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Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van de Maartbrief 2022

Inleiding:
Begin april heeft het rijk de Maartbrief 2022 gepubliceerd. De geeft een eerste beeld van de 
belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die het rijk verstrekt aan de gemeenten ter 
voorbereiding op het begroting. Het betreft informatie want de financiële verwerking vindt 
plaats bij de meicirculaire.
De belangrijkste maatregelen:

- Informatie over het positieve accres voor de jaren 2022-2025, exclusief de 
doorwerking voor 2026. Doorwerking vanaf 2026 is nog niet berekend en zorgt voor 
onzekerheid op het vervolgeffect.

- De opschalingskorting voor de jaren 2023 tot en met 2025 vervalt, 
- De herverdeling gemeentefonds wordt toch vanaf 1 januari 2023 ingevoerd. 
- Toekennen van een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag 

inkomen voor het jaar 2022. Voorgesteld wordt om deze beschikbaar te stellen voor 
de huishoudens die hiervoor in aanmerking komen.   

In de begroting is al (gedeeltelijk) rekening gehouden met de herverdeling en het vervallen 
van de opschalingskorting, waardoor het effect voor Dalfsen lager is. Vooral het accres zorgt 
voor een positief beeld tot en met 2025, maar geeft voor 2026 nog geen zekerheid. 

Tabel financiële mutaties Maartbrief 2022 
 
Gemeentefonds                       cijfers * € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Maartbrief 2022 44.664 45.115 46.622 47.814 45.742
decembercirculaire 2021 44.055 43.985 44.452 45.267 45.267
Mutatie 609 1.130 2.170 2.547 475

1,38% 2,57% 4,88% 5,63% 1,05%
Toelichting
nr. Mutatie AU                  cijfers * € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026

1 Raming bedrag energietoeslag lage inkomens 612 - - - -
2 Verhogen lastenkant inz Energietoeslag lage inkomens -612
3 Accres 609 855 1.681 1.915 718
4 Opschalingskorting vervallen t/m 2025 - 390 604 747 -128
5 Herverdeling effect (berekening jan.2022) - -115 -115 -115 -115

- - -
Totaal mutatie 609 1.130 2.170 2.547 475

Let op: deze bijstellingen zijn informatief van aard en worden financieel niet verwerkt, dat volgt bij de 
meicirculaire 2022



Toelichting 
1. Ongeveer 750 gezinnen kunnen in Dalfsen in aanmerking komen voor de eenmalige 

uitkering ’energiearmoede’ van € 800 per huishouden. Bij uitzondering wordt het 
gehele bedrag direct gereserveerd voor uitgaven (2).

3.   Mutatie accres: het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de hoge energieprijzen
      de toch al flinke inflatie verder op stuwt. Ook houden we rekening met onderuitputting 

van de rijksbegroting. De afgelopen jaren hebben we gezien dat zeker in het eerste 
jaar het niet haalbaar is om al deze uitgaven te doen. Hierdoor zal het accres niet het 
niveau krijgen dat in de startnota staat.

4.  Voor de komende drie jaar wordt de opschalingskorting geschrapt. We hadden hier 
voor een deel al rekening mee gehouden in onze begroting. 

5. Het besluit is gevallen: de herverdeling gaat door in 2023. In januari 2022 is bericht 
gekomen over de gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds. Voor 
Dalfsen betekent dit een extra nadeel van € 115.000 per jaar. 

In de slotregel totaalmutatie valt op dat er van 2025 naar 2026 een afname van ongeveer 
€ 2 miljoen te zien is daarom wordt 2026 in de media aangeduid met het ‘ravijn’jaar. 
Zolang er over 2026 geen uitspraken door het rijk gemaakt zijn is ons advies om zéér 
terughoudend te zijn met het aangaan van meerjarige verplichtingen.
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