
 

Informatie voor de raad 
 

Onderwerp  - Aanpassing gemeentefonds na septembercirculaire  

Portefeuillehouder - R.W.J. van Leeuwen (wethouder) 

Eenheid  - Bedrijfsvoering   

Contactpersoon - Marrie Vetkamp  

Contactgegevens - m.vetkamp@dalfsen.nl  

Openbaarheid  - Openbaar  

 

 
Behandeld in collegevergadering van   4 oktober 2022 
Behandeling in raadsvergadering van  3 november 2022 
 
 
Kernboodschap: 
Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van: 
Een aanpassing van het beeld op de begroting door foutief verstrekte informatie van het rijk. Deze 
aanpassing leidt tot een negatieve bijstelling voor de jaren 2023-2026, zoals deze is gepresenteerd in 
de notitie septembercirculaire 2022. 
  
Toelichting: 
Via de notitie septembercirculaire 2022 bent u geïnformeerd over de financiële uitkomsten van de 
septembercirculaire 2022 voor een goede afweging bij de besluitvorming van de begroting 2023-2026.  
 
Het ministerie BZK heeft in een mail van 7 oktober jl. ons geïnformeerd over een fout in de 
septembercirculaire. Het betreft een fout in een formule waardoor het gemeentefonds voor alle 
gemeenten te hoog is vastgesteld voor de jaren 2023-2026. Dit wordt in de decembercirculaire 2022 
gecorrigeerd.  
  
Financiën: 
We verwachten een negatief effect van ongeveer € 350.000 voor de jaren 2023-2026. 
Het totale beeld over het verloop van de begroting is opgenomen in onderstaande tabel: 
 

 
 
U stelt nu geen begrotingswijziging vast, want het werkelijke effect wordt bij de decembercirculaire 
2022 bekend en geëffectueerd. Zoals gebruikelijk worden de effecten van de decembercirculaire via 
de 1e bestuursrapportage 2023 en de PPN 2024-2027 verwerkt.  
  
Vervolg: 
Via de decembercirculaire 2022 wordt u geïnformeerd over de effecten van het gemeentefonds.  
  
Bijlagen: 
geen 
  
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, 
 
 
de burgemeester    de gemeentesecretaris/alg. directeur 
drs. E. van Lente    H.J. van der Woude 
 

Verloop van de begroting   cijfers x €1.000 2023 2024 2025 2026

Saldo presentatie in de notitie septembercirculaire 990          2.957        5.985        3.584        

Verwachte correctie n.a.v. mail 7 oktober -350         -350         -350         -350         

Saldo na mutaties septembercirculaire 2022 640          2.607        5.635        3.234        
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