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Begrotingen Gelderse gemeenten 2015
Inleiding
De crisis van de afgelopen jaren heeft ook bij de gemeenten voor meer en meer druk gezorgd op
de financiën. Er is in veel gevallen ingeteerd op het eigen vermogen en er is fors gesneden in

maatschappelijke voorzieningen om het hoofd financieel boven water te houden. De zorg die we
al enige jaren uitspreken is onveranderd. Ten opzichte van 2014 zijn er geen nieuwe gemeenten
om financiële redenen onder het verscherpte toezicht geplaatst. In 2014 werden bijna alle

begrotingen sluitend vastgesteld, maar doken veel gemeenten in meerjarenperspectief diep in de
min. Dit werd voor een deel veroorzaakt door extra kortingen op het Gemeentefonds (uitnames
voor onderwijshuisvesting en BTW-compensatiefonds tot ca. € 600 miljoen). Gemeenten zijn

er in geslaagd om voor 2015 of op termijn voldoende ombuigingen te realiseren. Dat onze zorg

onveranderd is, komt vooral door de toename van de risico’s door de decentralisaties in het sociale
domein, de genoemde achteruitgang in het gemeentelijk eigen vermogen en de geleidelijke
uitputting van de ombuigingsmogelijkheden voor veel gemeenten.

Toezicht in 2015
Voor 2015 zijn drie Gelderse gemeenten onder het preventieve toezicht geplaatst. Voor de

gemeenten Apeldoorn en Beuningen is dit het vierde achtereenvolgende jaar. De beide gemeenten
hebben een kwetsbare financiële positie door de aanwezigheid van negatieve reserve(s) door

grondexploitatieverliezen in de afgelopen jaren. Voor beide gemeenten geldt dat de structurele

ruimte die zij vanaf 2012 in hun begroting hebben opgenomen voor het aflossen van de verliezen
in de daarop volgende jaren steeds is gehandhaafd. Zij continueren de weg naar herstel

onverminderd. Wanneer we over de provinciegrenzen kijken, zien we een toename van gemeenten
met een verslechterde financiële positie. Een aantal middelgrote Nederlandse gemeenten,

waaronder Delft, Amersfoort en Vlissingen, staan in 2015 onder het preventieve toezicht van
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GS van hun provincie. De gemeenteraad van Vlissingen diende daarbij een aanvraag in voor een aanvullende
uitkering op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.

De nieuwe gemeente Groesbeek, ontstaan uit Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen, is om

termijnredenen onder het preventieve toezicht geplaatst. De begroting is eerst in de raadsvergadering van

26 februari 2015 vastgesteld. De gegevens uit deze begroting zijn niet meegenomen in de hierna genoemde cijfers,

grafieken en tabel. Dat betekent dat de cijfers steeds het totaal van 53 gemeenten betreffen. Bij vergelijkingen met
vorige jaren zijn ook de gegevens van Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen er buiten gehouden.

In 2015 staat ook de gemeenschappelijke regeling “Glastuinbouw Bergerden” onder het preventieve toezicht.

Deze regeling, waarin de gemeenten Lingewaard en Nijmegen participeren, heeft geen begroting vastgesteld
binnen de wettelijke termijn.

Saldi begrotingen
2018 sluitend

2018 niet sluitend

2015 sluitend

18

21

2015 niet sluitend

12
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De tabel geeft weer hoeveel van de in totaal 53 meegenomen Gelderse gemeenten positieve structurele saldi

hebben in 2015 en/of in 2018. De twee financieel preventieve gemeenten hebben zowel in 2015 als in 2018 geen

structureel sluitend beeld. Hoewel beide gemeenteraden sluitende saldi hebben vastgesteld in 2018, is er vanwege
negatieve reserves nog onvoldoende ruimte in 2018. Zo’n 40% van de gemeenten heeft nog geen structureel
sluitend beeld in meerjarenperspectief. Voor een deel gaat het om overzienbare tekorten. Voor een aantal

middelgrote Gelderse gemeenten echter liggen de tekorten meerjarig op bedragen tussen de € 1 en € 3 miljoen.
Doetinchem en Zutphen moeten op termijn nog dekkingsmiddelen vinden voor bijna € 3 miljoen.

Voor Berkelland, Oude-IJsselstreek, Ermelo, Wageningen en Overbetuwe gaat het om tekorten tussen de € 1 en

€ 2 miljoen. De totalen van de 53 begrotingen zijn weergegeven in de volgende grafiek. De afwijkingen tussen de
saldi van de door de gemeente vastgestelde begrotingen en de structurele saldi worden vooral veroorzaakt door

inzet van incidentele dekkingsmiddelen in 2015 en in meerjarig perspectief geraamde extra ruimte voor verwachte
tekorten op bijvoorbeeld de lasten voor de 3 decentralisaties. Wij rekenen deze bedragen niet mee bij de bepaling
van het structurele saldo.

Een aantal Gelderse gemeenten van wie

Totalen (meerjaren)begrotingen 2015-2018
(x € 1 mln.)
40

wordt nog eens extra belast door forse

tegenvallers als gevolg van het invoeren
van nieuwe verdeelsystematieken

Saldo gemeente
30

de financiële situatie al zorgelijk is,

binnen de budgetten voor de WMO en

Structureel saldo

20

de WWB. Eind 2014 hebben wij

10

toezichthoudende rol, onze zorg geuit

-0

en Koninkrijksrelaties.

daarover, vanuit onze

bij de minister van Binnenlandse Zaken
Wij constateren dat steeds meer

Gelderse gemeenten (in 2015: 17 van

- 10

de 54) voor het sluitend maken van
- 20

2015

2016

2017

2018

de begroting inkomsten hebben

opgenomen voor precariorechten

op ondergrondse leidingen/kabels.

Hiervoor worden aanslagen opgelegd aan de nutsbedrijven. In totaal gaat het in Gelderland om een bedrag van ca.
€ 12 miljoen in 2015. Inmiddels hebben begin 2015 nog meer Gelderse gemeenten besloten deze rechten vanaf 2016
te gaan heffen. De nutsbedrijven zullen deze bedragen doorberekenen in hun tarieven voor alle burgers. Al vanaf
2011 is een wetsvoorstel om deze heffing op ondergrondse kabels en leidingen af te schaffen in voorbereiding.
Blijkbaar ligt dit gecompliceerd, want er is nog altijd geen wetsvoorstel aan de 2e Kamer gestuurd.
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Niet alleen de gemeenten met een negatieve meerjarenbegroting moeten in de komende periode hun financiële
positie scherp in de gaten houden en besluiten nemen om verder te bezuinigen. Ook de gemeenten die wél

positieve meerjarensaldi hebben vastgesteld, moeten alert blijven. Door de decentralisaties in het sociale domein

zijn de gemeentelijke begrotingen toegenomen in omvang en daarmee ook de risico’s. Het positief houden van het
financiële beeld vraagt steeds meer creativiteit van de gemeenten. Oorzaken hiervan zijn onder andere:

−− Steeds meer gemeenten hebben een verminderde weerstandscapaciteit. Daardoor is het niet meer verantwoord
veel tijd te nemen voor het onderzoek naar en de (politieke) discussie over ombuigingen. Immers tijdelijke
tekorten afdekken uit reserves zou er dan voor zorgen dat het weerstandsvermogen onvoldoende wordt.

−− De herverdeling van diverse sociale budgetten betekent voor veel Gelderse gemeenten dat, naast de al
ingecalculeerde bezuinigingsopdracht, nog extra zal moeten worden bezuinigd.

−− Door de bezuinigingen in de afgelopen jaren wordt het zoekgebied voor verdere ombuigingen steeds meer
beperkt.

−− In de afgelopen jaren zijn forse verliezen genomen binnen de grondexploitatie. In Gelderland gaat het om

€ 750 miljoen in de periode 2010-2013. Het is lang niet zeker dat het einde hierin is bereikt. De gezamenlijke
boekwaarden van de gronden die in eigendom zijn van Gelderse gemeenten bedragen ruim € 1,6 miljard.

Om dit op den duur terug te verdienen moeten gemeenten in de komende jaren ook nog een kleine € 2 miljard
aan kosten maken. Daartegenover worden er inkomsten (voornamelijk verkopen) verwacht tot een
totaalbedrag van € 3,5 miljard.

Dit alles maakt dat de zorg over de financiën van de Gelderse gemeenten nog steeds groot blijft.

Decentralisaties
Over de financiële consequenties van de drie decentralisaties in het sociale domein is nog weinig te zeggen.

Gemeenten hebben hun uitgavenramingen vooralsnog afgestemd op de te ontvangen bijdragen van het Rijk.

Het budget is daarbij leidend. Circa tweederde deel van de Gelderse gemeenten heeft risico’s in beeld gebracht

en deze gekwantificeerd. Opvallend is dat bij samenwerking tussen gemeenten bij de verdeling van de kosten er
een grote verscheidenheid optreedt. Zowel het solidariteitsbeginsel (spreiding van de kosten en de risico’s) als

het profijtbeginsel komen voor. In veel gevallen is sprake van mengvormen. Wij verwachten bij de begrotingen
2016 nog geen grote ramingen van tekorten (of overschotten). Pas na vaststelling van de jaarrekening 2015, in

de loop van 2016, ontstaat er een duidelijker beeld van de financiële consequenties van de decentralisaties. In de
begrotingen 2017 zou dit vervolgens tot aanpassingen van budgetten kunnen leiden.

Ontwikkeling vermogenspositie
De grafiek geeft de
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Ontwikkeling belastingdruk
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De belastingdruk is toegenomen met ca. 2,7% (2014: + 1,8%). Dit percentage is berekend op

basis van de totale opbrengst van de onroerendzaakbelastingen, de reinigingsheffingen en
de rioolrechten.

Uitgesplitst naar de onderdelen die in de bepaling van dit percentage zijn meegenomen:
−− Onroerend zaakbelastingen

+ 3,5 % (2014: + 3,5%)

−− Rioolheffingen			

+ 2,3 % (2014: + 3,0%)

−− Reinigingsheffing		

+ 0,8 % (2014: -/- 2,7%)

Deze percentages liggen redelijk in de lijn van de afgelopen jaren, waar de ozb-opbrengst en
de opbrengst rioolheffingen steeds met ca. 3% toenamen en de reinigingsheffingen redelijk
constant bleven of soms zelfs iets daalden.
In de grafiek is dit goed te zien.

Scan deze QR-code met uw smartphone
en ga naar www.gelderland.nl.

Kengetallen
Met ingang van begrotingsjaar 2016 worden in de boekhoudvoorschriften (BBV) financiële

kengetallen opgenomen, die gemeenten moeten opnemen in hun begroting en jaarrekening.
Vooruitlopend hierop hebben wij deze kengetallen al berekend en opgenomen in de brieven
die wij aan de Gelderse gemeenten hebben gestuurd over hun begroting 2015. Aan de

kengetallen hebben wij een norm gekoppeld en de gemeentelijke uitkomsten vervolgens

gerelateerd aan deze norm. Dit leverde de kwalificatie “voldoende”, “matig” of “onvoldoende”
op.

De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden op de website http://ftgelderland.databank.nl.
Voor het bepalen van de toezichtvorm (repressief of preventief toezicht), is de (meerjarige)
sluitendheid van de begroting nog altijd het bepalende criterium. De kengetallen zeggen

vooral iets over de financiële structuur van de betreffende gemeente en de risico’s die daarin

schuilen. Het is aan de gemeenteraad en het college van B&W om te besluiten of de gemeente
actie wil ondernemen naar aanleiding van de uitkomsten van de kengetallen.

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
T (026) 359 91 11
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl
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