Samenvatting meicirculaire 2022 Gemeentefonds voor MO, VO en BW
VROUWENOPVANG
10. Versterking dienstverlening 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. De bedragen zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2021 (paragrafen 2.2-3 en 3.2-6).
In deze circulaire is in het kader van de versterking van de dienstverlening bij gemeenten sprake van
mutaties in de decentralisatie-uitkeringen Vrouwenopvang en Systeemleren, zie mutaties 10a en
10b.
10a. Vrouwenopvang (Kind- en gezinsbescherming)
Aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang wordt in 2022 een bedrag van € 21 miljoen en over
de periode 2023-2025 jaarlijks een bedrag van € 20 miljoen toegevoegd in het kader van kind- en
gezinsbescherming. De middelen zijn objectief verdeeld volgens de actuele maatstaven van de
decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.
De verdeling van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang is bij deze circulaire vanaf
uitkeringsjaar 2022 aangepast door actualisatie van de maatstaven woonruimten, klantenpotentieel
regionaal en omgevingsadressendichtheid en door verwerking van de gemeentelijke herindelingen.
Met ingang van 2023 geldt dat de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn verschoven van
centrumgemeente Breda naar centrumgemeente Tilburg. Ook deze mutaties zijn verwerkt.
Een overzicht van de bedragen van deze uitkering voor 2022 en verder kunt u vinden in de
gemeentefondsrubriek op internet.
BESCHERMD WONEN
5. Beschermd wonen
De omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen stijgt als gevolg van vier mutaties:
5a) de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2022 (€ 54,278 miljoen structureel);
5b) de toekenning van de volume-indexatie voor het jaar 2023 en verder (€ 36,793 miljoen per jaar);
5c) de ophoging van de volume-indexatie voor het jaar 2022 en verder naar aanleiding van de nieuwe
middellangetermijn (MLT)-raming (€ 1,243 miljoen per jaar);
5d) de toekenning van additionele loon- en prijsbijstelling voor de jaren 2022 en verder (€ 14,213
miljoen per jaar) ter compensatie van de toename van salarissen in het zorgdomein die voortvloeien
uit het aanvullende maatregelenpakket naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen
van 2021 (zie ook paragraaf 1.2 van de decembercirculaire 2021).
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Alle mutaties zijn over de centrumgemeenten verdeeld naar rato van het aandeel in het huidige
historische macrobudget. Daarnaast is met ingang van 2022 in de verdeling de overstap van de
gemeente Veenendaal van centrumgemeente Amersfoort naar centrumgemeente Ede verwerkt. Met
ingang van hetzelfde jaar heeft een budgettaire verschuiving plaatsgevonden vanwege de fusie van
Amsterdam en Weesp; Weesp behoorde tot de fusie tot de centrumgemeente Hilversum.
De bedragen per gemeente voor de integratie-uitkering Beschermd Wonen voor het jaar 2022 en
verder zijn opgenomen in de gemeentefondsrubriek op internet.
Op 25 februari jl. heeft de staatssecretaris van VWS de Tweede Kamer op de hoogte gesteld dat
besloten is tot uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe objectieve
verdeelmodel beschermd wonen. Beide instrumenten houden verband met de eerder voorgenomen
doordecentralisatie van beschermd wonen zodat alle gemeenten – in plaats van 43 centrumgemeenten – niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
van beschermd (thuis) wonen. De invoering was voorzien voor 1 januari 2023. In de brief van 1 april
jl. wordt nader op het uitstel ingegaan. De periode tot juni 2022 wordt gebruikt om de in de brief
genoemde aandachtspunten nader te onderzoeken. Het doel is dat uiterlijk in juni a.s. besluitvorming
over de indiening van het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel en het verdeelmodel kan plaatsvinden in
een bestuurlijk overleg tussen Rijk en gemeenten. In dit kader is een ambtelijke werkgroep gestart,
bestaande uit de VNG en de ministeries van VWS en BZK. Uiterlijk eind juni zal de Tweede Kamer
worden geïnformeerd over de resultaten van de werkgroep en de uitkomsten van het bestuurlijk
overleg.
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG
8. Brede Aanpak dak- en thuisloosheid
Het kabinet zet in op het voorkomen van dakloosheid, om- en afbouw van de maatschappelijke
opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze
jongeren en volwassenen. Het kabinet stelt daarvoor structureel € 65 miljoen beschikbaar. Hiervan
wordt in 2022 een bedrag van € 61,9 miljoen verstrekt aan centrumgemeenten maatschappelijke
opvang/beschermd wonen. De overige € 3,1miljoen blijft op de VWS-begroting en wordt gebruikt
voor landelijke subsidies, monitoring, opdrachten en APK kosten. Voor de verdeling van de middelen
is de reguliere verdeelsleutel van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang (stand 2022,
septembercirculaire 2021) gehanteerd. Over de besteding van de middelen voor de jaren 2023 en
verder wordt nog gesproken.
De verdeling over de 43 centrumgemeenten voor de decentralisatie-uitkering is opgenomen in
bijlage 3.2-8 van deze circulaire. (zie tabel hieronder)
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3.3.1 Maatschappelijke opvang
De omvang van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang wijzigt niet. De verdeling van
deze decentralisatie-uitkering over 2021 is ten opzichte van de decembercirculaire 2021 gewijzigd als
gevolg van het gebruik van actuelere maatstafaantallen. De trimfactor voor dat jaar stellen wij vast
op 1,46922. Hiermee wordt de trimfactor 2021 definitief. De trimfactor zorgt ervoor dat het totaal
beschikbare bedrag exact wordt uitgekeerd.
Met ingang van 2022 is de verdeling van maatschappelijke opvang ten opzichte van de
septembercirculaire 2021 veranderd als gevolg van het gebruik van actuelere maatstafaantallen en
verwerking van de gemeentelijke fusies. Met ingang van 2023 komt hier nog de verschuiving bij van
de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau van centrumgemeente Breda naar centrumgemeente Tilburg.
De verdeling over de gemeenten is opgenomen in bijlage 3.3.1 van deze circulaire (zie tabel
hieronder). De achterliggende berekeningswijze treft u aan in de internetbijlage.
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21. Uitstapprogramma prostituees
Het kabinet stelt sinds 2021 geld beschikbaar voor een landelijk dekkend netwerk van
uitstapprogramma’s om mensen die de prostitutie willen verlaten, hierbij te ondersteunen. In de
septembercirculaire 2020 zijn meerjarig middelen toegevoegd voor het uitstapprogramma voor
prostituees (zie paragraaf 3.2-18 van de septembercirculaire 2020). Voor 2022 komt naast de
structurele € 3 miljoen eenmalig € 1 miljoen extra beschikbaar.
Ook deze middelen zullen worden toegekend aan de 18 aangewezen DUUP-gemeenten
(decentralisatie-uitkering voor uitstapprogramma’s voor prostituees) voor het (laten) ontwikkelen en
(laten) uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees vanaf 1 januari 2021. De extra
gelden van € 1 miljoen worden via dezelfde wijze verdeeld als de bestaande middelen.
Een uitstapprogramma is een programma waarbinnen begeleiding van prostituees plaatsvindt bij het
vinden van werk of overige dagbesteding buiten de prostitutie. De programma’s hebben nadrukkelijk
als doel om de stap naar ander werk dan prostitutie te vergemakkelijken en daarin ondersteuning te
bieden.
De verdeling over de gemeenten van de aan de decentralisatie-uitkering toegevoegde middelen is
opgenomen in bijlage 3.2-21 van deze circulaire. (zie tabel hieronder)
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3.3.2 Armoedebestrijding kinderen
In paragraaf 4.2-1 van de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 85
miljoen die vanaf 2017 structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van
armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor
het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met
een kans op armoede. De verdeling over alle 344 gemeenten voor 2023 en verder is gebaseerd op
gegevens over het jaar 2019 en is opgenomen in bijlage 3.3.2 (pagina 125 van de meicirculaire).
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