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Aanleiding

 De memo is opgesteld om de raad te informeren over de effecten van de decembercirculaire 2021 en is op initiatief van het college 
als onderdeel van de actieve informatieplicht.

Kernboodschap 
Vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging is nodig om het financiële vertrekpunt voor jaarrekening 2021 en de begroting 2022 
en verder te actualiseren.

Op de volgende bladzijde treft u het overzicht van de mutaties en de voorgestelde verwerking aan.
Daarna worden de mutaties kort toegelicht en als laatste wordt een overzicht getoond van het verwachte ontwikkeling van het 
begrotingssaldo.
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Jaarschijf 2021
C Alle mutaties met betrekking op jaarschijf 2021 mogen niet 
meer verwerkt worden in de begroting 2021. Het totaal bedrag 
van € 358.215,- wordt in de jaarrekening 2021 toegelicht als 
extra inkomst algemene uitkering.

1 Uitkeringsfactor, verdeelreserve en hoeveelheidsverschillen
Betreft aanpassing uitkeringsfactor 2020, 
hoeveelheidsverschillen in de maatstaven en het aandeel 
Bergen in de vrijval van de verdeelreserve 2021.

2 Jeugdhulp
Betreft de verdeling van het restant van de eerdere centrale 
uitname in verband met de subsidieregeling continuïteit 
Jeugdzorg. De centrale uitname was 20 miljoen, er resteert nu 
18,9 mln., dit wordt nu weer toegevoegd en verdeeld.

3 Salarislasten zorgdomein Wmo
Betreft extra budget in verband met stijging van de tarieven door 
hogere salarislasten. Deze zijn al in de begroting verwerkt, 
vandaar nu ten gunste van begrotingssaldo.

4 Salarislasten zorgdomein jeugdhulp
Betreft extra budget in verband met de stijging van de tarieven 
door hogere salarislasten. Deze zijn al in de begroting verwerkt, 
vandaar nu ten gunste van begrotingssaldo.

5 Versterken dienstverlening bij gemeenten
In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport 
Ongekend onrecht van de Parlementaire 
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is 
toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en 

kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede 
verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel 
hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle 
onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het 
kabinet heeft besloten voor het versterken van de 
dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van 
mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 
€ 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Het Rijk kan zich 
voorstellen dat de transitie niet in deze periode kan worden 
voltooid en zal daarom vroegtijdig met de VNG het gesprek 
aangaan over de periode na 2027.

Aangezien de werkorganisatie de BUCH de dienstverlening voor 
de deelnemende gemeenten verzorgt en uitvoert hebben wij 
deze budgetten vanaf 2022 binnen onze eigen begroting 
gereserveerd als toekomstige bijdrage aan de BUCH. 
Het college heeft de werkorganisatie BUCH gevraagd om 
uiterlijk 1 april 2022 met een voorstel te komen voor de inzet van 
deze budgetten.

6 Digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, Digid en BSN) 
Centrale uitname uit het gemeentefonds voor DigiD, 
MijnOverheid, BSN en de Generieke Digitale infrastructuur 
(GDI). 

7 Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht
Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog 
moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb Wet 
kwaliteitsborging ontvangen gemeenten in 2021 een initiële 
bijdrage van € 10 miljoen. 
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8 Inburgering (IU)
Bedoeld voor kosten informatievoorziening met betrekking tot 
het nieuwe inburgeringsstelsel.

9 Participatie (IU)
Betreft aanpassing van de participatie uitkering Sociale 
Werkbedrijven (Wnk).

10 Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19)
Dit betreft het aandeel van Bergen in het compensatiebedrag 
vanuit het rijk naar aanleiding van bestuurlijk overleg tussen 
ministerie VWS en VNG met betrekking tot meerkosten 
jeugdhulp 2021 als gevolg van de coronapandemie.

11 Continuïteit van zorg: meerkosten Wmo (covid-19) Zie 
Hierboven onder jeugdhulp maar dan voor Wmo.

12 Lokaal cultuuraanbod (covid-19)
Betreft middelen voor het instand houden van lokale en 
regionale cultuur in 2021.

13 Gemeenteraadsverkiezingen (DU) (covid-19) 
Betreft compensatie voor de kosten van de extra te nemen 
maatregelen in verband met corona tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
Dit budget wordt beschikbaar geteld als dekking voor te 
verwachte extra uitgaven in maart 2022. 
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Saldo overzicht verwachte stand per 18-01-22
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