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Begrotingen Gelderse gemeenten 2014
‘Stilte voor de storm ?’
Inleiding
De achteruitgang in de financiële positie van de Gelderse gemeenten, die wij de afgelopen jaren
constateerden, zet door in de meerjarenbegrotingen 2014-2017 en dan vooral in de jaren na 2014.
Toch hebben wij, evenals vorig jaar, slechts twee gemeenten onder het preventieve toezicht
geplaatst. Een aantal indicatoren zoals de saldi van de meerjarenbegrotingen en de teruglopende
reservepositie wijzen er op dat de financiële positie van de gemeenten verder achteruit loopt.
Zo is het totaal van de Gelderse begrotingssaldi in 2014 positief, maar duikt die vanaf 2015, met een
totaal tekort van tussen de € 20 en 30 miljoen, diep in de rode cijfers. Voor de meeste gemeenten is
er dan ook de noodzaak in meerjarig kader verder om te buigen, om zo na 2014 ook weer sluitende
begrotingen vast te kunnen stellen.
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Ontwikkeling van de financiële positie van de gemeenten
Een belangrijke meevaller voor de gemeenten

van de uitkomsten uit die circulaire hebben

2013. De hierin opgenomen ramingen, vooral

opgenomen. Vanaf 2015 komen er grote

voor de begroting 2014 was de meicirculaire

voor 2014, waren positief en betekenden voor

gemeenten een vaak onverwachte meevaller.
De begroting 2014 kon op die manier reëel

en structureel sluitend worden vastgesteld.
De septembercirculaire liet, vooral voor de

eerste jaren, een wat minder positief beeld

zien dan in mei. De effecten die verwerking
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op de begrotingssaldi zijn ook in de grafiek
financiële nadelen op de gemeente af.

De forse kortingen op het gemeentefonds
voor het BTW-compensatiefonds en de
onderwijshuisvesting (samen ruim

€ 550 miljoen) zijn er de oorzaak van dat

veel meerjarenbegrotingen vanaf 2015 in
de min duiken. Daar komen de risico’s

Eigen Vermogen Gelderse gemeenten
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van de drie decentralisaties en de herijking van het

grondexploitatie in de jaarrekeningen 2010 en 2011

nog niet bekend en huidige gemeenteraden hebben

uit de grafiek zijn ontleend aan de gemeentelijke

gemeentefonds nog bovenop. De cijfers daarvan zijn
hier veelal, in afwachting van de verkiezingen, niet of

nog onvoldoende op geanticipeerd. Dit betekent dat de

nieuwe gemeenteraden direct voor een grote financiële
uitdaging geplaatst worden.

Wij constateren een verdere afname in de eigen

vermogens van de gezamenlijke Gelderse gemeenten
van ruim € 2 miljard in 2010 naar ca. € 1,4 miljard

per 1 januari 2014. Door forse afboekingen binnen de

was dit vermogen al flink teruggelopen. De cijfers

jaarrekeningen t/m 2012 en aan de prognoses in de
begrotingen 2013 en 2014.

De teruggelopen reservepositie betekent dat steeds meer
gemeenten zich niet of nauwelijks (tijdelijke) tekorten

in hun begroting kunnen veroorloven. Zij zullen op zeer
korte termijn dekkingsmiddelen moeten aanwijzen om
al vanaf 2015 of 2016 weer positieve begrotingen vast te
kunnen stellen. Voor deze gemeenten is er geen tijd te
verliezen.

Gemeenten onder preventief toezicht
In 2014 zijn de gemeenten Apeldoorn en Beuningen

Voor de preventieve gemeenten geldt dat hun begroting

gemeenten is dit het derde opeenvolgende jaar.

Gedeputeerde Staten.

onder het preventief toezicht geplaatst. Voor beide

Zowel Apeldoorn als Beuningen hebben een negatief
eigen vermogen, ontstaan door verliezen binnen de

Artikel 12

zandwinningsproject en verliezen in de grondex-

de eerste keer een bijdrage op grond van artikel 12 Fvw

grondexploitatie (Apeldoorn) en een verliesgevend

De gemeente Millingen aan de Rijn heeft eind 2010 voor

ploitatie (Beuningen). Beide gemeenten hebben

aangevraagd voor begrotingsjaar 2011. Ook voor 2012

onvoldoende ruimte binnen hun begroting

om de negatieve saldi weer aan te vullen binnen
de termijn van de meerjarenbegroting.

In verband met de voorgenomen herindeling van de
gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en

Ubbergen per 1 januari 2015 staan deze gemeenten

vanaf september 2012 onder het verscherpt toezicht op

grond van de wet Arhi. De gemeente Millingen aan de

en 2013 is een aanvullende bijdrage gevraagd. In 2012 is
de gemeente een aanvullende bijdrage toegekend voor

2011. In 2013 heeft de gemeente de laatste beschikking
ontvangen van de beheerders van het gemeentefonds.

Hierin zijn aanvullende bijdragen toegekend voor 2012,

2013 en 2014. De gemeente wordt zo ‘schoon’ opgeleverd
voor de herindeling per 1 januari 2015 en behoudt tot
aan die datum de artikel 12-status.

Rijn heeft in 2014 nog de artikel 12-status en zou, in

Ontwikkeling belastingdruk

ook onder het preventieve toezicht zijn geplaatst.

van 2013 toegenomen met ruim 2%. Het gaat hierbij

geval er geen sprake was geweest van dit arhi-toezicht,
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en de wijzigingen daarop goedkeuring behoeven van
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De belastingdruk in Gelderland is in 2014 ten opzichte

Opbrengsten gemeentelijke belastingen en heffingen
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om de totale opbrengsten van de onroerend

bijvoorbeeld meevallende aanbestedingen

en rioolheffingen. De o.z.b.-baten

gezocht. In de grafiek zijn de totale

zaakbelastingen (o.z.b.) en de reinigingsnamen toe met 3,5%, de rioolheffingen
met ruim 2%. De opbrengsten uit de

afvalstoffenheffing namen net als in 2013
iets af; in 2014 ten opzichte van 2013 zelfs
met ca. 3%. De oorzaken van deze daling

moeten met name in de lagere kosten door

Begrotingsscans/herindelingsscans
In 2013 is, op verzoek van de beide

gemeenten, een herindelingsscan gemaakt
voor Doetinchem en Oude-IJsselstreek.

De conclusie was dat een gemeentelijke

herindeling niet of nauwelijks van invloed
was op de financiële levensvatbaarheid

van de nieuwe gemeente. De uitkomsten

van de scan hebben binnen de gemeenten
onderdeel uitgemaakt van de discussie
over vervolgstappen in een eventueel

in afvalinzameling en –verwerking worden
opbrengsten van de belastingen en heffingen
opgenomen. De al vele jaren waarneembare
trend van geleidelijk stijgende onroerend

zaakbelastingen en rioolheffingen en ook

die van de gelijkblijvend of zelfs iets dalende
reinigingsheffingen zet door.

zou men kunnen zeggen dat een herindeling
geen nieuwe financiële risico’s met zich

meebrengt, maar dat bestaande financiële
risico’s wordt gebundeld. Eén Liemerse

gemeente biedt meer mogelijkheden om

deze risico’s op te vangen. De belangrijkste

aanbeveling voor beide scenario’s ligt op het
gebied van het aanpassen van de plannen
voor de grondexploitatie, zowel voor de

woningbouw als voor bedrijventerreinen.

herindelingsproces.

Beide scans zijn geheel door ons opgesteld

Eind 2013 is een herindelingsscan gemaakt

gepresenteerd. Wel is gebruik gemaakt

voor de Liemerse gemeenten Duiven,

Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.

In deze herindelingsscan zijn 2 varianten
onderzocht:

- Het samenvoegen van de 4 gemeenten
tot 1 grote Liemerse gemeente.

- Het vormen van 2 gemeenten, te weten
Zevenaar/Rijnwaarden en Duiven/
Westervoort.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek
van de provincie Gelderland is dat beide

varianten financieel mogelijk zijn. Globaal
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en aan de gemeenteraden aangeboden en
van (cijfer)informatie van het CBS en het
Ministerie van BZK.

Hier gaat het vooral om de effecten op de

verdeling van het gemeentefonds en de te
ontvangen frictiekostenvergoeding bij de
verschillende varianten.

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem

Voor meer cijfers over de begrotingen en

Postbus 9090

ook de jaarrekeningen en grondexploitatie

6800 GX Arnhem

van de Gelderse gemeenten verwijzen

T (026) 359 99 99

wij u naar de website

provincieloket@gelderland.nl

http://ftgelderland.databank.nl.

www.gelderland.nl

