
Aanvullende vragen Samen Stichtse Vecht  

Ik las onderstaand artikel over de september circulaire. 

https://www.bmc.nl/actueel/septembercirculaire-2022?li_fat_id=a7d49be1-4e8d-4574-912f-

e250dfd9234a 

Vraag : Wanneer komt de septembercirculaire naar onze raad ? Voor welke commissie staat deze nu 

gepland ?  

Antwoord : Wij informeren u met een RIB na het collegebesluit van 8 november 2022. De 

septembercirculaire zal voor 6 december 2022 in de commissie Bestuur en Financiën worden 

geagendeerd en voor 20 december 2022 in de gemeenteraad. 

Vraag : Welk effect dat heeft voor de huidige begroting en die van 2023?  
Antwoord : Daarover informeren wij u op de in de vorige vraag genoemde momenten. Wij volgen 
natuurlijk wel de ontwikkeling en toetsen dit aan de door u gemaakte keuzes in de begroting. BMC 
omschrijft de ontwikkeling in de inleiding van haar artikel als volgt : In vergelijking met de bedragen uit 
de meicirculaire krijgen gemeenten, behalve een hogere vergoeding voor inflatie, er niet veel geld bij. 
Alleen in 2026 stelt het kabinet eenmalig bijna € 1 miljard extra beschikbaar.  
Dit bevestigt voor ons de noodzaak voor het versterken van het structureel weerstandsvermogen.  
 
T.a.v. de energietoeslag. Het college heeft besloten vast te houden aan de 120% inkomensnorm. Veel 

van de ons omringende gemeenten hebben deze grens verhoogd naar 130%. In Utrecht is deze 

opgetrokken naar 150%. 

Het rijk kent nu extra middelen toe. Bij de Berap heeft mijn fractie technische vragen gesteld. 

Vraag : In aanvulling daarop zou ik graag willen weten hoeveel meer bewoners gebruik zouden 

kunnen maken van de energietoeslag als deze wordt opgetrokken naar 130%.  

Antwoord : Het aantal inwoners met een inkomensgrens tot 120% van de inkomensnorm is ca 2.300 

inwoners en het aantal met een inkomensgrens tot 130% van inkomensnorm is ca. 2.950 inwoners. 

Op basis van huidige informatie vraagt ongeveer 80% van de doelgroep de energietoeslag aan. De 

verwachting is dan dat 520 extra inwoners (80% van 650 inwoners) de toeslag zullen aanvragen. 

Vraag : Zouden de uitgaven dan passen binnen de extra toegekende financiering? Of hoeveel extra 

financiering zou hiervoor nodig zijn?  

Antwoord : Om de grens van de minimum inkomens norm te verhogen van 120% naar 130 % is voor 

de uitkering € 676.000 nodig (520 inwoners x € 1.300). Deze uitgaven passen niet binnen de (extra) 

toegekende financiering. 

Vraag : Is er een analyse gemaakt om te bezien hoeveel mogelijke schuldhulptrajecten voorkomen 

kunnen worden, indien de norm 130% zou zijn.  

Antwoord : Een dergelijke analyse is niet gemaakt. 

Extra gelden 2026.  

In het BMC stuk wordt melding gemaakt dat gemeenten voor het jaar 2026 extra middelen krijgen 

toegekend. Voor een gemeente van 40000 inwoners zou dat circa 2 miljoen zij, aldus de tekst. 

Vraag : Is in de huidige begroting deze meevaller is verwerkt?  

Antwoord : Nee, de grondslag bij het opstellen van de begroting 2023-2026 is dat de actuele 

ontwikkelingen uit het gemeentefonds tot en met de meicirculaire 2022 worden meegenomen. De 

septembercirculaire 2022 wordt financieel opgenomen bij de volgende begrotingscyclus en komt terug 

bij de kadernota 2024. Wij hanteren hier een bestendige gedragslijn in.  

Wellicht ten overvloede geven wij aan dat het incidentele voordeel moet worden afgezet tegen het 

structureel nadelig saldo in 2026 van € 7,6 miljoen. 

 


