale 

Werkbedrijven voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021. Voor het derde kwartaal is hier een bedrag 
van € 10 miljoen aan toegevoegd. Hiermee is ook het laatste gedeelte van de aangekondigde steun 

verleend. Het bedrag bedraagt voor Hengelo € 307.000 en is toegevoegd aan de integratie-
uitkering Participatie, via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw. Dit bedrag betalen we één op 

één door aan de SWB conform gemaakte afspraken. 
 

2. Financieel effect decembercirculaire 2021 gemeentefonds 
 

Het totaal financieel effect van de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds is voor alle  
jaren voordelig, met uitzondering van een klein nadeel in 2023. Het financiële effect ziet er als 

volgt uit (* € 1.000): 
 

2021 2022 2023 2024 2025

Totaal financieel effect 2021                       

(dec.circ. 2021 t.o.v. sept.circ. 2021): 55

Financieel effect 2022 in begroting 2022-2025: 159 -3 19 19  
 

Jaar 2021 
Voor 2021 is de gemeentefondsuitkering € 1.475.000 hoger dan begroot op basis van de 

septembercirculaire 2021. Dit hogere bedrag zal worden verantwoord in de Jaarstukken 2021. 
Indien de komende periode nog andere definitieve aantallen voor enkele verdeelmaatstaven 

worden vastgesteld door het Rijk, kan het bedrag van de uiteindelijke verantwoording in de 
Jaarstukken 2021 nog afwijken.  

 
Voor ruim € 530.000 wordt de hogere gemeentefondsuitkering in 2021 veroorzaakt door reguliere  

taakmutaties in het gemeentefonds (o.a. robuust rechtbeschermingssysteem, versterking 
ondersteuning wijkteams en impuls integraal werken) en (landelijke en gemeentelijke) 

hoeveelheidsverschillen voor een aantal verdeelmaatstaven. Het overige deel van ruim € 944.000 
betreft de corona-compensaties in het gemeentefonds voor continuïteit van de zorg voor jeugd en 

Wmo, lokaal cultuuraanbod, participatie en de coronacompensatie voor de gederfde inkomsten, 
zoals reeds in de septembercirculaire 2021 aangekondigd. Tegenover de hogere 
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gemeentefondsuitkering staan hogere uitgaven van € 1.420.000, waardoor het financiële effect van 
de decembercirculaire ten opzichte van de septembercirculaire voor 2021 per saldo € 55.000 

voordelig is. Dit saldo is opgenomen in bovenstaande tabel.  
 

De mutaties voor de uitkeringsjaren 2019 tot en met 2021 kunnen niet in de begroting voor 2021 
worden gewijzigd, maar worden verwerkt in de Jaarstukken 2021. Alleen bij de compensatie voor 

continuïteit van de zorg en participatie staan in 2021 directe werkelijke uitgaven tegenover. Via het 
bestemmingsvoorstel bij de Jaarstukken zullen wij voorstellen de overige extra middelen (in 

totaliteit € 871.000) voor jeugdhulp, robuust rechtbeschermingssysteem, versterking 
ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken, systeemleren, kwaliteitsimpuls bouw- en 

woningtoezicht en lokaal cultuuraanbod te reserveren. Door de late beschikbaarheid van deze 
middelen door het Rijk zijn deze nog niet werkelijk besteed in 2021. 

 
Periode 2022-2025 

In 2022 is het financiële effect van de decembercirculaire 2021 € 159.000 voordelig, in 2023          
€ 3.000 nadelig en in 2024 en 2025 € 19.000 voordelig. Dit verschil wordt veroorzaakt door onder 

meer (landelijke en gemeentelijke) hoeveelheidsverschillen voor een aantal verdeelmaatstaven, 
hogere salarislasten in het zorgdomein, een robuust rechtbeschermingssysteem en versterking 

voor ondersteuning van de wijkteams. Daarnaast verstrekt het Rijk een corona-compensatie voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze middelen blijven gereserveerd voor de betreffende 

taakvelden in de begroting. De mutaties voor 2022 en verder worden bijgesteld door middel van 
een wijziging op de Beleidsbegroting 2022-2025. 

 
Begrotingssaldo 2022-2025  

Resumerend leidt het financieel effect van de decembercirculaire 2021, tezamen met de daaraan  
voorafgaande gemeentefondscirculaires, tot het volgende begrotingssaldo voor de jaren 2022-2025 

(* € 1.000): 
 

2022 2023 2024 2025

Begroting 2022-2025: 98 -46 -130 7

Totaal financieel effect septembercirculaire 2021: 1.203 -135 -54 291 

Begrotingssaldo na septembercirculaire 2021: 1.301 -181 -184 298 

Totaal financieel effect decembercirculaire 2021: 159 -3 19 19

Begrotingssaldo na decembercirculaire 2021: 1.460 -183 -165 317  
 

3. Overige ontwikkelingen 
 

Nog te verwachten mutaties in het gemeentefonds 
 

Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg 
Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is in oktober 

2020 aangeboden aan de Tweede Kamer en zou naar verwachting op 1 januari 2022 in werking 
treden. In dat kader is voor de uitvoering van het wetsvoorstel vanaf 2022 jaarlijks € 5,3 miljoen 

aan de algemene uitkering toegevoegd (meicirculaire 2021). Echter doordat de behandeling in de 
Kamers langer duurt dan verwacht, wordt de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 

niet gehaald. In overleg met de VNG is daarom besloten te streven naar een inwerkingtreding van 
1 juli 2022. Met het oog op compensatie van eventueel gemaakte kosten wordt de komende tijd 

bezien welk deel van het bedrag dat betrekking heeft op het eerste half jaar van 2022 in de 
algemene uitkering beschikbaar blijft. Er volgt meer informatie in een volgende circulaire. 

 
Toekomstscenario’s Kind- en gezinsbescherming:  

Om de dienstverlening bij gemeenten te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te 
ondersteunen heeft de VNG een visiedocument opgesteld met daarin activiteiten die met name 

inzetten op het vergroten van de menselijke maat in de dienstverlening, ontwikkeling van 
professionals en systematisch leren, zodat waar nodig structurele verbeteringen op zowel 

rijksniveau als gemeentelijk niveau worden doorgevoerd. Het visiedocument van de VNG is langs 
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acht actielijnen uitgewerkt. In deze circulaire wordt onder andere geld ontvangen voor 
systeemleren, robuust rechtbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteam en de 

impuls integraal werken. Een andere actielijn is toekomstscenario’s kind- en gezinsbescherming.  
Meer informatie over de verdeling van die middelen voor 2022 en verder volgt in de meicirculaire 2022.  

 
Crisisdienstverlening: aanpak jeugdwerkloosheid 

In de decembercirculaire 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de Crisisdienstverlening in 
het kader van het steun- en herstelpakket (€ 96.000 per centrumgemeente). De aanpak 

jeugdwerkloosheid is met een jaar verlengd tot en met 2022. De middelen hiervoor zullen met de 
meicirculaire 2022 beschikbaar worden gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio’s. Het ministerie van 

SZW vervult hierbij een faciliterende rol. 
 

Klimaat en energie 
In de septembercirculaire 2021 is aangegeven dat het kabinet voor 2022 in totaal € 72,5 miljoen 

beschikbaar stelt voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden 
en RES. Dit om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen. De 

aanwending van de middelen is als volgt voorzien: € 40 miljoen voor uitvoeringskosten 
gemeenten, € 12 miljoen voor RES-regio’s, € 5 miljoen voor het Nationaal Programma RES, € 3 

miljoen voor Subsidies/opdrachten/bijdragen, waaronder expertpool, € 7,5 miljoen voor het 
Expertise Centrum Warmte (ECW), € 2,5 miljoen voor het Interbestuurlijk programma Gebouwde 

Omgeving en € 2,5 miljoen Subsidie voor de Participatiecoalitie RES Regio’s. Het deel van de 
middelen dat wordt toegevoegd aan het gemeentefonds zal worden verwerkt in de meicirculaire 

2022. Het is aan het nieuwe kabinet om een besluit nemen over de totale uitvoeringskosten voor 
de periode 2022 en verder. De grondslag voor de verdeelsystematiek zal dan opnieuw bekeken 

worden. 
 

IU Voogdij/18+: vangnetregeling ‘Aangepaste werkwijze implementatie nieuw woonplaatsbeginsel’ 
Op 2 november 2021 hebben het Rijk en de VNG een aangepaste werkwijze rondom de 

implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel afgesproken: gemeenten blijven tijdelijk 
(langer) financieel verantwoordelijk voor een deel van jeugdigen voor wie de zorgvuldige 

overdracht naar de daadwerkelijk verantwoordelijke gemeente nog niet volledig is afgerond. Mocht 
een gemeente kosten hebben gemaakt voor een jeugdige waar zij uiteindelijk niet verantwoordelijk 

blijkt te zijn, dan kan de gemeente deze kosten verrekenen met de daadwerkelijk financieel 
verantwoordelijke gemeente. Mocht een gemeente onverhoopt te maken krijgen met niet-

verrekenbare kosten, dan kan gebruik worden gemaakt van de specifiek hiervoor in het leven 
geroepen vangnetregeling ‘Aangepaste werkwijze implementatie nieuw woonplaatsbeginsel’. Op 25 

november 2021 is de vangnetregeling vastgesteld. De vangnetregeling komt bovenop de twee 
compensatieregelingen die het Rijk en de VNG al eerder zijn overeengekomen in verband met de 

invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel. In de meicirculaire 2023 wordt gepubliceerd welke 
gemeenten compensatie ontvangen vanuit de vangnetregeling.  
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Omschrijving

1 60701001 431000 I J 1084801 789703 793054 797666 829089 Decembercirculaire 2021 gemeentefonds

1 60808032 380999 U J 209089 205526 204898 206493 208434 Dec. Circ. 2021 Salarislasten WMO

1 60808033 380999 U J 199198 194110 192659 192728 193131 Dec. Circ. 2021 Salarislasten Jeugd

1 60808001 380999 U J 115273 124143 124087 125052 126243 Dec. Circ. 2021 rechtbeschermingssyst tm 2027

1 60808001 380999 U J 229786 227396 227339 229099 256583 Dec. Circ. 2021 versterking wijkteams tm 2027

1 60808001 380999 U J 30607 16482 0 0 0 Dec. Circ. 2021 impuls integraal werken

1 60808001 380999 U J 25042 24830 24863 25156 25521 Dec. Circ. 2021 Systeemleren tm 2027

1 60201005 380809 U N 116611 Dec. Circ. 2021 gemeenteraadsver. (Corona)

1 69901001 380999 U J 159195 -2784 19208 19138 19177 Decembercirculaire 2021 gemeentefonds  
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