Technische vragen commissie Burger en Bestuur 5 juli 2022
Agendapunt/onderwerp:

Fractie Antwoord:
:

Memo Meicirculaire 2022
1 Op pagina 4 ; Ten opzichte
OAA Er hebben inmiddels verschillende analyses
plaatsgevonden. Doordat in de algemene uitkering
van de laatste voorlopige
een veelheid van wijzigingen tegelijkertijd heeft
berekening van 2021 etc. Op
plaatsgevonden, is het lastig te bepalen wat exact
welke termijn kunnen we de
de redenen zijn voor het wijzigen van het
genoemde analyse
herverdeeleffect.
verwachten?
2 Op pagina 13 onder Dak en OAA
Thuisloosheid beschikbaar
gesteld bedrag aan
Amsterdam. In hoeverre
wordt onze gemeente hier in
betrokken op het project
Wenckenbachweg?

De raad heeft ingestemd met het Regioplan
Beschermd Wonen en dak- en thuisloosheid
Amstelland 2022-2024, waar regionale afspraken
zijn gemaakt over de tijdelijke huisvesting van daken thuislozen. Conform de regionale afspraken
loopt de financiering van de tijdelijke
opvangplekken via de centrumgemeente
Amsterdam. De financiering van de opvang in de
Wenckebachweg 118 wordt door de gemeente
Amsterdam uit de ter beschikking gestelde gelden
(de zogenaamde blokhuismiddelen) gefinancierd.
Over de besteding van deze middelen vindt
regionaal bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats.

3 Het uitgangspunt bij het
D66
ste
opstellen van de 1 Burap
en de Kadernota was dat we
gekort zouden worden door
het gemeentefonds, maar nu
lijkt het dat we in 2022 op + €
1.092.000 uitkomen en dit
bedrag oploopt naar + €
3.417.000 in 2025. Klopt het
dat het beeld nu een stuk
positiever is dan bij het
opstellen van de Kadernota?
4 Kan de meicirculaire aan de D66
raad worden gezonden?

Ja, het klopt dat de berekeningen van de
meicirculaire tav de herverdeling van het
gemeentefonds heel anders, en veel positiever,
uitpakken dan tot dan toe verwacht. Wel dient
rekening gehouden te worden dat de hogere
algemene uitkering de toegenomen inflatie dient te
compenseren.

Deze staat al in ibabs opgenomen bij de
documenten van de commissie Burger en Bestuur
van 5 juli en de raad van 7 juli 2022.

