Vergadervragen Commissie Bestuur en Financiën 13 september 2022

Agendapunt 9 Gemeentefonds Meicirculaire 2022
Voor de onderwerpen Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen (MOBW) en Omgevingswet is
gevraagd hoe dit nu voor Stichtse Vecht in de Meicirculaire 2022 zit. Toegezegd is om hierop
schriftelijk te antwoorden. Hieronder is de beantwoording opgenomen. In de bijlage is de Meicirculaire
2022 opgenomen, met daarin geel gearceerd de onderdelen voor MOBW en de Omgevingswet.

Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen (MOBW)
Tot en met 2022 ontvangen centrumgemeenten (voor onze regio is dit Utrecht) de Rijksbijdrage voor
Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Vanaf 2023 gaan deze middelen stapsgewijs over
van de centrumgemeenten naar de afzonderlijke gemeenten. De mutaties beschreven in de
Meicirculaire 2022 (blz. 46, 3.3.1) hebben betrekking op het uitkeringsjaar 2022 en verlopen via
Utrecht als centrumgemeente. Over de verdeling van de financiële middelen voor de jaren 2023 en
verder wordt nog gesproken tussen het Rijk en de VNG. Wij verwachten dat in de Septembercirculaire
2022 de uitkomsten van dit overleg worden opgenomen. Via het raadsvoorstel van de
Septembercirculaire 2022 zullen wij u dan hierover nader informeren.

Omgevingswet
De indicatie van de éénmalige compensatie voor het uitstel van de Omgevingswet die in de
Meicirculaire 2022 wordt gegeven dekt niet volledig de al gemaakte kosten. Gemeenten anticiperen
vanaf 2017 op de invoering van de nieuwe Omgevingswet en hebben deze kosten in de afgelopen
jaren zelf betaald. De invoeringsdatum is een aantal malen uitgesteld waardoor de gemeentelijke
transitiekosten verder opliepen. De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is nu 1 januari
2023. De verwachting is dat de Rijksbijdrage in de al gemaakte gemeentelijke transitiekosten wordt
opgenomen in de Septembercirculaire 2022. In de Meicirculaire 2022 is een indicatie van het te
ontvangen bedrag opgenomen (voor Stichtse Vecht is dit € 507.888). Het Rijk stelt hierbij de
voorwaarde dat er een stelselevaluatie komt om de daadwerkelijke kosten opnieuw in kaart te
brengen. Conform de gebruikelijke werkwijze nemen wij in onze begroting alleen via de
Gemeentefondscirculaire ‘toegekende’ bedragen op. Wij verwachten dat in de Septembercirculaire
2022 nadere informatie is opgenomen over de invulling van de door het Rijk gestelde voorwaarden, de
omvang van de compensatie in de al gemaakte kosten en de bijstellingsmogelijkheid van het dan
toegekende bedrag. Wij informeren u hierover via het raadsvoorstel van de Septembercirculaire 2022.
Voor de volledigheid merken wij op dat in de Meicirculaire 2022 ook voor de invoering van de Wet
kwaliteitsborging bouwen een indicatieve Rijksbijdrage is opgenomen (blz. 48, paragraf 3.3.6). Ook
hiervan is de verwachting dat de toekenning bij de Septembercirculaire 2022 zal plaatsvinden. Voor
Stichtse Vecht is de indicatie in 2022 € 83.182 en vanaf 2023 € 33.859. Wij informeren u hierover via
het raadsvoorstel van de Septembercirculaire 2022.

