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Samenvatting
De doelstelling van dit onderzoek is het opleveren van een beeld van de financiële positie van
de gemeente in relatie tot de beleidsinhoudelijke ambities van de gemeente. Daarbij wordt
ingegaan op de ontwikkeling van het eigen vermogen en het vreemd vermogen, de ontwikkeling
van structurele lasten en het weerstandsvermogen, maar ook op de manier waarop inhoudelijke
ambities financieel worden vertaald. Ook beoogt het onderzoek inzicht te geven in de manier
waarop de financiële positie en de vertaling van de beleidsinhoudelijke ambities worden
gecommuniceerd richting de gemeenteraad. Uiteindelijk is de doelstelling van het onderzoek
om tot het formuleren van aanbevelingen te komen om op die manier een bijdrage te leveren
aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.
De centrale vraagstelling voor dit onderzoek wordt als volgt geformuleerd:
Hoe verhoudt de financiële positie van de gemeente SWF zich tot de beleidsinhoudelijke
ambities die de gemeente heeft geformuleerd en hoe vindt sturing plaats op deze verhouding?
Het onderzoek bestond in eerste instantie voor het grootste deel uit een analyse van de planning
en control producties. Om een zo actueel mogelijk beeld te verkrijgen, werden de meest
recente producties gebruikt: de programmabegroting 2019, de kadernota 2020, de
bestuursrapportages uit 2019, de jaarrekening 2018 en de conceptprogrammabegroting 2020.
Daarnaast werden onderdelen van de financiële administratie geraadpleegd die als basis dienen
voor deze planning en control producties. Ook is gebruik gemaakt van inzichten die de
accountant en de financieel toezichthouder hebben op dit terrein. Om een beeld te krijgen van
de manier waarop ambities financieel worden vertaald, zijn onderliggende calculaties
nagelopen aan de hand van een selectie van enkele beleidsinhoudelijke voornemens. De manier
waarop wordt gecommuniceerd richting de gemeenteraad en waarop de gemeenteraad op dit
terrein in positie wordt gebracht, is getraceerd aan de hand van raadsvoorstellen.
Aangezien, zoals gesteld in de inleiding, het onderzoek stuitte op een opmerkelijke
ontwikkeling van de financiële positie, is de aandacht tijdens het onderzoek verlegd naar de
acties die de gemeente in 2019 onderneemt om het gesignaleerde tekort om te buigen.
Aangezien hier de gemeentelijke sturing centraal staat, past deze verlegging overigens binnen
de centrale vraagstelling van het onderzoek. Dit heeft ertoe geleid, dat vanaf de zomer 2019
bijna wekelijks contact is geweest tussen de onderzoeker en de betrokken ambtenaar en
portefeuillehouder. Vanaf deze tijd zijn ook interne documenten opgevraagd, verkregen en
geanalyseerd. Tevens zijn commissie- en raadsvergaderingen uitgeluisterd, is een additionele
analyse uitgevoerd van persberichten en actieve informatievoorziening, is het verslag van de
informatiebijeenkomst geanalyseerd en is contact opgenomen met een toezichthouder (van een
andere provincie).
Op basis van het onderzoek kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen worden
geformuleerd:
Eind 2018 kent de gemeente een relatief lage gecorrigeerde netto schuldquote (51%), maar
tevens een lage solvabiliteit (20%). In combinatie met een lage structurele exploitatieruimte,
kent de gemeente relatief weinig buffer om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen.
In april 2019 wordt duidelijk dat de financiële positie onder druk komt te staan. De hogere
uitgaven binnen het sociaal domein, maar ook bestuurlijke ambities maken, dat het tekort
structureel oploopt. In augustus 2019 bedraagt het tekort zonder maatregelen voor het jaar
2020 bijna € 19 miljoen. Het standpunt van het college dat het budgettaire beslag niet alleen
veroorzaakt wordt door de jeugdzorg of zelfs door het sociaal domein, kan in dit onderzoek
onderschreven worden.
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Geconcludeerd kan worden, dat vanaf mei 2019 de gemeente intern zeer veel actie onderneemt
om het meerjarenperspectief (inclusief 2019) structureel sluitend te krijgen. De gemeente
organiseert daartoe een aantal interne overlegrondes die ertoe leiden, dat de meeste
bestuurlijke ambities on hold worden gezet en dat een aantal ombuigingen worden
geformuleerd. Deze overlegrondes hebben zeer zeker effect op het uiteindelijke saldo.
De soliditeit van de ramingen is tijdens dit onderzoek (ook participerend) tegengerekend. Dit
leidt tot de conclusie dat de ramingen voldoende adequaat tot stand zijn gekomen.
Begin september bedraagt het tekort voor het jaar 2020 bijna € 9 miljoen en is vanaf 2023
sprake van een overschot van bijna € 5 ton.
De gemeente signaleert tijdig de aankomende tekorten reageert hier ook adequaat op. Dit leidt
uiteindelijk tot een begroting die structureel in evenwicht is. Deze conclusie is gebaseerd op
het gegeven dat de begroting 2020 tijdig wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Geconcludeerd kan evenwel worden dat de conceptbegroting 2020 een aantal forse opgaven
bevat. Als illustratie is het programma Sociaal van een nadere analyse voorzien. Deze analyse
maakt duidelijk dat de gemeente zichzelf een grote taakstelling oplegt met deze begroting. Zo
beoogt de gemeente de komende jaren de instroom naar 2e lijnsvoorzieningen te reduceren en
hiermee een aanzienlijke besparing te realiseren. Gelet op de ervaringen tot dusver, ook bij
andere gemeenten, rijst de vraag in hoeverre deze opgave realistisch is.
Om de conceptbegroting 2020 sluitend te krijgen, wordt een relatief groot beroep gedaan op
de algemene reserve en de reserve precariobelasting. Dit heeft tot gevolg, dat de
mogelijkheden voor de gemeente om in de toekomst financiële tegenvallers op te vangen,
beperkt zullen zijn.
De gemeente heeft in de conceptbegroting 2020 toereikend gebruik gemaakt van de inzichten
die de jaarrekening 2018 en de bestuursrapportages opleveren. Zo worden eerder
geconstateerde structurele afwijkingen in deze conceptbegroting verwerkt.
De instelling van een schommelfonds is uit oogpunt van voorzichtigheid als positief te
beoordelen. Wel verdient het aanbeveling om dit fonds van toereikende spelregels te voorzien.
Zo rijst de vraag wanneer precies gedurende het jaar duidelijk wordt, wanneer het bedrag al
dan niet nodig is. Ook rijst de vraag of het raadzaam is het gehele bedrag vrij te laten vallen,
mocht blijken dat het bedrag niet nodig is. Wellicht kan de buffer dan beter worden ingezet
voor mogelijke risico’s in dit verband die zich in het jaar daarop voordoen.
In 2018 wordt door het college richting gemeenteraad gecommuniceerd, dat het financieel
perspectief zich mogelijkerwijs negatief zal ontwikkelen. Dit gebeurt in eerste instantie
mondeling, maar bij het verschijnen van de bestuursrapportage tot en met april 2019 ook
kwantitatief en schriftelijk.
In de bestuursrapportage tot en met juni 2019 en in het persbericht wordt melding gemaakt
van een tekort over 2019 van ongeveer € 8 miljoen. Intern is men dan al veel verder gevorderd
met de ombuiging. Eind augustus 2019 becijfert men een tekort voor 2019 van iets meer dan €
6 miljoen.
Aangezien intern bijna dagelijks gewerkt wordt aan de ombuiging van het tekort, is het niet
mogelijk om de gemeenteraad up to date te houden. Dit zou namelijk impliceren dat de
gemeenteraad dagelijks op de hoogte zou worden gesteld, hetgeen voor een adequate
besluitvorming niet nodig is en eerder contraproductief zou werken.
Opmerkelijk is wel, dat de kadernota 2020 vrij veel ambities en wensen bevat. Ten tijde van
de kadernota is het structurele tekort immers bekend en wordt ook als zodanig benoemd in de
kadernota. Niet duidelijk is dan, hoe de voorgestelde ombuigingsoperatie zich verhoudt tot de
ambities die men in het derde hoofdstuk van de kadernota formuleert voor 2020. In dit

De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân

6

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

hoofdstuk worden vier kernthema’s voorzien van concrete actiepunten. De kadernota maakt
niet inzichtelijk in hoeverre deze thema’s en actiepunten nu al binnen het bestaand beleid en
dus binnen de bestaande budgettering zijn opgenomen, of dat het hier geheel nieuwe
activiteiten betreft. Dit maakt, dat het vanuit de kadernota niet mogelijk is aan te geven wat
nu het extra beslag op de middelen is, laat staan om te bezien in hoeverre dit beslag financieel
gedekt kan worden. In relatie tot het vrij omvangrijke tekort, ontstaat dan het gevaar, dat de
kadernota wat lijkt losgezongen van de budgettaire realiteit.
De informatievoorziening richting de gemeenteraad verloopt conform de planning die het
college daartoe heeft vastgesteld. Deze informatievoorziening bestaat niet alleen uit
schriftelijke P&C producties, zoals bestuursrapportages en kadernota, maar ook uit een
informatieavond, actieve informatievoorziening en een persbericht. Gesteld kan worden, dat
de gemeenteraad toereikend op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Inhoudelijk
worden de tekorten en de oorzaken daarvan consistent en duidelijk gecommuniceerd, evenals
de mogelijke oplossingen die het college voorstelt.
De effecten van de meicirculaire worden in de diverse communicatiemomenten verschillend
gepresenteerd. Ook bij de overzichten met betrekking tot de algemene reserve is de aansluiting
soms minder evident.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, formuleert de rekenkamer slechts één aanbeveling:
De begroting sluit structureel, maar de vraag in hoeverre de begroting ook reëel sluit, blijft
een punt van aandacht. Zoals geconcludeerd bevat de begroting 2020 een aantal forse opgaven
die zich niet vanzelf realiseren. Dit vereist een vorm van permanente aandacht, maar ook een
vorm van permanente actie. In dit opzicht zou het raadzaam zijn om een ambtelijke taskforce
in te stellen die erop toeziet hoever de gemeente vordert met de realisatie van de opgaven.
Periodiek zou deze taskforce kunnen rapporteren over de stand van zaken, zowel richting de
directie en het college als richting de gemeenteraad. Een en ander kan uiteraard gecombineerd
worden met de bestuursrapportages 2020.
Als de gemeente in staat is om de aandacht gevestigd te houden op de opgaven, is het zeer wel
mogelijk dat de conceptbegroting 2020 een reëel perspectief biedt. De inspanning die de
gemeente heeft gepleegd om de ontwikkelingen dit jaar om te zetten in een begroting, biedt
in de ogen van de rekenkamer een goede basis van vertrouwen hiervoor.
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Woord vooraf
Geen onderzoek verloopt conform plan, maar zonder plan is het onderzoek gedoemd te
mislukken, wordt wel eens gezegd. Dat geen onderzoek conform plan verloopt, wordt met dit
onderzoek zeer duidelijk gemaakt. Het onderzoek was in eerste instantie gericht op het in kaart
brengen van de financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân. Uiteraard zouden daarbij
vergelijkingen met andere gemeenten, een nadere analyse van structurele en incidentele
lasten, een analyse van de reservepositie, de onderbouwing van de budgetten en ook de
communicatie richting de gemeenteraad niet mogen ontbreken.
Het onderzoek begon dan ook met deze elementen. Tijdens het onderzoek werd echter
duidelijk, dat de financiële positie van de gemeente zich vrij dramatisch begon te ontwikkelen.
De rekenkamer stond op dat moment voor een keuze. Of volharden in het oorspronkelijke
onderzoeksplan, hetgeen een gedateerde analyse had opgeleverd en hetgeen vermoedelijk zou
leiden tot een minder relevante rapportage. Of de scope van het onderzoek verleggen naar de
vraag welke acties de gemeente nu onderneemt om de financiële ontwikkeling het hoofd te
bieden.
De rekenkamer heeft voor het laatste gekozen, hoewel de oorspronkelijke deelvragen wel zijn
aangehouden. Deze keuze is bepalend geweest voor het verdere verloop van het onderzoek.
Om de acties van de gemeente goed in beeld te brengen, moesten immers ook de interne acties,
die veelal minder zichtbaar zijn, in kaart worden gebracht. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat in
sommige weken wekelijks contact werd onderhouden met de ambtelijke organisatie en
veelvuldig met het college.
Door dit intensieve contact werd het de rekenkamer duidelijk, welke inspanningen de
organisatie en het college heeft gepleegd om het financiële perspectief zo goed als mogelijk
recht te trekken. In hoeverre de inspanningen van de gemeente daadwerkelijk geleid hebben
tot een structureel en reëel sluitende begroting en in hoeverre de gemeenteraad is
meegenomen in deze toch wat bijzondere operatie, leest u in dit rapport.
De rekenkamer is de ambtelijke organisatie en het college bijzonder dankbaar voor alle
gesprekken, interne documenten, toelichtingen, suggesties, app-berichten, etc. die
uiteindelijk tot de wording van dit onderzoeksrapport hebben geleid. De flexibiliteit en
bereidwilligheid waarmee de gemeente heeft gereageerd op de bovenstaande koerswijziging,
in samenhang met de grote druk die een dergelijke operatie voor de betrokkenen met zich
meebrengt, is in de ogen van de onderzoeker ongeëvenaard.
De rekenkamer
Drs. Jet Lepage MPA
Voorzitter
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Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet

1.1 Inleiding
Op 12 november 2018 stelt de gemeenteraad van SWF met 29 stemmen voor en 6 stemmen
tegen de programmabegroting 2019 vast en neemt de gemeenteraad kennis van de
meerjarenraming. De begroting bevat tal van beleidsinhoudelijke ambities. De basis voor deze
ambities is gelegd in eerdere stukken, zoals het hoofdlijnenakkoord, de ontwikkelagenda en de
kadernota. De begroting geeft een inzicht in het verloop van de structurele positie, welke
terugloopt van € 1.224.000 in 2019 naar € 132.000 in 2022 (Programmabegroting 2019, p. 11).
Inclusief de incidentele effecten en exclusief de onttrekkingen uit reserves bedraagt de
begrotingsruimte voor 2019 € 2.949.000 negatief (Programmabegroting 2019, p. 26). Aan de
andere kant lijkt de reservepositie van de gemeente toereikend: € 13.664.000 bij het begin van
2019, zoals aangegeven in de programmabegroting 2018.
De schuldpositie oogt gezond, maar de solvabiliteit van de gemeente is laag te noemen: deze
zakt vanaf 2020 onder de 12% (Programmabegroting 2019, p. 57), waar het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een norm hanteert van 20%.
De ambities van de gemeente vertalen zich navenant naar lasten. De gemeente heeft voor 2019
voor meer dan € 25 miljoen aan investeringen begroot (Programmabegroting 2019, p. 95) en
voor meer dan € 250 miljoen aan lasten (Programmabegroting 2019, p. 101). Daarvan is een
gedeelte aan te merken als structurele lasten, zoals kapitaallasten.
De vraag is, in hoeverre de financiële positie van de gemeente toereikend is om ook op de
langere termijn tegemoet te komen aan de diverse beleidsinhoudelijke ambities die de
gemeente heeft. Naar aanleiding van het overleg dat begin 2019 plaatsvindt tussen de
fractievoorzitters en de rekenkamer, besluit de rekenkamer van de gemeente SWF om hier een
onderzoek naar in te stellen.

1.2 Doelstelling en vraagstelling
De doelstelling van dit onderzoek is het opleveren van een beeld van de financiële positie van
de gemeente in relatie tot de beleidsinhoudelijke ambities van de gemeente. Daarbij zal
moeten worden ingegaan op de ontwikkeling van het eigen vermogen en het vreemd vermogen,
de ontwikkeling van structurele lasten en het weerstandsvermogen, maar ook op de manier
waarop inhoudelijke ambities financieel worden vertaald. Ook beoogt het onderzoek inzicht te
geven in de manier waarop de financiële positie en de vertaling van de beleidsinhoudelijke
ambities worden gecommuniceerd richting de gemeenteraad. Uiteindelijk is de doelstelling van
het onderzoek om tot het formuleren van aanbevelingen te komen om op die manier een
bijdrage te leveren aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.
De centrale vraagstelling voor dit onderzoek wordt als volgt geformuleerd:
Hoe verhoudt de financiële positie van de gemeente SWF zich tot de beleidsinhoudelijke
ambities die de gemeente heeft geformuleerd en hoe vindt sturing plaats op deze verhouding?
Deze vraagstelling wordt vertaald naar de volgende deelvragen:
1. Hoe kan de financiële positie van de gemeente worden geduid?
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2. Hoe worden de beleidsinhoudelijke ambities financieel vertaald en verwerkt?
3. Hoe verhoudt de financiële positie zich tot deze ambities?
4. Hoe wordt deze verhouding gecommuniceerd richting de gemeenteraad en hoe stuurt
de gemeenteraad op deze verhouding?
5. Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd met betrekking tot de verhouding
van de financiële positie ten opzichte van de beleidsinhoudelijke ambities en met
betrekking tot het sturend vermogen van de gemeenteraad?
Ter beantwoording van de eerste deelvraag zal het begrip financiële positie nader worden
ingekleurd. De financiële positie kan namelijk op tal van manieren worden weergegeven.
Gekeken kan worden naar bedrijfseconomische financiële ratio’s, maar ook naar de kengetallen
die het BBV hanteert of die binnen het domein van financieel toezicht gebruikt worden. Het
onderzoek zal een aantal van deze aanvliegroutes combineren om een zo compleet mogelijk
beeld te geven van de financiële positie van de gemeente. Deze deelvraag geeft inzicht in de
beschikbare financiële middelen, waarbij tevens het onderscheid tussen incidentele en
structurele lasten relevant kan zijn.
Na de vaststelling van de financiële positie rijst de vraag in hoeverre de beleidsinhoudelijke
ambities financieel worden vertaald. Een beoogd effect, een voorgenomen activiteit of een te
leveren prestatie zal immers moeten worden vertaald naar benodigd budget. Hiertoe worden
inschattingen gemaakt. De vraag is dan hoe deze inschattingen precies gemaakt worden, hoe
adequaat deze zijn en hoe de gemeente bijstuurt, indien blijkt dat de budgettering afwijkt van
de realisatie. Deze deelvraag geeft inzicht in de benodigde financiële middelen.
De financiële positie van de gemeente zegt op zich nog niet zoveel en krijgt pas betekenis als
zij wordt afgezet tegenover de ambities van de gemeente. In de derde deelvraag wordt de
financiële positie daarom afgezet tegenover de beleidsinhoudelijke ambities. Hoewel geen
universeel normenkader kan worden ontwikkeld, kan wel bezien worden in hoeverre de
beleidsinhoudelijke ambities zich goed verhouden tot de financiële ruimte. Van belang daarbij
is, dat hier ook een doorkijk naar de langere termijn wordt gemaakt. Sommige lasten zijn
immers structureel van aard, zoals kapitaallasten of sommige lasten binnen het sociaal domein,
maar dat geldt ook voor ingezet beleid. Het kan zijn, dat op korte termijn de financiële positie
van de gemeente toereikend is, maar dat op langere termijn budgettaire knelpunten gaan
ontstaan als gevolg van structurele lasten en als gevolg van eerder ingezet beleid dat niet is af
te bouwen. Deze deelvraag geeft inzicht in het verschil tussen beschikbare en benodigde
middelen.
In de vierde deelvraag staat de communicatie richting de gemeenteraad centraal. Als hoogste
kaderstellend en controlerend orgaan zal de gemeenteraad immers inzicht moeten hebben in
de financiële positie, erop moeten kunnen vertrouwen dat wensen adequaat financieel vertaald
worden en dat de financiële positie zich goed verhoudt tot de beleidsinhoudelijke ambities.
Daarnaast zal de gemeenteraad in de gelegenheid moeten worden gesteld om bij te sturen,
indien blijkt dat de financiële positie zich minder goed verhoudt tot de beleidsinhoudelijke
ambities. Deze deelvraag geeft inzicht in het sturend vermogen van de gemeenteraad.
Uiteraard worden op basis van de bevindingen, de analyse en de conclusies aanbevelingen
geformuleerd. Deze kunnen ingaan op de financiële positie, maar ook op de manier waarop
wordt gebudgetteerd of op de manier waarop de gemeenteraad kaderstelt en bijstuurt.
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1.3 Methoden en technieken
Het onderzoek bestond in eerste instantie voor het grootste deel uit een analyse van de planning
en control producties. Om een zo actueel mogelijk beeld te verkrijgen, werden de meest
recente producties gebruikt: de programmabegroting 2019, de kadernota 2020, de
bestuursrapportages uit 2019, de jaarrekening 2018 en de conceptprogrammabegroting 2020.
Daarnaast werden onderdelen van de financiële administratie geraadpleegd die als basis dienen
voor deze planning en control producties. Ook is gebruik gemaakt van inzichten die de
accountant en de financieel toezichthouder hebben op dit terrein. Om een beeld te krijgen van
de manier waarop ambities financieel worden vertaald, zijn onderliggende calculaties
nagelopen aan de hand van een selectie van enkele beleidsinhoudelijke voornemens. De manier
waarop wordt gecommuniceerd richting de gemeenteraad en waarop de gemeenteraad op dit
terrein in positie wordt gebracht, is getraceerd aan de hand van raadsvoorstellen.
Aangezien, zoals gesteld in de inleiding, het onderzoek stuitte op een opmerkelijke
ontwikkeling van de financiële positie, is de aandacht verlegd naar de acties die de gemeente
in 2019 onderneemt om het gesignaleerde tekort om te buigen. Dit heeft ertoe geleid, dat
vanaf de zomer 2019 bijna wekelijks contact is geweest tussen de onderzoeker en de betrokken
ambtenaar en portefeuillehouder. Vanaf deze tijd zijn ook interne documenten opgevraagd,
verkregen en geanalyseerd. Tevens zijn commissie- en raadsvergaderingen uitgeluisterd, is een
additionele analyse uitgevoerd van persberichten en actieve informatievoorziening, is het
verslag van de informatiebijeenkomst geanalyseerd en is contact opgenomen met een
toezichthouder (van een andere provincie).
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Hoofdstuk 2 Analyse van de resultaten
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen aan de hand van de deelvragen de resultaten van een eerste analyse
worden voorzien. Daartoe is gebruik gemaakt van de officiële planning & control producties,
zoals de kadernota 2019, de jaarrekening 2018, de programmabegroting 2019, de kadernota
2020, de conceptbegroting 2020 en de diverse bestuursrapportages uit 2019. Ook zijn zeer veel
interne documenten gebruikt voor deze analyse die vertrouwelijk zijn aangeboden en die
daarom in overleg met de gemeente gecomprimeerd en geanonimiseerd zijn opgenomen in dit
verslag. Tot slot is gebruik gemaakt van inzichten die de interviews opleveren en is de analyse
ook tussentijds ter reflectie teruggelegd bij de ambtelijke organisatie.
Eerste zal in dit hoofdstuk een beeld van de financiële positie in vergelijkend perspectief
worden gegeven. Daarna zal aan de hand van de begroting 2019 en de jaarrekening 2018 het
beeld per begin 2019 uiteen worden gezet. De ontwikkelingen die zich sindsdien hebben
voorgedaan en de acties die de gemeente heeft ondernomen, zullen daarna besproken worden.
Uiteraard wordt in dit hoofdstuk tevens bezien hoe ambities worden omgezet naar budgetten,
hoe de gemeente de regie heeft gevoerd en hoe de communicatie richting de raad is verlopen.
Een en ander is immers noodzakelijk om uiteindelijk de deelvragen te beantwoorden.

2.2 Een beeld van de financiële positie in vergelijkend perspectief
Een eerste beeld van de financiële positie van de gemeente kan worden afgeleid uit de
jaarrekening 2018.

(Jaarstukken 2018, p. 35)
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De ontwikkeling van de netto schuldquote wordt als volgt weergegeven:

(Jaarstukken 2018, p. 35)
Het ministerie van BZK hanteert de volgende categorisering in de beoordeling van de financiële
positie van decentrale overheden:

Categorie
A

Categorie
B

Categorie
C

a. zonder correctie doorgeleende
gelden

<90%

90-130%

>130%

b. met correctie doorgeleende gelden

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%1

<20%

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

Structurele exploitatieruimte

>0%

>0%

<0%

Kengetal
Netto
schuldquote

(Notitie Bestuurlijk Overleg Financiën, juni 2018)
Op te maken is, dat de solvabiliteit van de gemeente met 19,55% laag is en dat ook de
structurele exploitatieruimte negatief is (3,32%). Gesteld wordt in de jaarrekening, dat de
komende jaren de exploitatieruimte positief wordt bijgesteld (Jaarstukken 2018, 36).

1

Overigens kan overwogen worden om voor de solvabiliteit de categorie B te laten lopen van 20% naar
40%.
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In de begroting 2019 worden de kengetallen als volgt in beeld gebracht:

(Programmabegroting 2019, p. 57)
Terwijl de netto schuldquote zich als volgt ontwikkelt:

(Programmabegroting 2019, p. 58)
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In vergelijkend perspectief kunnen de netto schuldquote en de solvabiliteit als volgt worden
weergegeven (Waarstaatjegemeente.nl).

Netto Schuldquote
70,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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2014

2015

Súdwest-Fryslân

2016

2017

Nederland

Solvabiliteit
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2013

2014

2015

Súdwest-Fryslân

2016

2017

Nederland

De financiële positie van de gemeente kan in vergelijkend perspectief voor 2017 als volgt in
beeld worden gebracht. Daarbij is op basis van IV3 een vergelijking tussen SWF en het
gemiddelde van de Nederlandse gemeenten gemaakt (Waarstaatjegemeente.nl):
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Indicator

eenheid

Solvabiliteitsratio

%

Solvabiliteitsratio

periode

regio / dimensie

2017

Súdwest-Fryslân

18,1

2017

Nederland

33,1

Indicator

eenheid

periode

regio / dimensie

Exploitatieresultaat

%

2017

Súdwest-Fryslân

2017

Nederland

Exploitatieresultaat

waarde

waarde
-3,2
0,4

Indicator

eenheid

periode

regio / dimensie

Netto schuldquote
incl. uitgeleende
gelden

%

2017

Súdwest-Fryslân

53,4

2017

Nederland

56,7

periode

regio / dimensie

2017

Súdwest-Fryslân

1,6

2017

Nederland

3,2

Netto schuldquote
incl. uitgeleende
gelden

Indicator

eenheid

Onbenutte OZB
capaciteit

%

Onbenutte OZB
capaciteit

waarde

waarde

(www.waarstaatjegemeente.nl, zondag 23 juni 2019)

2.3 De ontwikkeling van het eigen vermogen volgens begroting 2019 en
jaarrekening 2018
De eigen vermogenspositie van de gemeente kan als volgt in beeld worden gebracht
(Begroting 2019, p. 92, Jaarstukken 2018, p. 73):
x € 1.000

Eigen
vermogen
Algemene
reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat

Jaarrekening 2018
1 jan.
2018

Mut.
2018

1-jan-19

13.732

1.367

12.365

40.181

11.870

52.051

-

427

3.364

Totaal
54.340

10.503

61.052

Begroting 2019
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x € 1.000

Algemene
reserve
Bestemmingsreserves

1 jan.
2018

Mut.
2018

1 jan.
2019

Mut.
2019

1 jan.
2020

Mut.
2020

13.733

13.384

40.181

-348
15.221

53.914

15.569

1 jan.
2021

1 jan.
2022

1 jan.
2023

2.948

10.436

1.639

8.797

8.841

8.973

24.960

1.234

26.194

1.311

27.505

29.010

28.839

38.344

1.714

36.630

-328

36.302

37.851

37.812

-

Totaal

-

-

Op rekeningbasis valt het niveau van bestemmingsreserves per 1 januari 2019 fors hoger uit.
Eén van de redenen hiervoor is, dat men na het opstellen van de begroting 2019 besloten heeft
extra te doteren aan een aantal bestemmingsreserves, aldus de respons. Een voorbeeld hiervan
is de vrijval Precariobelasting. In totaal ging de begroting 2019 nog uit van een onttrekking van
€ 15.221.000, terwijl op rekeningbasis sprake is van een toevoeging van € 11.870.000. Als men
zich realiseert dat de begroting 2019 doorgaans in de herfst van 2018 wordt vormgegeven en
vastgesteld, terwijl de jaarrekening 2018 pas in april 2019 wordt vormgegeven (en pas later
wordt vastgesteld), ligt deze verklaring voor de hand. De reden waarom men de precario kon
laten vrijvallen ligt in het feit dat er ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2018 geen
bezwaar- en beroepsprocedures meer liepen, aldus de respons in dit verband. Het betreft de
precario tot en met 2017.
De begroting 2019 presenteert het volgende eindbeeld met betrekking tot het begrotingssaldo
(Begroting 2019, p. 26):
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En laat voor het verloop van de algemene reserve het volgende beeld zien:

(Begroting 2019, p. 26)
Dit beeld wijkt af van het beeld dat later in de begroting op pagina 98 en verder wordt gegeven.
Opvallend is bijvoorbeeld, dat in het beeld op pagina 98 in het dienstjaar 2020 een
vermeerdering van € 225.000 wordt opgevoerd, terwijl dit in het bovenstaande beeld € 80.000
bedraagt. Navraag leert, dat het bovenstaande beeld actueler is en dat de eindsaldi
overeenkomen. De mutaties met betrekking tot Noorderhoek zijn door de jaren heen onderling
uitgewisseld, zodat de mutaties over alle jaren bezien gelijk zijn, aldus de respons. Dit klopt
echter niet geheel. Volgens het bovenstaande overzicht eindigt de algemene reserve ultimo
2022 op een stand van € 9.107.000, terwijl op pagina 100 van de begroting 2019 de algemene
reserve sluit op een stand van € 8.972.800.
Desgevraagd wordt hier als volgt op toegelicht:
“Het verschil tussen beide overzichten is dat het overzicht van Bijlage D op pagina 96 de
officiële situatie weergeeft, ofwel de situatie waarover besluiten zijn genomen. De tabel op
pagina 26 probeert zo goed mogelijk de actualiteit te benaderen. Die tabel bevat daarom ook
zaken die in de pijplijn zitten, maar nog niet officieel zijn vastgesteld. De punten 7 tot en met
11 zijn opgenomen in deze tabel, maar nog niet in de tabellen van Bijlage D. Bijlage D
daarentegen rekent nog met het resultaat van de Berap januari, februari, maart 2018 (een
bedrag van € -55.419; tekort). In de tabel van pagina 26 is dat niet meer opgenomen, maar is
in plaats daarvan alvast de (toen nog niet vastgestelde) Berap juni-juli 2018 opgenomen. In een
overzichtje zijn de verschillen als volgt te verklaren:
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Stand 2022 van de tabel op pagina 26: 9.107.000 (afgerond)
Hierop verwerkt, maar nog niet in bijlage D:
7. Vangnetuitkering
-560.000
8. Noorderhoek
-145.000
9. It Soal
110.000
10. Berap juni-juli
-129.000
11. Naheffing fiscus
500.000
Wel in bijlage D, maar niet in tabel p. 26:
Berap jan/feb/mrt
-55.419
Noorderhoek in 2020
145.000
Stand 2022 van de tabel op pagina 100: 8.972.800 (onafgerond)
Daarmee is er aansluiting” (ambtelijke reactie, 29 augustus 2019).
Het financieel overzicht op hoofdlijnen vermeldt voor de jaren 2020 en 2021 enkel de
onttrekkingen uit de algemene reserve. In deze jaren wordt echter ook € 225.000 toegevoegd
aan de algemene reserve. Een vergelijking van de drie overzichten laat het volgende zien:

Begroting 2019

2019

2020

2021

2022

-181.000

132.000

Overzicht op hoofdlijnen, p. 26

-2.949.000

-1.864.000

Ontwikkeling AR, p. 26

-2.949.000

-1.784.000

Ontwikkeling AR, p. 97 e.v.

-2.949.000

-1.639.000

44.000
44.000

132.000
132.000

De algemene reserve loopt vanaf eind 2018 terug met ongeveer € 4,5 miljoen om vanaf 2020
constant te blijven (rond de € 9 miljoen). De jaarrekening geeft aan, dat de
bestemmingsreserves in 2018 stijgen van € 40.181.000 tot € 52.051.000 (Jaarstukken 2018, p.
73).

2.4 Structurele en incidentele lasten
De gemeente geeft in de begroting aan, dat in 2019 gesaldeerd € 4.173.000 aan incidentele
lasten en baten worden geraamd (Begroting 2019, p. 88). Lasten en baten die niet over vier
jaar lopen, worden als incidenteel aangemerkt, getuige het overzicht van incidentele lasten en
baten op pagina 88 van de begroting. Desgevraagd wordt gesteld, dat dit onderscheid op
aangeven van de budgethouders geverifieerd wordt door de financieel consulenten.
Exclusief de mutaties over de reserves, bedragen de lasten in 2019 in totaal € 251.770.000
(Begroting 2019, p. 101). De begroting 2019 geeft geen overzicht van het totaal aan structurele
lasten. Dit overzicht is opgevraagd en verstrekt en het totaal aan lasten kan in combinatie met
de jaarrekeningcijfers 2018 als volgt worden weergegeven, waarbij de kapitaallasten en
personele lasten in verschillende kleuren zijn weergegeven:
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Aankoop gronden
Afdelingsbudget
Afschrijvingen
Afschrijvingen - IP
Belastingen (VPb,
motorr..zuiv.heff.)
BHV en Gezondheid

2018
begroot
2.408

2018
werkelijk
86.709

98.953
13.473.431

2019

2020

2021

2.408

2.408

92.562

97.238

97.238

14.151.149

12.229.808

12.909.839

91.381

651.558

-199.436
1.506.192

1.443.334

1.445.520

1.425.520

221.328

171.585

207.615

207.615

Bureaukosten, kantoorartikelen
e.d.
catering, lunches, koffie etc.

328.422

202.636

330.471

330.471

203.034

270.993

204.059

204.059

Contributies, lidmaatschappen
en abonnementen
Decentrale teamkosten (WKR)

275.404

394.711

327.435

327.435

Duurzame goederen

845.561

744.935

697.938

697.938

Gas, electra en water

1.686.980

1.686.257

1.686.942

1.667.208

Hardware en software

325.000

318.992

327.028

327.028

Huren

879.566

858.021

826.841

826.841

ICT diensten

390.089

435.425

509.821

509.821

7.314.231

9.650.767

3.789.135

3.789.135

86.901

47.000

265.312

265.312

22.647.145

22.882.246

22.631.297

22.152.002

303.000

619.692

356.512

356.512

95.000

95.000

Ingeleend personeel
Ingeleend personeel onvoorzien
Inkomens overdrachten Gem.
Regeling
Inkomensoverdrachten
gemeenten
Inkomensoverdrachten overige
inst. en personen
Inkomensoverdrachten overige
overheden
Inkomensoverdrachten
provincies
Inkomensoverdrachten Rijk
Inkomstenoverdrachten
onvoorzien
Kapitaallasten
Kapitaaloverdrachten
gemeenten
Kapitaaloverdrachten overige
inst. en rechtspers.
Kapitaaloverdrachten Rijk
Motorbrandstoffen
Mutatie reserves

2022

2.408

2.408

97.238

97.238

12.372.375

11.460.150

1.344.575

2.072.069

1.405.520

1.405.520

207.615

207.615

330.471

330.471

204.059

204.059

327.435

327.435

697.938

697.938

1.667.208

1.667.208

327.028

327.028

826.841

826.841

509.821

509.821

3.789.135

3.789.135

265.312

265.312

21.940.355

21.726.205

356.512
95.000

356.512
95.000

4.469.223

4.469.223

4.727.023

4.974.523

30.000

30.000

558.238

558.238

793.485

793.485

500.000

500.000

1.971.448

1.971.448

2.511

2.511

506.163

506.163

2.590.850

837.403

3.732

4.777.213

4.193.948

4.458.223

4.469.223

4.269.233

3.746.565

4.270.523

4.479.523

30.000

30.000

558.238

558.238

27.957

793.485

793.485

0

-

500.000

653.238

688.284

0
1.879.345

1.671.497

2.500

1.971.448

1.971.448

2.511

2.511

508.025

626.554

506.163

506.163

10.259.160

19.301.252

2.590.850

2.590.850

De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân

22

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Mutaties voorzieningen

2.114.683

2.690.042

2.470.861

2.762.151

Onderhoud

19.119.705

19.211.303

18.163.110

18.024.063

Onvoorzien

-559.174

204.389

-1.082.838

-928.338

1.143.862

1.518.730

1.332.086

1.332.086

Opleiding, training en vorming
Overboeking ecl
Overige goederen en diensten-

19.084.861

17.905.051

16.979.015

163.312

163.312

52.151

36.105

52.151

52.151

Parkeer vergoedingen

123.000

126.475

133.800

133.800

Postverzenden

219.270

206.487

220.638

220.638

Presentiegelden

110.635

76.406

62.135

62.135

Reiskosten

138.025

215.786

186.850

186.850

6.138.399

6.065.651

5.762.935

5.690.939

186.557

256.406

171.609

171.609

458.437

358.437

Rente - IP

151.440

Representatiekosten

170.545

Salariskosten - onvoorzien

-42.569

salarissen en sociale lasten

18.074.063
888.338

1.277.086

1.277.086

17.105.843

17.116.169

163.312

163.312

52.151

52.151

133.800

133.800

220.638

220.638

62.135

62.135

186.850

186.850

5.578.391

5.429.660

439.667

632.875

171.609

171.609

258.437

264.737

58.123.325

58.123.325

509.422

509.422

39.896.336

39.896.336

38.747.749

39.147.749

0
287.086

Rente

18.074.063
888.338

17.162.387

162.301

Pachten

3.043.144

-3.363.703

overige kosten
Overige personeelskosten

2.931.684

161.491

54.949.215

53.650.466

58.484.325

58.473.325

615.755

710.160

509.422

509.422

Sociale uitkeringen in geld

39.245.353

38.701.338

39.891.336

39.896.336

Sociale uitkeringen in natura

36.978.315

41.532.763

37.547.749

38.347.749

49.604

7.541

36.950

36.950

5.770.678

5.058.458

6.212.494

6.283.494

36.950
6.290.494

36.950
6.290.494

287.195

143.616

279.237

279.237

279.237

279.237

1.235.125

646.344

1.529.123

1.642.479
1.612.126

1.594.456

130.000

210.821

190.000

190.000

-1.928.334

-1.286.986

-1.785.950

-1.785.950

190.000
1.785.950

190.000
1.785.950

953.110

920.199

959.055

959.055

959.055

959.055

Schoonmaak

Sociale uitkeringen voormalig
personeel
Subsidies
Subsidies onvoorzien
Telefoonkosten
Toegerekende rente
Vergoedingen raads- en
collegeleden
Verrekeningen

1.500

Verrekeningen (niet WBU)
Verzekeringen, schades en
eigen risico
Werkkleding
Eindtotaal

0

89.223

103.559

100.999

100.999

100.999

100.999

259.267.253

270.029.925

250.518.600

253.326.103

253.642.858

252.292.923

Op grond van het boven gepresenteerde overzicht, ontwikkelen de totale kapitaallasten en
personele lasten zich desgevraagd als volgt:
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2018
werkelijk
14.797.494

2019

2020

2021

2022

Kapitaallasten

2018
begroot
14.660.560

14.036.869

15.460.282

15.768.743

15.759.550

Personeelslasten

55.086.250

53.868.828

59.169.712

59.058.712

58.608.712

58.615.012

Opvallend is, dat in de jaarrekening 2017 een correctiepost wordt opgevoerd van € 1.891.753
voor de toegerekende rente in negatieve zin, terwijl deze voor de jaren 2018 en verder in
positieve zin wordt opgevoerd. Ambtelijk wordt hier als volgt op gereageerd: “Dit komt door
de post “Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar”. Tussen de jaren 2017 en 2018 zit daar op het
onderdeel “Toegerekende rente” bijna € 2,8 miljoen verschil tussen. Dit kan grotendeels
worden verklaard omdat we in 2017 de rente van woningbouwleningen nog direct toerekenden.
Door gewijzigde BBV-regelgeving moesten deze rentekosten meegenomen worden in de
toegerekende rente. Het deel toegerekende rente voor “Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar”
is daardoor erg toegenomen, en daarmee ook de totale kostensoort “Toegerekende rente”.
Daardoor is het teken tussen de jaren omgeklapt van negatief naar positief” (ambtelijke
reactie, d.d. 29 augustus 2019).
De begroting 2019 voert voor het jaar 2019 voor € 25.234.000 aan nieuwe investeringen op
(Begroting 2019, p. 95).
Bij het vaststellen van de begroting stelt de raad tevens het investeringsprogramma vast. De
kapitaallasten ontwikkelen als gevolg van het investeringsplan zich als volgt (Begroting 2019,
p. 95):
x € 1.000
Totaal begroting 2019-2022
Dekking via voorziening Riolering
Totaal t.l.v. exploitatie

2019

2020

2021

2022

794

2.049

2.864

3.776

11

22

22

22

783

2.027

2.842

3.754

Geconstateerd kan worden, dat in 2019 € 2.948.729 wordt onttrokken aan de algemene reserve
en € 1.356.886 aan de reserve “beschikbaar gestelde kredieten uit reserves” (Begroting 2019,
p. 97). In totaal wordt dus € 4.305.615 onttrokken, hetgeen redelijk correspondeert met het
saldo van incidentele lasten en baten: € 4.173.000 (Begroting 2019, p. 88). Aan de andere kant
wordt in het dienstjaar 2019 € 2.590.850 toegevoegd aan de bestemmingsreserves, waarvan €
1.885.000 wordt toegevoegd aan de reserve precariobelasting en € 500.000 wordt toegevoegd
aan de ontwikkelagenda (Begroting 2019, p. 97). De begroting 2019 laat voor 2019 exclusief
mutaties over de reserves een tekort zien van € 1.290.000 (Begroting 2019, p. 101). In dit
overzicht staat vermeld, dat in totaal € 3.881.000 wordt onttrokken aan de reserves, hetgeen
niet correspondeert met het overzicht van pagina 97. In dit laatste overzicht was de totale
onttrekking immers € 4.306.615.
Desgevraagd wordt hiervoor de volgende verklaring gegeven: “Op pagina 100 staat een
onttrekking aan de reserves van € 3.881.000. Dit komt overeen met de onderbouwing zoals is
weergegeven in de tabel op pagina 46. Dit betreffen de bedragen die via de exploitatie gaan.
Dit zijn echter niet alle onttrekkingen aan de reserves. Er zijn ook onttrekkingen die niet via
de exploitatie gaan, maar rechtstreeks ten laste van de reserve. Dit zijn onttrekkingen waar
al eerder raadsbesluiten over zijn genomen.
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Het betreft de volgende zaken:
•
•
•
•

Exploitatiebijdrage Rolpeal
Verkeerskundige aanpassingen
Yacht Builders Academy
Subtotaal:

150.000
250.000
25.000
425.000

Samen met de € 3.881.000 is dit € 4.306.000 (afgerond)” (ambtelijke reactie, d.d. 29
augustus 2019).
De algemene uitkering ontwikkelt zich als volgt (Begroting 2019, p. 109):

2019
Totaal

150.828.897

2020
152.054.847

2021
153.142.221

2022
153.660.239

2.5 Ontwikkelagenda
In de begroting wordt met betrekking tot de ontwikkelagenda het volgende gesteld: “Naast de
Programmabegroting is er de Ontwikkelagenda waarmee we een vervolg geven aan de
meerjarige opzet voor cofinanciering van projecten. De huidige investeringsruimte is € 18,8
miljoen. Van dit bedrag wordt nu € 5,7 miljoen bestemd voor de binnenstad van Bolsward, de
ontwikkeling van bedrijventerrein De Hemmen III, projecten in het IJsselmeerkustgebied en
investeringen in het kader van de Sportcarrousel in Sneek (Begroting 2019, p. 7). In de
meerjarenraming hebben we bedragen opgenomen voor een aanvullende voeding van de
Ontwikkelagenda. Het gaat om een bedrag van € 2 miljoen op het Investeringsprogramma in
2022 en een bedrag van € 500.000 in de jaarschijf 2022. In de raadsvoorstel m.b.t. de
Ontwikkelagenda, dat we gelijktijdig met de Programmabegroting in november 2018 aan de
raad voorleggen, gaan we nader in op de beschikbare ruimte en de opbouw daarvan” (Begroting
2019, p. 8). Met deze passages wordt de indruk gewekt, dat de ontwikkelagenda enigszins
losstaat van de begroting.
Bij wijze van voorbeeld kan de Hemmen III dienen. Hierover wordt het volgende opgemerkt:
“In de Ontwikkelagenda hebben we de realisatie van bedrijventerrein De Hemmen III
opgenomen. Rondom de ontwikkeling van De Hemmen III dienen enkele investeringen in
maatschappelijk nut te worden gedaan die buiten het plangebied vallen. Het gaat om de
ontsluitingsweg, de recreatieve groenzone en een fietspad. Deze zaken vergen een totale
investering van € 2.982.000. De kapitaallast van deze investering bedraagt € 267.000, waarvan
€ 250.000 gedekt wordt uit de Ontwikkelagenda. Het resterende deel (€ 17.000) dekken we uit
de begroting” (Begroting 2019, p. 16). Deze passage bevestigt dat de ontwikkelagenda
aangemerkt wordt als separate dekking en dat de ontwikkelagenda ook gebruikt wordt om
structurele kapitaallasten te dekken. Ook voor andere onderwerpen, zoals de sportcarrousel en
fietsverbindingen, wordt vanuit de ontwikkelagenda budget beschikbaar gesteld.
De ontwikkelagenda wordt financieel geïncorporeerd in de begroting via de investeringslijst:
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(Begroting 2019, p. 95)
Daarnaast is sprake van een reserve ontwikkelagenda, waar jaarlijks € 500.000 aan wordt
gedoteerd. Deze klimt op van € 1.408.000 begin 2019 tot € 3.408.000 ultimo 2022 (Begroting
2019, p. 97).
In de kadernota 2020, die in mei 2019 door de gemeenteraad wordt vastgesteld, wordt
aangegeven, dat € 18,8 miljoen beschikbaar is voor de ontwikkelagenda (Kadernota 2020, p.
5). Ook de begroting 2019 vermeldt dit bedrag (Begroting 2019, p. 7). De bestuursrapportages
sluiten eveneens aan op dit bedrag (Bestuursrapportage April 2019, p. 22).
Desgevraagd kent de ontwikkelagenda een duale dekking. Enerzijds is sprake van een reserve
ontwikkelagenda, waar jaarlijks € 500.000 aan wordt gedoteerd. Anderzijds is sprake van een
investeringskrediet waarop wordt afgeschreven. De kapitaallasten die gemoeid zijn met dit
krediet, zijn in de meerjarenraming opgenomen, aldus de respons.

2.6 Ontwikkelingen in 2019: het begrotingssaldo
Op 11 oktober 2018 vindt een informatie avond plaats met betrekking tot de begroting 2019.
Gesteld wordt op deze avond, dat sprake is van een structureel sluitende begroting en dat de
bezuinigingen “achter ons liggen”. Het is tijd om door te ontwikkelen, zo wordt gesteld (Sheets,
informatieavond, 11 oktober 2011). De begroting laat inderdaad een structureel positief beeld
zien. Aangezien het incidentele beeld negatief is, dient per saldo jaarlijks toch een onttrekking
vanuit de reserves plaats te vinden.
De bestuursrapportage tot en met maart 2019 maakt nog geen melding van een tekort op
jeugdzorg (Bestuursrapportage maart 2019, p. 6). “De begrotingswijzigingen in deze
bestuursrapportage hebben geen effect op het verwachte resultaat. Dat blijft gelijk aan het
begrote jaarsaldo (het begrote jaarsaldo van 2019 bedraagt € 2.949.000 nadelig; zie pagina 26
van de Programmabegroting 2019)(Bestuursrapportage tot en met maart 2019, p. 3). Deze
rapportage wordt op 6 juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Gesteld wordt in dit
verband dat het tekort op jeugdzorg al eerder is gemeld, namelijk in de bestuursrapportage
van november 2018 en via actieve informatievoorziening (Ambtelijk wederhoor, 14 oktober
2019). Dit is tijdens het onderzoek geverifieerd en juist bevonden.
De bestuursrapportage tot en met april 2019, die voor de raadsvergadering van 4 juli 2019 staat
geagendeerd, geeft een winstwaarschuwing af. Het begrote jaarsaldo 2019 was al € 2.949.000
nadelig en dit nadeel loopt in deze rapportage op naar € 6.948.000 (Bestuursrapportage april
2019, p. 3). Het nadelig effect dat in deze rapportage wordt gemeld bedraagt dan € 3.999.000.
De overschrijding op jeugdzorg vormt de grootste oorzaak voor dit hogere tekort: voor €
3.000.000 structureel (Bestuursrapportage april 2019, p. 20). Gesteld wordt in deze rapportage,
dat dit tekort in de jaarrekening 2018 is vermeld. In deze rapportage worden nog geen
oplossingen aangedragen.
Deze jaarrekening wordt vastgesteld op 6 juni 2019. Op pagina 20 van de jaarrekening 2018
wordt inderdaad melding gemaakt van een overschrijding van € 3.871.000. Bij de
verschillenanalyse wordt hierover het volgende opgemerkt: “ Over het verwachte tekort in de
Jeugdzorg is de raad in januari 2019 via actieve informatie geïnformeerd. Het tekort is
uitgekomen op € 3.924.000, waarvan € 901.000 aan lichte ondersteuning en € 3.023.000 aan
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specialistische ondersteuning. Hiervan schatten we in dat € 3 miljoen een structureel karakter
heeft” (Jaarrekening 2018, p. 85). Ook de accountant merkt deze overschrijding op in zijn
verslag (Accountantsverslag, p. 15). Een aantal gemeenten zagen dit tekort eerder aankomen
en hebben hiervoor in de begroting 2018 ruimte gereserveerd (BZK, Financiële Regelgeving en
Toezicht, 2018).
De kadernota 2020 die op 6 juni 2019 wordt behandeld in de gemeenteraad, maakt eveneens
melding van een structureel tekort: “Ons financieel perspectief is beschreven in hoofdstuk 4
van deze kadernota. Daaruit blijkt dat we enerzijds te maken hebben met een structureel
tekort, maar anderzijds aanzienlijke incidentele bedragen tot onze beschikking hebben.
Uitgangspunt is dat structurele vraagstukken gedekt worden door structurele middelen. We
moeten dus op zoek naar structurele oplossingen” (Kadernota 2020, p. 8). Het structurele
tekort wordt als volgt gepresenteerd:

(Kadernota 2020, p. 19)
Inclusief een aantal grotere autonome ontwikkelingen, komt het beeld er dan als volgt uit te
zien:

(Kadernota 2020, p. 20)
De post grotere autonome ontwikkelingen vereist nadere aandacht. In de kadernota worden
een aantal negatieve autonome ontwikkelingen opgevoerd. Zo is voor indexering een extra
bedrag nodig van € 1,5 miljoen, voor loonsomontwikkeling € 1,77 miljoen en voor extra GR-
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bijdragen € 8 ton (Kadernota 2020, p. 20). Men verwacht, dat vanuit de meicirculaire
compensatie zal plaatsvinden en gesaldeerd voert men een tekort op van € 1 miljoen op
jaarbasis vanaf 2020.
Duidelijk wordt, dat inderdaad gesproken kan worden van een structureel tekort. In deze
kadernota wordt een vrij omvangrijke ombuigingsoperatie aangekondigd. Deze operatie loopt
via de algemene reserve. De kadernota presenteert hiertoe het volgende beeld:

(Kadernota 2020, p. 21)
Gesteld wordt in de kadernota, dat om financieel uit te komen, oplossingen gevonden moeten
worden voor het structurele tekort. “Wanneer we uitgaan van structurele oplossingen met een
omvang van € 5 miljoen, hebben we alleen in 2019 nog een extra incidenteel bedrag nodig. (…)
Zonder ingrijpen komt onze algemene reserve uit onder de minimale stand van het
weerstandsvermogen” (Kadernota 2020, p. 21).
Opvallend in het bovenstaande overzicht is het jaar 2021. Hier wordt melding gemaakt van een
aangepaste positie structureel van € 4.409.000 negatief, terwijl in de presentatie van het
structureel tekort melding wordt gemaakt van een structurele positie van € 3.916.000 negatief
(Kadernota 2020, p. 20). In dit verband wordt opgemerkt, dat het geconstateerde verschil
verklaard is in een erratum bij de kadernota. Dit erratum is gelijktijdig met de kadernota
aangeboden aan de gemeenteraad (Ambtelijk wederhoor, 14 oktober 2019). Dit is tijdens het
onderzoek geverifieerd en juist bevonden.
De kadernota geeft een aantal oplossingsrichtingen aan. Zo worden incidentele oplossingen
voorgesteld. Te denken is dan aan de inzet van de reserve Sociaal Domein (€ 766.000), de
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actualisatie van de reserves en voorzieningen (€ 1.000.000) en de inzet van de reserve
Precariobelasting (€ 11.500.000) (Kadernota 2020, p. 22). Daarnaast denkt men aan structurele
oplossingen. Zo zouden de voordelen vanuit de grondexploitaties structureel zijn en verwacht
men ook een structureel positief effect vanuit de meicirculaire. Gesteld wordt verder, dat de
keuze voor de benoemde kernthema’s inhoudt, dat op andere zaken minder gedaan kan
worden. Dit geeft mogelijkheden om keuzes te maken in de optimale aanwending van de
bestaande budgetten (Nieuw voor Oud), aldus de kadernota 2020.
De aanpak die in de kadernota wordt voorgestaan, bestaat uit een aantal actiepunten. Zo wil
de gemeente eerst en vooral de financiële positie structureel op orde krijgen. Opvallend is, dat
men ook denkt aan het inzetten van incidentele middelen om structureel op orde te komen.
“Hiertoe behoort ook het inzetten op Nieuw voor oud”, aldus de kadernota (Kadernota 2020,
p. 22). Verder wil men de buffers versterken en in de programmabegroting eerst de claims voor
autonome ontwikkelingen invullen. Projecten en nieuwe initiatieven worden vooralsnog eerst
‘on hold’ gezet.
In mei 2019 wordt een intern plan van aanpak opgesteld. Als gevolg van enkele structurele
afwijkingen uit de jaarrekening 2018 en door grotere autonome ontwikkelingen wordt het
structureel overschot voor de jaren 2019 tot en met 2023 omgebogen naar een structureel
tekort.

De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân

29

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

(Plan van Aanpak, p. 3)
Dit bovenstaande beeld correspondeert met de presentatie van het structureel tekort uit de
kadernota (Kadernota 2020, p. 20).
Aan de hand van het bovenstaande beeld, wordt een ombuigingsoperatie ingezet die vanaf 2020
jaarlijks € 5 miljoen moet opleveren. Voor het jaar 2019 is € 10,5 miljoen nodig. Het
meerjarenbeeld uit de begroting geeft echter een groter tekort aan dan het bovenstaande plan
van aanpak:
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(Begroting 2019, p. 26)
Te zien is, dat het feitelijke tekort groter is, als ook de incidentele tekorten worden
meegenomen. Deze incidentele tekorten worden wel in het overzicht van de algemene
reserve opgenomen, zoals dat wordt gepresenteerd in de kadernota (Kadernota 2020, p. 21,
zie boven). Uit dit kadernota overzicht blijkt, dat voor het jaar 2019 een ombuiging nodig is
van € 10.500.000 en voor de jaren daarna een structurele ombuiging van € 5.000.000 nodig is.
Dit correspondeert met het plan van aanpak.
Het plan van aanpak concretiseert de ombuigingsoperatie. Deze operatie sluit aan op de
tekorten zoals die zijn gepresenteerd in de kadernota (dus inclusief de incidentele tekorten).
Het benodigde bedrag van € 10,5 miljoen voor 2019 wordt gedekt uit de precariomiddelen. Het
betreft hier een onttrekking uit de eerder gevormde reserve die is gevormd uit de precario die
betrekking heeft op de jaren tot en met 2017. Men verwacht nog precario inkomsten van € 6
miljoen op jaarbasis die betrekking hebben op de jaren vanaf 2018. Daarvan acht men echter
€ 5,5 miljoen structureel nog niet zeker, zodat men uitgaat van een dotatie aan deze reserve
van € 5 ton op jaarbasis, aldus de respons. Voorstellen die geopperd werden tijdens de
behandeling van de kadernota om structureel een hoger bedrag in te zetten vanuit de precario
ter dekking van het tekort, zijn niet overgenomen.
Naar rato van de lastenverdeling binnen de drie programma’s worden taakstellingen
geformuleerd, die vanaf 2020 structureel moeten zijn ingevuld:
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(Plan van Aanpak, p. 4)
Om de ombuiging vorm te geven, organiseert de gemeente per programma een ombuigingstafel.
Hier schuiven, naast de portefeuillehouder, tevens een directeur of manager aan, twee
medewerkers die niet inhoudelijk betrokken zijn en een financieel adviseur. Hierbij wordt
vooral gekeken naar de eigen portefeuille, maar men doet ook suggesties voor andere
portefeuilles. De mogelijkheden binnen de eigen portefeuilles leveren naar verwachting € 5
miljoen op jaarbasis op. De totale ombuiging wijkt uiteraard af van het bovenstaande beeld,
maar wordt veel realistischer geacht, aldus de respons.
Het werken met ombuigingstafels is relatief nieuw voor de gemeente. Eerdere ombuigingen
werden geregisseerd door Concerncontrol of Financiën. Ook heeft men tijdens ombuigingen
vroeger wel gebruik gemaakt van input van inwoners. De huidige ombuigingsoperatie wordt
inhoudelijk sterk door het college geregisseerd, aldus de respons. Desgevraagd wordt op dit
punt als volgt toegevoegd: “Van de kennis en info uit de eerdere bezuinigingsdialoog is bij de
ombuigingstafels gebruik gemaakt. Een groslijst aan voorstellen uit de bezuinigingsdialoog
(eerder wel / niet gehonoreerd) is als startpunt voor besprekingen aan ombuigingstafels
gekozen. Ook is de toetsing van oude voorstellen opnieuw gebruikt” (ambtelijke toevoeging,
d.d. 3 oktober 2019).
De meicirculaire 2019 brengt geen goed nieuws voor de gemeente. In totaal wordt het
structurele tekort nu geraamd op € 8,5 miljoen. Dit tekort bestaat uit de € 5 miljoen die eerder
was geraamd, € 2 miljoen als gevolg van de meicirculaire en additioneel € 1,5 miljoen als gevolg
van onvermijdbare overige exogene ontwikkelingen binnen de gemeente zelf. De eerdere
verwachting (zie boven) was dus te optimistisch.
De stand van zaken ziet er begin juli 2019 dan als volgt uit:
Startpositie PB 2019

2019

2020

2021

2022

2023

1.221.108

171.721

547.960

131.553

68.221

Berap april 2019

-3.999.000

Autonoom JR/KN

120.000

-7.952.000

-7.272.000

-7.272.000

-7.272.000

-1.217.457

1.603.950

668.615

-1.345.541

-1.787.771

-1.960.000

-1.205.000

-1.200.000

-1.200.000

-910.500

-1.052.500

-1.086.500

-1.086.500

-3.139.000

-1.960.017

-1.935.017

-3.410.017

-5.065.000

-5.417.771

-5.417.772

-5.417.772

-5.371.000

-3.821.010

-3.255.760

-3.035.510

2.921.785

4.902.585

6.480.185

8.491.985

2.932.000

2.932.000

3.002.000

3.072.000

-16.768.044

-11.677.138

-11.898.852

-11.577.364

Meicirculaire
Vervallen voor PB
Autonoom

81.000

Ontwikkelagenda
Kapitaalgoederen
Overige wensen
Ombuiging eigen port.
Ombuiging andere port.
Totaal tekort

-3.956.349

Niet gehonoreerd in 1e ronde
Autonoom JR/KN
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Meicirculaire
Vervallen voor PB

-1.960.000

-1.205.000

-1.200.000

-1.200.000

Ontwikkelagenda

-3.139.000

-1.960.017

-1.935.017

-3.410.017

Kapitaalgoederen

-5.065.000

-5.417.772

-5.417.772

-5.417.772

Overige wensen

-4.931.000

-3.431.010

-3.255.760

-3.035.510

137.700

140.200

142.700

145.200

Ombuiging andere port.

2.932.000

2.932.000

3.002.000

3.072.000

Totaal niet gehonoreerd

-12.025.300

-8.941.599

-8.663.849

-9.846.099

-4.742.744

-2.735.539

-3.235.003

-1.731.265

-4.742.744

-2.735.540

-3.234.976

-1.731.265

Autonoom

Ombuiging eigen port.

Controle
Nog te maken keuze na 1e ronde

-3.953.349

Nog steeds is na de keuze van het college sprake van een aanzienlijk structureel tekort: €
3.953.349 in 2019 tot € 1.731.265 in 2023.
Men besluit nu tot de organisatie van een tweede ombuigingsronde, waarbij met name de
voorstellen die in de eerste ronde aan de orde zijn gekomen en die betrekking hebben op de
andere portefeuilles, worden betrokken, aldus de respons. Daarnaast wordt het autonome
beeld neerwaarts bijgesteld:
Startpositie PB 2019

2019

2020

2021

2022

2023

1.224.108

171.721

547.960

131.553

68.221

-

-

-

-

120.000

-7.952.000

-7.952.000

-7.272.000

-7.272.000

-1.217.457

1.603.950

668.615

-545.514

-1.387.771

-1.960.000

-1.205.000

-1.200.000

-1.200.000

-880.500

-952.500

-986.500

-986.500

-4.139.000

-1.960.017

-1.935.017

-3.410.017

-4.475.000

-4.827.772

-4.849.012

-4.849.012

-4.421.000

-3.901.010

-3.315.760

-3.125.510

1.754.085

4.179.885

8.157.485

10.116.785

510.000

757.500

1.377.500

1.472.500

956.200

958.700

986.200

1.038.700

-18.831.544

-13.685.639

-9.451.065

-9.534.604

Berap april 2019

-3.999.000

Taakstelling DT

2.000.000

Autonoom JR/KN
Meicirculaire
Vervallen voor PB
Autonoom

81.000

Ontwikkelagenda
Kapitaalgoederen
Overige wensen
Ombuiging eigen port.
Reserve ombuiging
Vervallen ombuiging
Totaal tekort

-1.953.349

Niet gehonoreerd in 2e ronde
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Taakstelling DT
Autonoom JR/KN
Meicirculaire
Vervallen voor PB

-1.960.000

-1.205.000

-1.200.000

-1.200.000

-4.139.000

-1.960.017

-1.935.017

-3.410.017

-4.475.000

-4.763.816

-4.763.816

-4.763.816

-3.550.500

-3.290.510

-3.265.760

-3.075.510

510.000

757.500

1.377.500

1.472.500

956.200

958.700

986.200

1.038.700

-12.658.300

-9.503.143

-8.800.893

-9.938.143

Autonoom
Ontwikkelagenda
Kapitaalgoederen
Overige wensen
Ombuiging eigen port.
Reserve ombuiging
Vervallen ombuiging
-

Totaal niet gehonoreerd
Controle

-1.953.349

-6.173.244

-4.182.496

-650.172

403.539

Nog te maken keuze na 2e
ronde
Controleverschil

-1.953.349

-6.173.244

-4.182.496

-650.172

403.539

-

-

-

-

-

Voor 2019 wordt nu voorzien in een additionele taakstelling van € 2.000.000. Te zien is nu, dat
in de jaren 2020 en 2021 het tekort oploopt, terwijl dit tekort in de jaren daarna wordt
omgebogen tot een overschot van € 403.539.
OP 13 augustus 2019 stelt het college het vervolg stappenplan ombuigingen vast. Het is de
bedoeling dat mogelijke vragen over het voorlopig pakket voor 23 augustus beantwoord worden.
Op 27 augustus wordt een richtinggevend overleg gepland en begin september zal het pakket
ombuigingen in het college besproken moeten worden. In september zal de raad actief
geïnformeerd worden. In oktober kan dan verder gewerkt worden aan de programmabegroting.
Eind oktober zal de begroting in de commissies behandeld worden en de raadsbehandeling staat
gepland voor 14 november 2019. Opvallend is in dit plan, dat vanaf 14 november is voorzien in
aanvullende besluitvorming door college en/of gemeenteraad over het stopzetten van oud
beleid en over het juridisch zekeren van de voorgestelde ombuigingen.
21 augustus 2019 is de taakstelling van € 2.000.000 ingevuld, zodat nog ruim € 1,9 miljoen voor
2019 is te gaan. Daarnaast wordt een extra last van € 1 ton op bruggen en sluizen bekend, zodat
het tekort voor 2019 die dag staat op ruim € 2 miljoen. Men verwacht dat het DT in
samenwerking met het college ook hiervoor een taakstelling zal formuleren, zo geeft een
respondent in eerste instantie aan.2 Vooralsnog wordt een lijn overeengekomen, waarbij enkel
de strikt noodzakelijke uitgaven worden gedaan en de minder noodzakelijke verplichtingen on
hold worden gezet. Men is voornemens eind augustus het college in te laten stemmen met de
2

Hier wordt in het ambtelijk wederhoor gesteld, dat voor 2019 geen aanvullende taakstellingen meer
zijn geformuleerd (Ambtelijk wederhoor, 14 oktober 2019).
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bestuursrapportage tot en met juni, opdat deze laatste informatie via actieve
informatievoorziening met de raad gedeeld kan worden. Voor de begroting 2020 verwacht men
niet, het jaar 2020 geheel sluitend te krijgen, hoewel per datum van 21 augustus 2019 gesteld
wordt dat zeer gewerkt wordt aan aanvullende voorstellen, aldus de respons in dit verband.
Het college stemt conform de planning op 27 augustus 2019 in met de bestuursrapportage tot
en met juni 2019. Hierin wordt het tekort als volgt weergegeven: “Het begrote jaarsaldo van
2019 bedroeg € 2.949.000 nadelig (zie pagina 26 van de Programmabegroting 2019). In de vorige
berap (dit is de bestuursrapportage tot en met mei, red.) is een additioneel tekort gemeld van
totaal € 4.099.000. Door de begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage verslechtert het
verwachte resultaat verder met € 1.298.000. Het verwachte resultaat over 2019 komt daarmee
uit op € 8.346.000 nadelig” (Bestuursrapportage juni 2019, p. 3). “Separaat zullen voorstellen
gedaan worden op welke wijze de tekorten kunnen worden weggewerkt”, zo vervolgt de
rapportage op dezelfde pagina. De € 1,2 miljoen wordt op pagina 17 verklaard. Hoewel € 2
miljoen extra voor jeugdhulp ontvangen wordt, daalt voor de gemeente de algemene uitkering
met € 3,2 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de onderuitputting 2018, het accres
2019 en het BTW Compensatiefonds. Per saldo treedt dan een nadeel op van € 1,2 miljoen
(Bestuursrapportage juni 2019, p. 17). Deze ontwikkelingen zijn verwoord in de meicirculaire
2019 en zijn in deze rapportage verwerkt. Daarnaast is een aantal overige mutaties in de
meicirculaire 2019 opgenomen in de bestuursrapportage. Het gaat hier doorgaans om extra
middelen. Het college stelt voor om deze extra bedragen in te zetten voor de taken waarvoor
ze bedoeld zijn. Een en ander verloopt daarom budgettair neutraal. Het gaat om de volgende
ontwikkelingen:

(Bestuursrapportage juni 2019, p. 18)
Op de vraag in hoeverre deze rapportage zich verhoudt tot de interne ombuigingsoperatie en
op de vraag in hoeverre het hier om structurele effecten gaan, wordt als volgt geantwoord:
“Het additionele tekort van € 4,1 naar € 5,4 miljoen komt vooral door de uitkomsten van de
meicirculaire. Deze zijn voor 2019 opgenomen in de berap juni, en daarom nu alvast verwerkt
in de startpositie (berap moet nog worden vastgesteld door de raad, maar dat is ten tijde van
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de begrotingsbehandeling al geweest). In die zin is het niet een nieuw additioneel tekort, omdat
op de lijst de nadelige uitkomsten van de meicirculaire in 2019 zijn vervallen. Het is daarmee
een verschuiving binnen de kolom 2019. Het betreft dus de meicirculaire-uitkomsten. Daarmee
is het structureel van aard. Echter ook dat was/is al opgenomen in de lijst, onder “Uitkomsten
meicirculaire”. Dekking van het tekort zit in de totaalaanpak. Enerzijds hadden we voor 2019
een structurele startpositie van € 1,224 miljoen. Voor 2019 is er een taakstelling van € 2,0
miljoen ingevuld. Deze punten dempen het tekort voor 2019 enigszins. In latere jaren moeten
we het oplossen door de ombuigingen. In de tussenliggende tijd zullen er waarschijnlijk enkele
jaarschijven zijn die een tekort laten zien. Dat tekort moeten we dekken uit onze reserves. De
reserve precariobelasting is daarvoor de meeste voor de hand liggende” (ambtelijke reactie,
30 augustus 2019). Uit het interne overzicht valt inderdaad op te maken, dat men voor 2019
uitgaat van een tekort van € 1.217.457 (zie overzicht boven), hetgeen goed overeenkomt (ook
per post) met het gestelde in de bestuursrapportage en het gestelde in de reactie.
Via actieve informatievoorziening publiceert het college op 27 augustus 2019 de effecten van
meicirculaire op de site. Hierin worden de effecten voor de jaren 2020 en verder als volgt
inzichtelijk gemaakt:

Ook hieruit is op te maken, dat de bedragen die opgevoerd worden voor taakmutaties,
daadwerkelijk als lasten voor deze taken worden opgevoerd (en dus een beslag leggen op de
budgettaire ruimte).
Begin september is intern de actuele stand van zaken als volgt weer te geven:

Startpositie PB 2019

2019

2020

2021

2022

2023

1.224.108

171.721

547.960

131.553

68.221

Brap juni 2019

-

-

-

-

-

Taakstelling DT

-

-

-

-

-

120.000

-7.272.000

-7.272.000

-7.272.000

-7.272.000

-

1.903.950

968.615

-1.045.514

-1.487.771

Autonoom JR/KN
Meicirculaire
Vervallen voor PB

De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân

36

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Autonoom

-81.000

-1.210.500

-1.352.500

-1.386.500

-1.386.500

Ontwikkelagenda

-

500.000

500.000

500.000

500.000

Kapitaalgoederen

-

-

-63.956

-85.196

-85.196

Overige wensen

-

-480.500

-324.120

-203.620

-203.620

2.954.085

6.554.885

9.202.485

10.361.785

Ombuiging PB 2020

Resultaat structureel

1.263.108

-3.433.244

-441.116

-158.792

494.919

Startpositie incidenteel

-4.172.837

-2.035.600

-728.750

-

-

-680.000

-680.000

Autonoom JR/KN
Autonoom

-70.000

Wensen ontwikkelagenda

-2.000.000

Overige wensen

Resultaat incidenteel

-

-690.000

-360.000

-

-

-4.172.837

-5.475.600

-1.768.750

-

-

Te zien is, dat vanaf 2020 een vrij forse ombuigingsoperatie moet worden ingezet, die oploopt
van € 3 miljoen in 2020 tot meer dan € 10 miljoen in 2023. Inclusief deze ombuigingen is nog
steeds sprake van een tekort, zeker als de incidentele tekorten in aanmerking worden genomen:
2019

2020

2021

2022

2023

Resultaat structureel

1.263.108

-3.433.244

-441.116

-158.792

494.919

Resultaat incidenteel

-4.172.837

-5.475.600

-1.768.750

-

-

Totaal resultaat

-2.909.729

-8.908.844

-2.209.866

-158.792

494.919

Opvallend is, dat de effecten van de meicirculaire voor het jaar 2019 op € 0 zijn gesteld en dat
de effecten uit de rapportages 2019 niet zijn meegenomen in de jaarschijf 2019. Desgevraagd
wordt gesteld, dat het totale tekort over 2019 gedekt kan worden uit de vrijval Precario
(inmiddels is bekend dat geen bezwaren meer zijn binnengekomen) en uit de eerder ingezette
ombuigingsoperatie die € 2 miljoen oplevert in 2019. Hier wordt ambtelijk als volgt op
aangevuld: “In de overzichten zijn de effecten van de Meicirculaire op jaar 2019 op 0 gesteld,
omdat dit inmiddels was verwerkt via de Berap Juni 2019. De effecten zijn daarmee al
meegenomen in de stand van de Algemene Reserve. De effecten op 2019 zijn dus niet vergeten
of genegeerd” (Ambtelijk wederhoor, 14 oktober 2019). In een later stadium wordt gesteld, dat
men begin september rekening houdt met een tekort van € 6,3 miljoen. Dit correspondeert met
het aangegeven tekort van € 8,3 miljoen minus de ombuigingen van € 2 miljoen.
Het persbericht dat op 3 september 2019 uitgaat, maakt melding van een oplopend tekort tot
zo’n € 10 miljoen voor 2019. Bij de start van 2019 was al gerekend met een negatief resultaat
van zo’n € 3 miljoen, aldus het persbericht. Deze € 3 miljoen correspondeert met de
oorspronkelijke begroting, waarin het totale tekort wordt ingeschat op € 2.949.000 (Begroting
2019, p. 26). De € 10 miljoen is wat lastiger te traceren. Gesteld wordt in het persbericht, dat
door een aantal werkzaamheden door te schuiven naar volgend jaar, het tekort over 2019 met
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zo’n € 2 miljoen kan worden teruggebracht naar € 8 miljoen (Persbericht, 3 september 2019).
Deze € 8 miljoen correspondeert wel weer met de € 8.346.000 nadelig die in de
bestuursrapportage tot en met juni wordt opgevoerd.
Op 12 september 2019 wordt een informatieve bijeenkomst georganiseerd voor de raadsleden
en de commissieleden. Inhoudelijk wordt eerst het verloop van het financieel beeld
uiteengezet. Dit verloop start bij de kadernota 2020, waarin de bedragen exact corresponderen
met de kadernota zelf en waarbij eveneens verwezen wordt naar de paginanummers:
Financieel overzicht op hoofdlijnen

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie structureel (conform Programmabegr. 2019)

1.224

172

548

132

68

Subtotaal structurele afwijkingen uit Jaarrekening 2018

-4.642

-4.144

-3.464

-3.464

-3.464

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-3.418

-4.972

-3.916

-4.332

-4.396

(bedragen x € 1.000)

Grotere AO (met aanname compensatie M eicirculaire)
Aangepaste positie structureel

(Kadernota 2020, p. 20, informatiebijeenkomst, 12 september 2019)
De effecten van de meicirculaire worden in de bestuursrapportage tot en met juni 2019 als
volgt weergegeven:

(Bestuursrapportage juni 2019, p. 17)
De actieve informatievoorziening over de meicirculaire, die op 27 augustus 2019 wordt
gepubliceerd, geeft het volgende beeld:
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(Actieve informatievoorziening, 27 augustus 2019)
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het volgende beeld gegeven van de effecten van de
meicirculaire:

Gevolgen Meicirculaire

2019

2020

2021

2022

2023

20

-211

-211

-211

-211

2.000

1.600

1.600

0

0

(bedragen x € 1.000)
Af: Aanname compensatie in M eicirculaire
Bij: Jeugdzorg
Neutraal: Diverse taakmutaties (per saldo)
Bij: Terugdraaien eerdere aanname Algemene uitkering
Af: Tegenvallende Algemene uitkering algemeen

0

0

0

0

0

996

498

498

498

498

-3.237

-2.466

-3.401

-3.816

-4.258

-221

-579

-1.514

-3.529

-3.971

(Informatiebijeenkomst, 12 september 2019)
Dit leidt dan tot een structurele situatie, die als volgt wordt weergegeven:
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Financieel overzicht op hoofdlijnen

2019

2020

2021

2022

2023

-3.418

-4.972

-3.916

-4.332

-4.396

-221

-579

-1.514

-3.529

-3.971

-3.639

-5.551

-5.430

-7.861

-8.367

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-3.639

-7.551

-7.430

-9.861

-10.367

(bedragen x € 1.000)
Structureel tekort volgens Kadernota:
Gevolgen M eicirculaire
Aangepaste positie structureel

Kleinere Autonome Ontwikkelingen (inschatting)
Aangepaste positie structureel

(Informatiebijeenkomst, 12 september 2019)
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De algemene reserve ontwikkelt zich in 2019 als volgt:

Ontwikkeling Algemene Reserve

2019

(bedragen x € 1.000)
Stand per 1/1/2019 volgens PB2019, p. 26)

13.664

Af: Saldo van diverse genomen besluiten (m.n. JR2018)

-5.660

Af: Verwachte afwijkingen 2019 (Berap juni 2019)

-5.397

Af: Begroot jaarsaldo 2019 (PB2019)

-2.949

Bij: Ombuigingen 2019

PM

Bij: Nota Reserves en Voorzieningen

700

Bij: Reserve Sociaal Domein

766

Verwachte stand per 31/12

> Niveau weerstandsvermogen
Vrij besteedbaar

1.123

8.900
-7.777

(Informatiebijeenkomst, 12 september 2019)
De startpositie van € 13.664.000 komt inderdaad overeen met de vastgestelde
programmabegroting 2019 (zie ook eerder). Het begrote jaarsaldo van € 2.949.000 negatief
correspondeert met het opgevoerde saldo voor 2019 uit de programmabegroting 2019. De
afwijking ad € 5.397.000 negatief is de som van € 4.099.000 zoals vermeld in de
bestuursrapportage tot en met april 2019 (eigenlijk € 3.999.000, zie boven) en € 1.298.000
vermeld in de bestuursrapportage tot en met juni 2019.
Begin oktober 2019 ziet de eerste conceptbegroting 2020 het licht. In de aanbiedingsbrief wordt
met betrekking tot de financiële ontwikkeling het volgende opgemerkt: “In tegenstelling tot de
begroting 2019 werden wij dit jaar geconfronteerd met forse tegenvallers. De financiële
situatie die daaruit ontstond heeft ons uitgedaagd om een meervoudige strategie te volgen.
Het belangrijkste doel was om een sluitende begroting te maken. Dat is ons gelukt. Daarvoor
zijn wel diverse ombuigingen nodig, die we deels voorfinancieren, maar waarmee we ook
rendement bewerkstellingen” (conceptbegroting 2020, p. 7). In de bestuurlijke hoofdlijnen
wordt hierop aangevuld: ”We zijn er mede dankzij de ombuigingsvoorstellen uit het traject
Nieuw voor Oud in geslaagd om voor 2020 een structureel sluitende begroting op te stellen. In
deze begroting hebben we de structurele ontwikkelingen verwerkt die de komende jaren op
ons af zien komen en waar we mee aan de slag gaan. Net als vorig jaar willen we ook nu inzetten
op een aantal incidentele zaken. Door die inzet komen we per saldo in de jaren 2020 en 2021
uit op een tekort. Dit incidentele tekort kunnen we dekken uit onze reserve precariobelasting”
(Conceptbegroting 2020, p. 8).
Het vertrekpunt van de conceptbegroting 2020 is de begroting 2019. Het overzicht op pagina 9
van de conceptbegroting komt dan ook overeen met de begroting 2019.
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Vervolgens worden structurele effecten als volgt in beeld gebracht (door de onderzoeker
gecomprimeerd):
Aanpassingen met structurele effecten
(bedragen x € 1.000)
Startpositie structureel

2020

2021

2022

2023

172

548

132

68

Subtotaal

-7.272

-7.272

-7.272

-7.272

Subtotaal

2.053

1.115

-102

884

808

886

1.198

744

Subtotaal

1.109

3.479

4.950

6.010

Subtotaal

-2

53

147

182

Subtotaal

-74

-74

-74

-74

Subtotaal

1.151

1.684

2.570

2.976

-2.054

420

1.550

3.520

a. Uit Jaarrekening / Kadernota
b. Meicirculaire
c. Septembercirculaire
Subtotaal
d. Sociaal

e. Ruimte
f. Bestuur
g. Overzichten

Eindpositie structureel

Met betrekking tot de compensatie voor jeugdhulp wordt het volgende opgemerkt: “Zoals
hiervoor aangegeven verwachten we op basis van de Jaarrekening 2018 een structureel tekort
van € 3 miljoen op de uitgaven voor jeugdhulp. Met een dergelijk tekort zijn we als SúdwestFryslân niet uniek. In het hele land kampen gemeenten met tekorten op de jeugdhulp. Dit is
ook door het Rijk gesignaleerd. Via de meicirculaire ontvangen gemeenten een compensatie
voor de tekorten. De compensatie van € 2,0 miljoen voor 2019 hebben we al opgenomen in de
Berap van Juni 2019. Voor de jaren 2020 en 2021 ontvangen we een compensatie van € 1,6
miljoen. Voor de jaren daarna zijn door het Rijk nog geen harde toezeggingen gedaan. Hoewel
we nog geen zekerheid hebben, verwachten we voor de jaren vanaf 2022 wel een compensatie
te ontvangen. We hebben alvast 50% van het bedrag van 2021 ook voor de latere jaren
opgenomen, dus een bedrag van € 800.000” (Conceptbegroting 2020, p. 13).
De gemeente heeft kans gezien ook de septembercirculaire 2019 in de conceptbegroting 2020
te verwerken. Niet iedere gemeente lukt dit, gelet op het late verschijningsmoment van deze
circulaire.
De gemeente maakt van de mogelijkheid die de septembercirculaire biedt om een buffer op te
bouwen gebruik: “De voordelige septembercirculaire geeft ons de mogelijkheid om deze lang
gekoesterde wens in te vullen. We willen vanaf het jaar 2021 een bedrag van € 1,5 miljoen
opzij zetten in de begroting en dat gebruiken als een zogenaamd schommelfonds. Mocht
gedurende een jaar blijken dat het niet nodig is om deze buffer in te zetten, dan valt het
bedrag vrij in de jaarrekening van dat betreffende jaar” (Conceptbegroting 2020, p. 14).
Overigens zijn in de definitieve versie van de begroting 2020 nog wijzigingen doorgevoerd ten
opzichte van de conceptbegroting 2020. Zo is nog € 1,5 miljoen toegevoegd aan het
schommelfonds in 2023 (Ambtelijk wederhoor, 14 oktober 2019).
De incidentele saldi ontwikkelen zich als volgt:
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Aanpassingen met incidentele effecten
(bedragen x € 1.000)
Startpositie incidenteel

2020

2021

2022

2023

-2.036

-729

0

0

-680
-680

-680
-680

0
0

0
0

-1.230

-785

0

0

-100

-50

0

0

-1.330

-835

0

0

-70

0

0

0

-1.000

-900

0

0

-1.070

-900

0

0

-5.116

-3.144

0

0

h. Uit Jaarrekening / Kadernota
1. Beschermd Wonen
Subtotaal
i. Sociaal
1. Uitkeringen binnen BUIG middelen
[P2-02]
2. Vernieuwing lichte en specialistische
ondersteuning SD
Subtotaal
j. Overzichten
1. Ontwikkeling budget onderhoud
software
2. Transformatiemiddelen
Bedrijfsvoering
Subtotaal
Eindpositie incidenteel

(Conceptbegroting 2020, p. 22)
Zodat het totaal op jaarbasis zich als volgt ontwikkelt:
Financieel overzicht op hoofdlijnen
(bedragen x € 1.000)
Eindpositie structureel
Eindpositie incidenteel
Begroot jaarsaldo (in samenhang)
Onttrekking/toevoeging aan de algemene reserve
Totaal

2020

2021

2022

2023

-2.054
-5.116
-7.170
7.170
0

420
-3.144
-2.724
2.724
0

1.550
0
1.550
-1.550
0

3.520
0
3.520
-3.520
0

(Conceptbegroting 2020, p. 24)

De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân

43

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

De algemene reserve ontwikkelt zich in dan als volgt:
Ontwikkeling van de Algemene Reserve
(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand per 1/1/2019 volgens PB2019, p. 26)
1. Diverse maatregelen Noorderhoek
2. Gelabelde bedragen in AR Littenseradiel
3. Afrekening herinrichting Lemmerwerg
4. Overdracht vaarwegen (berap oktober 2018)
5. Rentekosten krediet HCW (Berap okt 2018)
6. Vervallen: Verwacht volgens Berap juni-juli
2018
7. Vervallen: Verwacht resultaat 2018
8. Nieuw: Werkelijk resultaat 2018
9. Correctie voorziening Hemmen III (al in
JR2018)
10. Resultaatbestemmingen 2018
11. Verwachte afwijkingen 2019 (Berap juni
2019)
12. Verwachte afwijkingen komende Beraps
13. Septembercirculaire 2019
14. Rolpeal
15. Verwacht resultaat 2019-2023 structureel

13.664
145
-19
29
-250
-30
-129

8.900
0

8.900
160

8.900

10.450

16. Verwacht resultaat 2019-2023 incidenteel

-4.173

Datum
Raad
12-11-2018
20-07-2017

13-12-2018
13-12-2018
04-10-2018

-1.431
-3.364
900

12-11-2018
06-06-2019
06-06-2019

-1.397
-5.397

06-06-2019
03-10-2019

1.000
-661
-219
1.224

13-12-2019
13-12-2019
03-10-2019
zie 2.2

2.054
5.116

420

1.550

3.520

3.144

0

0

17. Nota Reserves en Voorzieningen
18. Reserve Sociaal Domein
19. Ten minste benodigde bedrag
(Precarioreserve)
Verwachte stand per 31/12

700
766
7.542

7.170

2.564

0

0

8.900

8.900

8.900

10.450

13.970

> Niveau weerstandsvermogen
Vrij besteedbaar

8.900
0

8.900
0

8.900
0

8.900
1.550

8.900
5.070

zie 2.3
14-11-2019
04-10-2018

Opvallend in het bovenstaande overzicht, is het gegeven, dat in de eerste rij de beginstand van
de algemene reserve wordt gegeven op basis van de programmabegroting 2019, p. 26. De
programmabegroting 2019 geeft echter het volgende beeld:
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(Programmabegroting 2019, p. 26)
Te zien is, dat de programmabegroting 2019 op pagina 26 uitgaat van een beginstand van €
10.715.000 begin 2020, terwijl de conceptbegroting 2020 hier een beginstand vermeldt van €
8.900.000 met verwijzing naar dezelfde pagina 26 uit de programmabegroting 2019. Ambtelijk
wordt hier als volgt op gereageerd: “De in de eerste rij gegeven verwijzing naar de beginstand
volgens de programmabegroting 2019, p. 26, heeft alleen betrekking op de stand van 1/1/2019
van € 13,66 miljoen. De beginstanden van de overige jaren zijn steeds het gevolg van de
weergegeven genummerde punten. Deze worden steeds geactualiseerd en aangevuld. Daardoor
veranderen de overige standen” (Ambtelijk wederhoor, 14 oktober 2019).

2.7 Vertaling ambities naar raming
De jaarrekening 2018 licht de grootste afwijkingen toe. Hieruit valt op te maken, dat de
grootste afwijkingen tussen realisatie en begroting zich voordoen binnen het onderdeel Sociaal.
Zo constateert men een onderschrijding op onderwijshuisvesting van € 443.000 (incidenteel),
op leerlingenvervoer een overschrijding van € 300.000 (structureel), een onderschrijding op de
minimaregelingen van € 515.000 (incidenteel), een overschrijding op arbeidsparticipatie van €
683.000 (voor € 100.000 structureel) en, zoals gesteld, een overschrijding op jeugdzorg van
meer dan € 3 miljoen (€ 3 miljoen structureel) (Jaarrekening 2018, p. 82 e.v.).
Deze afwijkingen zijn, exclusief jeugdzorg, dus voor een groot deel incidenteel, aldus de
jaarrekening 2018. In lijn hiermee worden deze afwijkingen in de begroting 2019 dan ook niet
opgevoerd bij het structurele beeld (Begroting 2019, p. 10).
In de begroting 2019 worden de ambities uit het hoofdlijnenakkoord en de kadernota 2019
geconcretiseerd naar budgetten. Zo wordt de ambitie onder het thema ‘Meedoen, Ontplooien
en Ondernemers’ uit het hoofdlijnenakkoord vertaald naar een actieplan Uitstroom Sociaal
Domein en voorzien van een incidenteel budget van € 356.000 (Begroting 2019, p. 22 en p. 23).
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Gesteld wordt dat nieuwe acties die zijn aangekondigd in de kadernota 2019, door
budgethouders worden vertaald naar benodigde budgetten. Deze budgettaire claims worden
vervolgens getoetst door de financieel specialisten. Tevens worden de benodigde budgetten
door de directie getoetst en besproken. In de praktijk leidt deze laatste toets tot de nodige
aanpassingen. Vervolgens vindt nog een toets plaats door de portefeuillehouder zelf, alvorens
de begroting 2019 wordt vormgegeven en wordt aangeboden aan het college, aldus de respons.
Tijdens de rit vindt met behulp van management- en bestuursrapportages de nodige bijsturing
plaats.
De begroting 2019 laat een verhoging zien van het gesaldeerde budget voor Sociaal van €
98.832.000 (begroting 2018 na wijziging) naar € 103.284.000 (begroting 2019) (Begroting 2019,
p. 35). In de jaarrekening 2018 wordt een gesaldeerd budget na wijziging van € 101.231.000
voor Sociaal gepresenteerd (Jaarrekening 2018, p. 20). De totale lasten voor Sociaal worden
voor 2019 begroot op € 143.831.000. Opmerkelijk is, dat de totale lasten voor Sociaal volgens
de jaarrekening in 2018 € 145.885.000 bedragen (Jaarrekening 2018, p. 20). Dit is dus € 2
miljoen hoger. Aan de andere kant zijn ook de gerealiseerde baten in 2018 € 2 miljoen hoger,
zodat het begrote saldo voor Sociaal 2019 uiteindelijk aansluit op het saldo van de jaarrekening
2018: ongeveer € 103 miljoen.
Sociaal
Lasten
Baten
Saldo

Begroting 2018 na
wijziging (vlg.
jaarrekening)
143.008.000
41.778.000
101.231.000

Jaarrekening 2018
145.885.000
42.750.000
103.135.000

Begroting 2019
143.831.000
40.547.000
103.284.000

Conceptbegroting
2020
148.413.000
36.470.000
111.943.000

Gesteld kan worden, dat de uitgaven voor Sociaal vermoedelijk niet veel lager dan €
144.000.000 uit zullen komen. Deze uitgaven zijn doorgaans gelieerd aan autonome
ontwikkelingen, aldus de jaarrekening 2018 en bevestigd door de VNG en BZK. Dit is exclusief
de verhoging op jeugd, aangezien deze nog niet verwerkt was in de primitieve begroting 2019.
De vraag rijst dan, in hoeverre dit zich verhoudt tot de initiële aangekondigde taakstelling van
€ 3.599.211.
Desgevraagd wordt gesteld, dat het lastig blijft om de exploitatie op zorg adequaat te ramen.
De reden hiervoor ligt in het feit dat 70% vooraf bij wijze van voorschot gedeclareerd kan
worden. Een factuur kan dus betrekking hebben op 2018, op 2019 en in sommige gevallen zelfs
nog op 2017. Verantwoordingen over de prestaties komen doorgaans laat binnen en zijn niet
altijd voorzien van accountantsverklaringen. Dit probleem is overigens een algemeen probleem,
dat eerder ook al door de VNG en BZK bevestigd is. Al met al maakt deze problematiek het
moeilijk om goed te analyseren in hoeverre de verhoging van bijvoorbeeld de kosten voor
jeugdzorg het gevolg zijn van een toename van het aantal prestaties, een toename van het
aantal cliënten of bijvoorbeeld een afname van meer gespecialiseerde en dus duurdere zorg.
Uiteindelijk wordt in de conceptbegroting 2020 rekening gehouden met € 148.413.000 aan
lasten en met een saldo van € 111.943.000 voor het jaar 2020 (Conceptbegroting 2020, p. 32).
Niet duidelijk is, hoe de ombuigingsoperatie zich verhoudt tot de ambities die men in het derde
hoofdstuk van de kadernota formuleert voor 2020. In dit hoofdstuk worden vier kernthema’s
beschreven: duurzaam wonen, werken en genieten, gezonde vitale mensen, een veerkrachtige
en duurzame economie en een vitaal landschap. In dit hoofdstuk worden deze thema’s voorzien
van concrete actiepunten. De kadernota maakt niet inzichtelijk in hoeverre deze thema’s en
actiepunten nu al binnen het bestaand beleid en dus binnen de bestaande budgettering zijn
opgenomen, of dat het hier geheel nieuwe activiteiten betreft. Dit maakt, dat het vanuit de
kadernota niet mogelijk is aan te geven wat nu het extra beslag op de middelen is, laat staan
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om te bezien in hoeverre dit beslag financieel gedekt kan worden. Desgevraagd wordt gesteld,
dat bewust niet gewerkt is met scenario’s in de kadernota. Het werken met scenario’s zou
immers de suggestie kunnen wekken dat budgettaire ruimte beschikbaar zou zijn, aldus de
respons in dit verband. Hier wordt ambtelijk als volgt op gereageerd: “De beperkte budgettaire
ruimte is geen reden geweest om geen scenario’s in de Kadernota 2020 te verwerken. Slechts
wegens gebrek aan tijd is voor het ontwikkelen van scenario’s rondom de kernthema’s (nog)
niet gekozen” (Ambtelijk wederhoor, 14 oktober 2019).
Gesteld wordt, dan men ondanks de bezuinigingsoperatie voor het jaar 2020 tussen de € 15 en
20 miljoen aan nieuwe claims opvoert. De organisatie heeft vervolgens kans gezien, dit bedrag
te reduceren tot enkel de strikt onvermijdelijke claims: € 1,5 miljoen. Gesteld wordt in dit
verband, dat nieuwe claims worden getoetst op inhoudelijke aansluiting op de vier thema’s uit
de kadernota en vooralsnog on hold worden gezet.

2.8 Regie en communicatie door het college
2.8.1 Interne regie
Gesteld kan worden dat ook vanuit het college de nodige bestuurlijke regie wordt uitgeoefend
op het gehele proces. Voor de zomer worden ambtelijk bestuurlijke sessies voorbereid en neemt
het college nog een wat reactieve houding in. Men wil eerst de omvang van het tekort duidelijk
hebben.
Dit verandert na de zomer. De druk om taakstellingen in te boeken en om ambities te
temporiseren wordt na de zomer sterker, als de tekorten blijven toenemen (mede als gevolg
van besluiten in Den Haag met betrekking tot bijvoorbeeld het BTW compensatiefonds, de PAS,
etc.) en de datum van de begrotingsbehandeling nadert. De regie vanuit het college wordt dan
logischerwijs opgevoerd, een en ander veelal op initiatief van de portefeuillehouder Financiën.
Het college ervaart het probleem als een collectief probleem en de bereidheid ontstaat om
individuele bestuurlijke ambities te temporiseren ten gunste van het collectief belang: het
sluitend maken van het financieel perspectief.
Het college formuleert taakstellingen voor de directie en men neemt richtinggevende
besluiten. Deze besluiten zijn soms van generieke aard (zelf doen of uitbesteden, kerntaken
van de gemeente), soms zeer specifiek en hebben dan betrekking op specifieke ambities of
taakstellingen. Eind augustus vraagt het college zich wel af in hoeverre het realistisch is, om
een financieel perspectief te presenteren dat voor alle jaren sluitend is, aldus de respons.
Medio augustus 2019 is de planning als volgt:
27 aug.: Vaststellen B rap tot en met juni door college
15 oktober: een raadsinformatiesessie, met ambtelijke presentatie.
In oktober: commissiebehandeling begroting.
14 november: begroting in raad.
Tijdens dit onderzoek is zeer frequent contact geweest tussen de onderzoeker en de gemeente,
zowel bestuurlijk als ambtelijk. Dit levert het beeld op, dat vanaf juni 2019 ambtelijk, maar
ook bestuurlijk vrijwel dagelijks gewerkt wordt aan het sluitend krijgen van het
meerjarenperspectief. Ook de verhoudingen binnen het college en tussen het college en de
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ambtelijke organisatie blijven goed, ondanks het feit dat een dergelijke financiële situatie deze
verhoudingen onder druk kan zetten.
De communicatie richting de raad wordt begin september 2019 als volgt gepland. Op 4
september 2019 zal een persbericht uitgaan. Op 12 september 2019 vindt dan een eerste
informatie avond voor de gehele raad plaats. Deze sessie heeft een procesmatig informatief
karakter. De raad wordt dan geïnformeerd over de totstandkoming van het tekort en over de
acties die de gemeente tot dusver heeft ingezet. Op 16 oktober 2019 vindt een tweede
informatieve bijeenkomst plaats. Daarin beoogt het college inhoudelijk op de
ombuigingsvoorstellen in te gaan. Uiteraard wordt de raad gevraagd om eventuele
alternatieven aan te dragen en beoogt men ook draagkracht te verkrijgen voor de voorstellen.
Daarna zal de programmabegroting 2020 in de commissies behandeld worden, om uiteindelijk
in november 2019 door de raad besproken te kunnen worden.

2.8.2 Communicatie richting raad
In november 2018 maakt de portefeuillehouder Financiën tijdens de commissiebehandeling van
de bestuursrapportage tot en met oktober, melding van ontwikkelingen in het gemeentefonds.
Vanuit het Rijk wordt op dit moment onderzocht of een herverdeling dient plaats te vinden van
het gemeentefonds. De gemeente zal moeten bezien hoe de effecten daarvan voor de
gemeente kunnen worden opgevangen. Daarnaast ondervinden het gemeentefonds en ook de
middelen die voor het sociaal domein staan gereserveerd, behoorlijk wat fluctuaties, mede als
gevolg van het trap op/trap af principe. Naar verwachting zal het Rijk in 2019 minder gaan
uitgeven, hetgeen een negatief effect heeft op de algemene uitkering. In 2018 geeft het Rijk
relatief veel uit, aldus de portefeuillehouder tijdens deze commissie (Commissie Bestjoer en
Finânsjes, 29 november 2018).
Tijdens de behandeling van de eerste begrotingswijziging 2019 in de commissie Bestjoer en
Finânsjes, d.d. 10 januari 2019, stelt de portefeuillehouder Financiën dat het college zich
zorgen maakt over de ontwikkeling van de kapitaallasten (commissieverslag, 10 januari 2019).
Tijdens de behandeling van de bestuursrapportage tot en met november in deze zelfde
commissie, d.d. 14 februari 2019, licht de portefeuillehouder toe, dat zich binnen het sociaal
domein ontwikkelingen voordoen die tot tekorten kunnen leiden. Administratief is het lastig
om deze kosten te beheersen, omdat veelal sprake is van vooruitbetalingen en afrekeningen
achteraf. Wellicht zou een schommelfonds voor het sociaal domein een instrument kunnen zijn
om de pieken en dalen in de exploitatie te kunnen opvangen, aldus de portefeuillehouder
Financiën in dit verband (commissieverslag, 14 februari 2019).
Op 6 juni 2019 wordt de kadernota 2020 besproken in de gemeenteraad (na een raadsbrede
commissiebehandeling op 16 mei 2019). Zoals eerder verwoord, voert de kadernota een
structureel tekort op van € 5 miljoen, waar een oplossing voor gevonden moet worden. Een
amendement en drie moties zijn voor de behandeling ingediend. Het amendement gaat in op
de oplossingsrichtingen die denkbaar zijn om het tekort te dekken. Dit amendement wordt later
ingetrokken. De moties gaan in op de onderwijsagenda, de energietransitie en op het aanboren
van additionele financiële middelen, zoals subsidies en cofinanciering (amendement en moties,
ingediend voor de behandeling van de kadernota 2020, juni 2019). Het college stelt in reactie
hierop, dat er een tekort is voor 2019 van € 11,5 miljoen is, terwijl er een groter structureel
probleem is. Hier zullen bezuinigingen voor gevonden moeten worden. Dit moet in de volle
breedte plaatsvinden, waarbij ook de afweging tussen zelf doen en uitbesteden wordt
meegenomen. Uit de diverse beschouwingen van de fracties wordt duidelijk, dat men zich de
financiële krapte en de noodzaak tot ombuigingen realiseert. “We kunnen ons niet rijk rekenen
en een sluitende begroting zal een zware bevalling worden”, zo wordt opgemerkt. “Het is
eigenlijk een verwarrende situatie: er is een structureel tekort op jeugdzorg, een
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winstwaarschuwing, maar er zijn ook de miljoenen van de precariobelasting”, zo wordt
eveneens gesteld. “De financiën laten een triest beeld zien” (..) “Jeugdzorg blijft een
aanhoudende zorg”, wordt ingebracht. “Het gaat erom dat de boel financieel op orde en
sluitend is, ook structureel”, zo wordt gepleit, een pleidooi dat overigens door het college
ondersteund wordt. “De tekorten worden niet alleen veroorzaakt door de jeugdzorg. Er zijn
meer aandachtsvelden waar we tekorten op hebben”, zo benadrukt het college in de reactie.
Voor de behandeling van de bestuursrapportage 2019 tot en met april op 4 juli 2019 worden
twee moties ingediend. Deze moties heeft betrekking op het gebruik van alternatieve energie
en op het project de Rolpeal. De behandeling van deze rapportage beperkt zich met name tot
deze twee moties en gaat niet zozeer in op het totaalbeeld dat gepresenteerd wordt in deze
rapportage.
Zoals gesteld wordt de bestuursrapportage tot en met juni 2019 op 27 augustus 2019 in het
college vastgesteld. Het tekort loopt nu op tot € 8.346.000 en het college stelt dat separaat
voorstellen worden gedaan om deze tekorten weg te werken.
Diezelfde dag worden de uitkomsten van de meicirculaire gepubliceerd op de site in de vorm
van actieve informatievoorziening. In de bijlage die behoort bij dit bericht, worden de
negatieve effecten van de meicirculaire voor de jaren 2020 en verder inzichtelijk gemaakt.
Desgevraagd wordt gesteld, dat de raad vanaf augustus 2019 actief bij dit proces betrokken
wordt. Naast de bestuursrapportage tot en met juni en de effecten van de meicirculaire,
verstuurt het college op 3 september 2019 een persbericht en organiseert het college twee
informatieavonden, waarin de gemeenteraad wordt meegenomen in de stand van zaken, het
tot dusver gevoerde proces en de ombuigingsvoorstellen. Deze avonden worden gepland op 12
september 2019 en 16 oktober 2019. In de uitnodiging voor 12 september 2019 staat het
volgende vermeld: “In de komende begroting 2020 moeten we een structureel sluitend plaatje
presenteren. U kunt een inhoudelijke toelichting verwachten op onze aanpak en inspanningen
om dit te bewerkstelligen” (Uitnodiging voor een informerende bijeenkomst ombuigingen, 12
september 2019). Het persbericht, dat op 3 september 2019 wordt verstuurd, vermeldt het
volgende:
“De gemeente Súdwest-Fryslân houdt voor dit jaar rekening met een flink tekort. Wethouder
Maarten Offinga van financiën verwacht dat het nadelig saldo over 2019 kan oplopen tot zo’n
10 miljoen euro. “Dat is wel even slikken, want de afgelopen jaren eindigden we steevast in
de plus”, zegt de wethouder. Toch komt het tekort niet als een verrassing. “Bij de start van dit
jaar hadden we al gerekend met een nadelig saldo van zo’n 3 miljoen als gevolg van incidentele
vernieuwingen”, zegt Offinga. “Achter de schermen zijn we dan ook al even bezig met het
voorbereiden van maatregelen die de komende jaren onze uitgaven en inkomsten weer in
balans moeten brengen.” De planning is om deze in de loop van oktober aan de gemeenteraad
te presenteren. Voor dit jaar zit er niets anders op dan de algemene reserves aan te spreken.
“Door een aantal werkzaamheden door te schuiven naar volgend jaar kunnen we het tekort
over 2019 met zo’n 2 miljoen euro terugdringen naar 8 miljoen”, zegt Offinga. “Maar we kunnen
niet blijven doorschuiven. Daarom zijn voor 2020 en de jaren daarna stevige maatregelen
nodig.” Deze kunnen variëren van het vertragen tot het helemaal schrappen van projecten.
“Tegelijkertijd blijven we investeren en optimaliseren”, zegt Offinga. “Investeren om te
blijven groeien en optimaliseren om als gemeente beter, sneller en goedkoper te werken. De
kosten gaan dan voor de baten, met als doel een gezonde begroting.” Een belangrijke oorzaak
van het gemeentelijk tekort zijn de oplopende kosten in het sociaal domein, met de jeugdzorg
voorop. ‘Den Haag’ heeft toegezegd om gemeenten hiervoor te compenseren, maar deze
compensatie weegt niet op tegen de werkelijke kosten, zegt Offinga. Bovendien is de
compensatie slechts tijdelijk. “Het blijft een vervelend bericht dat gemeenten moeten snijden
in voorzieningen doordat ze minder geld krijgen van het Rijk.” Den Haag is ook verantwoordelijk
voor een andere tegenvaller. De gemeente kan een lagere uitkering uit het gemeentefonds
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tegemoet zien, zo blijkt uit de zogeheten meicirculaire van het ministerie van Financiën. “Plat
gezegd komt het erop neer dat de gemeenten minder geld krijgen doordat de rijksoverheid
minder uitgeeft”, zegt Offinga. De commissie financiën van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, waarvan Offinga deel uitmaakt, heeft al geprotesteerd. Offinga: “Maar voorlopig
moet we onszelf redden.” Súdwest-Fryslân is niet de enige gemeente die te maken heeft met
tekorten in de zorg en minder geld krijgt van het Rijk. Offinga: “Diverse signalen zijn naar het
Rijk gestuurd en hopelijk komt er op Prinsjesdag, over twee weken, beter nieuws voor de
gemeenten bij de behandeling van de Miljoenennota.” (Persbericht, 3 september 2019).
Op 12 september 2019 vindt een informatieve bijeenkomst plaats voor de gemeenteraad en de
commissieleden. Na een bestuurlijke opening wordt het financieel beeld toegelicht. Vervolgens
wordt de aanpak met betrekking tot de ombuigingen uiteengezet. De bijeenkomst gaat expliciet
nog niet inhoudelijk in op de ombuigingen. Zoals boven is beschreven, staat een tweede
bijeenkomst gepland medio oktober waarin de begroting, inclusief de ombuigingen, inhoudelijk
worden toegelicht. Enkele deelnemers aan deze bijeenkomst stellen vragen over de
rijksbijdrage voor de jeugdzorg en vragen zich af in hoeverre deze bijdrage niet structureel kan
worden ingeboekt. Hierin gaat het college uit voorzichtigheidsoverwegingen niet in mee
(Ambtelijke toelichting, d.d. 24 september 2019). Hier wordt ambtelijk op toegevoegd dat in
de verdere voorbereiding van de begroting toch een stap in deze richting is gezet en dat €
800.000 uiteindelijk wordt ingeboekt (Ambtelijke toevoeging, d.d. 3 oktober 2019). Een analyse
van de conceptbegroting laat zien, dat dit inderdaad het geval is (zie boven).
In het laatste deel van de bijeenkomst van 12 september 2019 wordt ingegaan op de financiële
strategie. Als uitgangspunten worden daarbij gehanteerd, dat de positie van de gemeente
structureel op orde dient te zijn en dat incidentele middelen kunnen worden ingezet voor
structureel evenwicht (NAVRAGEN). Daarnaast zou men buffers kunnen vormen om tegenvallers
vanuit het rijk op te kunnen vangen, zou men oud beleid kunnen heroverwegen en zullen nieuwe
wensen on hold moeten worden gezet, totdat de structurele positie op orde is. Ook worden de
interne acties die de gemeente heeft ondernomen toegelicht. Zo wordt melding gemaakt van
de ombuigingstafels en van de zoektocht naar oud beleid dat niet meer aansluit op de
kernthema’s van de kadernota 2020. Aangekondigd wordt dat in de komende
bestuursrapportage de taakstelling van € 2 miljoen zal worden toegelicht en dat een versnelling
in tempo dient plaats te vinden van de voorstellen die zijn gericht op het resultaat in 2020 en
2021. Melding wordt gemaakt van de volgende informatieavond die in het kader staat van de
programmabegroting en gepland staat voor 16 oktober 2019. De planning wordt als volgt
gepresenteerd:

Toelichting

Datum

Collegebehandeling begroting

7 oktober 2019

Informatie avond raad – programmabegroting & Ontwikkelagenda

16 oktober 2019

Verzending stukken

17 oktober 2019

Gecombineerde commissievergadering - programmabegroting &
Ontwikkelagenda

31 oktober 2019

Raadsbehandeling
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Onderzoek Rekenkamer Financiële positie

9 december 2019

Commissiebehandeling BF

9 januari 2020

Raadsbehandeling

23 januari 2020

(Informatiebijeenkomst, 12 september 2019)
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Hoofdstuk 3 Nadere analyse
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de analyse uit het tweede hoofdstuk van een nadere
analyse worden voorzien. Ook dit wordt weer uitgevoerd aan de hand van de deelvragen. Waar
de analyse uit het tweede hoofdstuk gericht was op het traceren van feiten, worden deze feiten
nu in dit hoofdstuk in verband gebracht met elkaar en voorzien van een nadere reflectie.

3.2 Hoe kan de financiële positie van de gemeente worden geduid?
Aan de hand van een vergelijkende analyse kan geconstateerd worden, dat eind 2018 de
gemeente een relatief lage netto schuldquote heeft (64%) en dat ook de gecorrigeerde netto
schuldquote (51%) ruim onder de norm ligt, waarboven het ministerie zich zorgen gaan maken
(vanaf 90%).
Eind 2018 kent de gemeente een relatief lage solvabiliteit (20%, eind 2018). Bij een solvabiliteit
van minder dan 20%, wordt op het ministerie doorgaans een code rood afgegeven, hoewel deze
code altijd in samenhang met andere factoren wordt bezien. Gesteld kan worden, dat zonder
de vrijval Precariobelasting, waartoe eind 2018 is besloten, de solvabiliteit nog lager zou liggen.
De belastingcapaciteit3 kan als volgt worden weergegeven:
Belastingcapaciteit
2014

93

2015

91,5

2016

91,3

2017

92,1

2018

94,2

2019

94,2

2020

94,2

2021

94,2

2022

94,2

(Waarstaatjegemeente.nl)
De cijfers tot en met 2017 zijn gebaseerd op rekeningbasis, vanaf 2018 worden de cijfers op
begrotingsbasis gepresenteerd. Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat de gemeente niet
bijzonder veel onbenutte belastingcapaciteit heeft.

3

Dit betreft het percentage waarmee de inkomsten kunnen worden vergroot door de belastingtarieven
OZB te verhogen naar het rekentarief dat nodig is voor het aanvragen van noodsteun artikel 12 Financiële
verhoudingswet. Een percentage dichter bij 100% betekent minder mogelijkheden om de inkomsten te
verhogen.
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Dit geldt ook voor de structurele exploitatieruimte:
Structurele exploitatieruimte
2014

1,3

2015

0,3

2016

0,8

2017

-3,7

2018

0,2

2019

0,5

2020

0,1

2021

0,2

2022

0,1

(Waarstaatjegemeente.nl)
Anderzijds kan gesteld worden, dat begin 2019 de gemeente in staat is om een sluitend
perspectief te presenteren, hoewel de bovenstaande bevindingen duidelijk maken, dat relatief
weinig marge bestaat om onvoorziene tegenvallers op te vangen.

3.2 Hoe worden de beleidsinhoudelijke ambities financieel vertaald en verwerkt?
Bij de vertaling van beleidsinhoudelijke ambities naar budgettair beslag is het raadzaam om
een onderscheid te maken in autonome ontwikkelingen enerzijds en nieuwe wensen anderzijds.
Deze tweede categorie is doorgaans tot op zekere hoogte beïnvloedbaar, terwijl autonome
ontwikkelingen in mindere mate beïnvloedbaar zijn. In augustus is de totale vertaling van
autonome ontwikkelingen, nieuwe ambities en opgaven naar budgettaire claims als volgt weer
te geven:
2019
Startpositie PB 2019

2020

1.224.108

131.553

68.221

-

-

-

-

120.000

-7.952.000

-7.952.000

-7.272.000

-7.272.000

-1.217.457

1.603.950

668.615

-545.514

-1.387.771

-1.960.000

-1.205.000

-1.200.000

-1.200.000

-880.500

-952.500

-986.500

-986.500

-4.139.000

-1.960.017

-1.935.017

-3.410.017

-4.475.000

-4.827.772

-4.849.012

-4.849.012

-4.421.000

-3.901.010

-3.315.760

-3.125.510

1.754.085

4.179.885

8.157.485

10.116.785

Taakstelling DT

2.000.000

Vervallen voor PB
Autonoom overig

2023

547.960

-3.999.000

Meicirculaire

2022

171.721

Berap april 2019

Autonoom JR/KN

2021

-81.000

Ontwikkelagenda
Kapitaalgoederen
Overige wensen
Ombuiging eigen
port.

-
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Reserve ombuiging

510.000

757.500

1.377.500

1.472.500

956.200

958.700

986.200

1.038.700

-18.831.544

-13.685.639

-9.451.065

-9.534.604

Vervallen ombuiging
Totaal tekort

-1.953.349

De gemeente raamt een structureel tekort voor jeugdzorg van € 3 miljoen op jaarbasis
(opgenomen onder Autonoom JR/KN). Dit tekort is niet uniek voor de gemeente. Al in april
2019, tijdens het verschijnen van de meicirculaire, wordt landelijk gewezen op de tekorten die
bij gemeenten ontstaan op het gebied van jeugdzorg. Een en ander leidt tot een open brief van
de VNG aan alle inwoners van Nederland (van Zanen, mei 2019). In het dagblad Trouw worden
de uitkomsten van een onderzoek gepresenteerd dat in opdracht van de minister van
Volksgezondheid is uitgevoerd. De groei in uitgaven valt enerzijds te verklaren door het feit
dat meer cliënten gebruik maken van de jeugdzorg, terwijl anderzijds de behandeling zelf
duurder is geworden doordat meer gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg (Kieskamp,
april 2019). Gemeenten komen in totaal € 600 miljoen op jaarbasis tekort, aldus het onderzoek
van de minister. Binnenlands Bestuur sluit hierop aan: “De tekortschietende rijksmiddelen
speelt alle gemeenten parten. Ook de toename van het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt,
is mede debet aan de tekorten. Daarnaast is sprake van een toename van de intensiteit van
hulptrajecten en toenemende complexiteit van zorgvragen, zo stellen gemeenten”, aldus
Binnenlands Bestuur (de Koster, 2019). Dit artikel extrapoleert naar aanleiding van een
steekproef het tekort op jeugdzorg over het jaar 2018 naar € 1,2 miljard.
Toch heeft het college wel een punt in zijn stellingname, dat het budgettaire beslag niet alleen
veroorzaakt wordt door de jeugdzorg. Aan de hand van de bovenstaande opstelling wordt
duidelijk, dat jeugdzorg nog geen 50% van het totale negatieve effect van de autonome
ontwikkelingen veroorzaakt. Daarnaast verklaren de autonome ontwikkelingen voor het jaar
2020 nog geen 50% van het totale budgettaire beslag van bijna € 19 miljoen. In die zin is het
persbericht van 3 september 2019 wat geflatteerd. Hierin wordt namelijk gesteld, dat de
oplopende kosten in het sociaal domein (met jeugdzorg voorop) een belangrijke oorzaak vormen
voor het tekort over 2019. Daarnaast wordt de oorzaak neergelegd bij een lagere algemene
uitkering, aldus dit persbericht. In die zin verwijst het persbericht met name naar juist
autonome ontwikkelingen.
De vertaling van ontwikkelingen, ambities en wensen naar budgetten wordt binnen de
gemeente van voldoende reflectie voorzien. Budgettaire claims worden eerst vanuit de
vakinhoudelijke afdelingen aangedragen. Deze claims worden vervolgens getoetst door de
financieel specialisten. Tevens worden de benodigde budgetten door de directie getoetst en
besproken. In de praktijk leidt deze laatste toets tot de nodige aanpassingen, zo wordt gesteld.
Vervolgens vindt nog een toets plaats door de portefeuillehouder zelf, alvorens de begroting
wordt vormgegeven en wordt aangeboden aan het college, aldus de respons in dit verband.
De soliditeit van de ramingen is tijdens dit onderzoek op de proef gesteld. Door provinciaal
toezichthouders is schriftelijk het signaal afgegeven dat de compensatie voor Jeugdhulp, die in
de meicirculaire voor de jaren 2020 en 2021 staat ingeboekt, ook structureel mag worden
doorgetrokken. Uiteraard levert dit een risico op, aangezien de meicirculaire zich hier in het
geheel niet over uitlaat. De onderzoeker heeft deze mogelijkheid tijdens de interviews
enthousiast voorgelegd (daarbij melding gemaakt van het feit dat andere gemeenten deze
handreiking van de toezichthouder met beide handen aangrijpen) en kreeg daarbij als antwoord
dat de gemeente het inboeken van dergelijke virtuele compensaties te risicovol vindt. Dit
versterkt de constatering dat de gemeente niet allen zorgvuldig, maar ook prudent baten en
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lasten begroot. Aan de andere kant boekt het college uiteindelijk toch € 800.000 (50% van de
compensatie) structureel in, om de conceptbegroting sluitend te krijgen.

3.3 Hoe verhoudt de financiële positie zich tot deze ambities?
Duidelijk is, dat de ontwikkelingen, ambities en overige wensen zich niet goed verhouden tot
de financiële ruimte waarover de gemeente beschikt. Het jaar 2019 begint nog redelijk
optimistisch, maar vanaf het voorjaar 2019 wordt steeds duidelijker, dat sprake is van een
oplopend tekort.
De ontwikkeling van dit tekort kan als volgt in beeld worden gebracht.
Begroting 2019 structureel
Begroting 2019 incidenteel
Begroting 2019 jaarsaldo
Bestuursrap. t.m. maart 2019
Bestuursrap. t.m. april 2019
Bestuursrap. t.m. juni 2019
Kadernota start
Kadernota structureel
Structureel tekort kadernota

2019
1.224.000
-4.173.000
-2.949.000
-2.949.000
-6.948.000
-8.346.000
1.224.000
-4.642.000
-3.418.000

2020
172.000
-2.036.000
-1.864.000

2021
548.000
-729.000
-181.000

2022
132.000
0
132.000

172.000
-5.144.000
-4.972.000

548.000
-4.464.000
-3.916.00

132.000
-4.464.000
-4.332.000

2023

68.000
-4.464.000
-4.396.000

In de begroting 2019 wordt uitgegaan van een positieve startpositie. Vervolgens veroorzaken
enkele incidentele afwijkingen de uiteindelijk negatieve begrotingssaldi. De kadernota kent
een andere systematiek. De startpositie is gelijk aan die van de begroting, maar nu veroorzaken
enkele structurele afwijkingen de uiteindelijke tekorten. Een vergelijking van de begroting
(Begroting 2019, p. 22) en de kadernota (Kadernota 2020, p. 19), laat inderdaad zien, dat het
hier om verschillende afwijkingen gaat. De vraag rijst dan, of incidentele en structurele
afwijkingen niet moeten worden samengevoegd om het totale beslag en uiteindelijk het totale
tekort goed in beeld te kunnen brengen.
Het overzicht uit de kadernota laat deze samenvoeging wel zien, maar dan met betrekking tot
de algemene reserve:
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(Kadernota 2020, p. 21)
Dit is op zich opmerkelijk. Indien men de stelling betrekt dat de algemene reserve enkel mag
worden aangewend om incidentele tekorten te dekken (zoals door de toezichthouder wordt
verlangd), dan zouden structurele lasten niet in het bovenstaand overzicht moeten worden
opgenomen. Ook in de conceptbegroting 2020 worden structurele effecten meegenomen in de
ontwikkeling van de algemene reserve. Indien men de stelling betrekt dat het totale
begrotingssaldo altijd bestaat uit een structurele en een incidentele component, zouden ook
de incidentele lasten moeten worden meegenomen om het totale saldotekort inzichtelijk te
maken. Een dergelijk overzicht ontbreekt echter zowel in de begroting als in de kadernota en
zou er dan als volgt uitzien:
Begroting 2019 startpositie
Begroting 2019 incidenteel
Kadernota structureel
Daadwerkelijk tekort
Tekort bestuursrapportage
juni 2019

2019
1.224.000
-4.173.000
-4.642.000
-7.588.981
-8.346.000

2020
172.000
-2.036.000
-5.144.000
-7.005.980

2021
548.000
-729.000
-4.464.000
-4.642.979

2022
132.000
0
-4.464.000
-4.329.978

2023
-4.464.000
-4.461.977

Te zien is, dat de bestuursrapportage juni 2019 uitgaat van een begrotingstekort van €
8.346.000, terwijl de kadernota 2020 en de begroting 2019 uitkomen op een tekort van €
7.588.981.
De bestuursrapportage juni 2019 merkt hierover het volgende op: “Het begrote jaarsaldo van
2019 bedroeg € 2.949.000 nadelig (zie pagina 26 van de Programmabegroting 2019). In de vorige
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berap is een additioneel tekort gemeld van totaal € 4.099.000. Door de begrotingswijzigingen
in deze bestuursrapportage verslechtert het verwachte resultaat verder met € 1.298.000. Het
verwachte resultaat over 2019 komt daarmee uit op € 8.346.000 nadelig” (Bestuursrapportage
juni, p. 3).
Uit deze passage wordt duidelijk, dat het tekort van € 8.346.000 is gebaseerd op zowel de
incidentele als de structurele tegenvallers en in die zin dus een volledig beeld geeft. Rijst dan
natuurlijk de vraag hoe het verschil tussen € 7.588.981 en € 8.346.000 is te verklaren. Een
verklaring hiervoor kan zijn, dat de effecten van de meicirculaire 2019 nog niet in de kadernota
verwerkt waren. “De meicirculaire van het Rijk nemen we mee bij het opstellen van de
begroting”, zo wordt immers gesteld in de kadernota (Kadernota 2020, p. 3).
Een compilatie van het interne document (tweede ombuigingsronde) laat voor 2019 het
volgende zien:
2019
Startpositie PB 2019

1.224.108

Berap april 2019

-3.999.000

Taakstelling DT

2.000.000

Autonoom JR/KN
Meicirculaire
Autonoom
Totaal tekort

120.000
-1.217.457
-81.000
-1.953.349

De startpositie is hier dus € 1.224.108, dus zonder de incidentele tekorten. De
bestuursrapportage april 2019 staat opgenomen in het overzicht, evenals de meicirculaire. Als
deze interne opstelling nu gecorrigeerd wordt voor de taakstelling en de autonome
ontwikkelingen en als het incidentele tekort wordt toegevoegd, ontstaat het volgende beeld:
2019
Startpositie PB 2019

1.224.108

Begroting 2019 incidenteel

-4.173.000

Berap april 2019

-3.999.000

Taakstelling DT

2.000.000

Autonoom JR/KN
Meicirculaire

120.000
-1.217.457

Autonoom
Totaal tekort

-81.000
-8.165.349

Dit beeld correspondeert redelijk met de bestuursrapportage juni, waarin een tekort van €
8.346.000 wordt opgevoerd.
De respondenten geven op dit punt aan, dat men het tekort over 2019 wil wegwerken door de
Precario reserve in te zetten en door de taakstelling van € 2 miljoen te realiseren. Er zijn
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immers geen bezwaren meer ingediend tegen de precarioheffing, aldus de respons in dit
verband.
In lijn met de bestuursrapportage tot en met juni 2019 maakt het persbericht van 3 september
2019 melding van een uiteindelijk tekort van ongeveer € 8 miljoen. Dit is nadat enkele
werkzaamheden zijn doorgeschoven naar het volgende jaar.
Intern vindt zeer frequent overleg plaats over de vraag hoe de tekorten kunnen worden
weggewerkt en hoe het meerjarig perspectief positief kan worden weggewerkt. Een nadere
analyse van het effect van de ombuigingsoperaties kan als volgt worden weergegeven:
2019

2020

2021

2022

2023

-3.953.349

-16.768.044

-11.677.138

-11.898.852

-11.577.364

Nog te maken keuze na
1e ronde
Effect eerste
ombuiging
Totaal tekort 2e ronde

-3.953.349

-4.742.744

-2.735.540

-3.234.976

-1.731.265

12.025.300

8.941.598

8.663.876

9.846.099

-3.953.349

-18.831.544

-13.685.639

-9.451.065

-9.534.604

Nog te maken keuze na
2e ronde
Effect tweede
ombuiging

-1.953.349

-6.173.244

-4.182.496

-650.172

403.539

2.000.000

12.658.300

9.503.143

8.800.893

9.938.143

Totaal tekort

1e

ronde

Te zien is, dat de ombuigingsoperaties de nodige effecten hebben opgeleverd. Aan de andere
kant is te constateren, dat de effecten uit de eerste ombuiging ook weer worden teruggedraaid:
zo verspringt de eindstand van de eerste ombuigingsronde van - € 4.742.744 naar het startpunt
van - € 18.831.544 voor de tweede ombuigingsronde.
Begin september 2019 ziet intern het perspectief er als volgt uit:
2019
Resultaat
structureel
Resultaat
incidenteel
Totaal resultaat

1.263.108
-4.172.837
-2.909.729

2020

2021

2022

2023

3.433.244
5.475.600
8.908.844

441.116
-1.768.750

-158.792

494.919

-158.792

494.919

-2.209.866

Voor het jaar 2019 wordt nadien gesteld, dat men rekening houdt met een tekort van € 6,3
miljoen. Dit tekort correspondeert met het tekort van € 8,3 minus de ombuiging van € 2
miljoen.
Wekelijks contact tussen de onderzoeker en de organisatie (ambtelijk en bestuurlijk) levert het
beeld op, dat achter de schermen dagelijks wordt gewerkt aan het terugdringen van het tekort.
Daarbij weet men de verhoudingen binnen het college, maar ook tussen het college en de
ambtelijke organisatie goed te houden.
De vraag rijst in dit verband in hoeverre de gemeente niet eerder actie had of moest
ondernemen. Geconstateerd kan worden, dat de gemeente bij het verschijnen van de
bestuursrapportage tot en met april 2019 een eerste concrete winstwaarschuwing afgeeft.
Eerdere signalen zijn daarvoor al afgegeven, maar dit gebeurt mondeling en zonder dat het
tekort wordt gekwantificeerd. In april 2019 neemt de gemeente intern de nodige maatregelen
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en wordt een programmamanager belast met de organisatie van een operatie die erop gericht
is het tekort terug te brengen. Dit leidt er uiteindelijk toe, dat vanaf 2021 een sluitend
meerjarenperspectief kan worden gepresenteerd voor wat betreft de structurele lasten (zoals
aangegeven in de conceptbegroting 2020). Daarnaast is vanaf 2022 geen sprake meer van een
incidenteel tekort. Geconstateerd kan worden, dat de gemeente als gevolg van de interne
operatie in 2019 kans heeft gezien het tekort om te buigen bij de eerst volgende productie:
de programmabegroting 2020.
Financieel overzicht op
hoofdlijnen
(bedragen x € 1.000)
Eindpositie structureel
Eindpositie incidenteel
Begroot jaarsaldo (in samenhang)
Onttrekking/toevoeging aan de
algemene reserve
Totaal

2020

2021

2022

2023

-2.054
-5.116
-7.170
7.170

420
-3.144
-2.724
2.724

1.550
0
1.550
-1.550

3.520
0
3.520
-3.520

0

0

0

0

(Conceptbegroting 2020, p. 24)
De vraag rijst dan, hoe realistisch de ramingen zijn. Ter illustratie is de exploitatie van het
programma Sociaal nader geanalyseerd. Deze exploitatie kan als volgt in beeld worden
gebracht:
Sociaal
Lasten
Baten
Saldo

Begroting 2018 na
wijziging (vlg.
jaarrekening)
143.008.000
41.778.000
101.231.000

Jaarrekening 2018
145.885.000
42.750.000
103.135.000

Begroting 2019
143.831.000
40.547.000
103.284.000

Conceptbegroting
2020
148.413.000
36.470.000
111.943.000

Gesteld kan worden dat de lasten in ieder geval niet te laag zijn geraamd, als naar de
jaarrekening 2018 wordt gekeken. De mutaties op het programma Sociaal kunnen als volgt in
beeld worden gebracht:
Aanpassingen met structurele effecten
(bedragen x € 1.000)
d. Sociaal
1. Temporiseren investeringen PO huisvesting [P1-07]
2. Overheveling middelen PO naar VO
3. Vertraging doordecentralisatie VO [P1-12]
4. Leerlingenvervoer [P1-03]
5. Voorziening Vastgoed Zwembad Sneek BV
6. Subsidie zwembad Vitaloo Bolsward [P1-04]
7. Afschrijvingstermijnen sportaccommodaties [P1-08]
8. Sportaccommodaties privatiseren [P1-11]
9. Vernieuwen sociaal domein [P1-01]
10. Herstructurering voorliggend veld [P1-06]
11. Harmonisatie contracten en subsidies
zorgaanbieders
12. Uitkeringen[P1-10]
binnen BUIG middelen [P2-02]
13. ESF project is tijdelijk t/m 2019 [P1-05]
14. Prijsindexatie WMO 2020
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2020

2021

2022

2023

0
0
500
0
-50
0
40
68
200
133
150
490
198
-400

44
-44
0
100
-50
273
40
68
1.200
133
150
2.230
198
-400

89
-89
0
200
-50
273
40
68
2.200
133
150
2.800
198
-400

133
-133
0
300
-50
273
40
68
3.200
133
150
2.800
198
-400

59

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

15. MOVO-middelen (Maatschappelijke Opvang
Vrouwen
Opvang)
16. Begeleidingskosten
Beschut Werken
17. WSW Empatec transitie [P1-09]
18. Personele component in ombuigingsvoorstellen
Subtotaal

-125
-95
250
-250
1.109

-125
-183
125
-280
3.479

-125
-217
0
-320
4.950

-125
-217
0
-360
6.010

Het bovenstaande overzicht maakt duidelijk, dat de verhogingen van de budgetten in omvang
beperkt zijn en eerder samenhangen met autonome ontwikkelingen, zoals de prijsindexatie
WMO 2020. “Het betreft enerzijds zaken waaraan we extra geld willen geven, vooral door
onvermijdelijke ontwikkelingen. Anderzijds betreft het ook zaken waaraan we minder middelen
willen besteden, ofwel waar we op willen ombuigen” (Conceptbegroting 2020, p. 15).
Wel kan geconstateerd worden, dat binnen het programma Sociaal forse ombuigingen zijn
ingeboekt die nogal wat inspanning van de gemeente zullen vergen. Te denken is dan aan
leerlingenvervoer, waar een ombuiging wordt ingeboekt van € 1 ton, oplopend tot 3 ton in 2023.
De begroting 2020 merkt hierover het volgende op: “Door steviger in te zetten op
contractbeheer en een kritischer beoordeling van de aanvragen verwachten wij op termijn weer
uit te kunnen komen met het eerdere budget. We verwachten in 2021 het tekort met € 100.000
terug te kunnen brengen, in 2022 met € 200.000 en in 2023 met € 300.000” (Conceptbegroting
2020, p. 15). Het zal duidelijk zijn, dat deze taakstelling zich niet vanzelf zal realiseren.
Uiteraard valt de post Vernieuwen Sociaal Domein als eerste op, gelet op de omvang van de
ombuiging. In de begroting 2020 wordt hierover het volgende opgemerkt:
“Dit betreft een gecombineerd ombuigingsvoorstel met verschillende elementen:
•

•
•

•

De instroom naar 2e lijnsvoorzieningen Wmo, Jeugd en Participatie en
Schulddienstverlening in het sociaal domein verminderen door een goede selectie aan
de poort en de toegang meer zelf te laten doen met zoveel mogelijk inzet van en
samenwerking met het voorliggend veld. Enkelvoudige voorzieningen die het
gebiedsteam nu indiceert zoveel mogelijk herbeleggen.
De inkoop en contractering van 2e lijnsvoorzieningen herijken waarbij we toewerken
naar selectie van aanbieders en wijziging van de bekostigingssystematiek.
Op onderdelen maatwerkvoorzieningen eerder afschalen versoberen of afschaffen waar
dit wettelijk mogelijk is, zoals HH voorzieningen, vakantieaanbod minima en
schuldhulpverlening.
Vernieuwing van het subsidiebeleid m.b.t. peuterspeelzalen, met als doel dat we het
inzetten waar dat nodig is.

Het voorstel Vernieuwen sociaal domein moet een voordeel op kunnen leveren van € 0,2 miljoen
in 2020, oplopend naar € 3,2 miljoen in 2023” (Conceptbegroting 2020, p. 16).
De vraag rijst in hoeverre deze passage realistisch is. Landelijk kampen gemeenten met het
fenomeen dat juist de instroom naar 2e lijnsvoorzieningen zeer lastig gereduceerd kan worden
en dat de beoogde kostenbesparing binnen het sociaal domein mede vanwege deze reden onder
druk komt te staan.
Een soortgelijke aantekening past bij de BUIG middelen. Hierover wordt het volgende
opgemerkt:
“Investeringen uit het Actieplan Uitstroom 2018-2019 hebben al een daling opgeleverd van
minimaal 300 mensen uit de bijstand. Voor 2020-2021 is de doelstelling een extra daling van
400 mensen uit de bijstand, zodat we uitkomen op 1.750 uitkeringsgerechtigden. Dit zijn
mensen met een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vergt een extra investering, die
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na één jaar rendement oplevert. Op termijn leidt dit voor de gemeente tot een bedrag van
€ 2,8 miljoen aan lagere lasten. Bovenstaande financiële impact is gebaseerd op een plan
(Súdwest Werkt!) waarbij nagenoeg met alle uitkeringsgerechtigden diverse keren wordt
gesproken en ze naar werk worden bemiddeld” (Conceptbegroting 2020, p. 17).
Om de jaren sluitend te maken wordt een vrij fors beroep gedaan op de algemene reserve in
combinatie met de Precarioreserve. Aan deze laatste reserve wordt voor de jaren 2019, 2020
en 2021 respectievelijk € 7.542.000, € 7.170.000 en € 2.564.000 onttrokken om de algemene
reserve op het niveau van € 8.900.000 te houden (Conceptbegroting 2020, p. 24). Dat laatste is
nodig om de weerstandsratio op 1 te houden.
Aan de andere kant kan ook geconstateerd worden dat de gemeente eerdere ervaringen uit
voorgaande jaren verwerkt in de ramingen voor 2020 en verder. Zo wordt de post
Vrijwilligersbijdrage in de begroting 2020 met € 100.000 verhoogd, gelet op het feit dat in de
jaarrekening 2018 sprake is van een structurele overschrijding. De persoonsgebonden budgetten
PGB’s kunnen worden verlaagd met € 182.000 vanwege een structurele onderschrijding die in
de jaarrekening 2018 wordt geconstateerd. De verhoging van de FUMO bijdrage is opmerkelijk.
In de kadernota 2020 wordt nog uitgegaan van een verhoging van € 50.000, gecorrigeerd voor
de overdracht van taken naar de FUMO, valt dan de uiteindelijke verhoging van € 270.000 zeker
op.
Met de installatie van een schommelfonds gaat “een lang gekoesterde wens” van het college in
vervulling. De begroting merkt hierover het volgende op: “De zeer tegenvallende meicirculaire
en de daarop volgende weer aanzienlijk positievere septembercirculaire toont de
wispelturigheid van de Algemene Uitkering aan. Als gemeente zijn we erg afhankelijk van deze
inkomstenbron. Het is erg lastig om steeds met deze grote schommelingen geconfronteerd te
worden, vaak zelfs nog in het begrotingsjaar zelf. Graag zouden we in onze begroting over een
buffer beschikken, die de schommelingen in de Algemene Uitkering (voor een groot deel) op
kan vangen. Dan hoeven we minder acuut te reageren op kortingen, waardoor we stabieler
kunnen begroten. De voordelige septembercirculaire geeft ons de mogelijkheid om deze lang
gekoesterde wens in te vullen. We willen vanaf het jaar 2021 een bedrag van € 1,5 miljoen
opzij zetten in de begroting en dat gebruiken als een zogenaamd schommelfonds. Mocht
gedurende een jaar blijken dat het niet nodig is om deze buffer in te zetten, dan valt het
bedrag vrij in de jaarrekening van dat betreffende jaar” (Conceptbegroting 2020, p. 15). Het
instellen van een schommelfonds getuigt in de ogen van de onderzoeker van zeer veel realisme
en zou ook voor andere gemeenten aan te bevelen zijn. Wel verdient het aanbeveling om dit
fonds van toereikende spelregels te voorzien. Zo rijst de vraag wanneer precies gedurende het
jaar duidelijk wordt, wanneer het bedrag al dan niet nodig is. Ook rijst de vraag of het
raadzaam is het gehele bedrag vrij te laten vallen, mocht blijken dat het bedrag niet nodig is.
Wellicht kan de buffer dan beter worden ingezet voor mogelijke risico’s in dit verband die zich
in het jaar daarop voordoen.

3.4 Hoe wordt deze verhouding gecommuniceerd richting de gemeenteraad en hoe
stuurt de gemeenteraad op deze verhouding?
In 2018 wordt door het college al gewezen op het feit dat de algemene uitkering behoorlijk
fluctueert en dat zich ook binnen het sociaal domein ontwikkelingen voordoen, die het
financieel perspectief zullen beïnvloeden. Dit gebeurt in eerste instantie mondeling, veelal
tijdens de commissievergaderingen.
De bestuursrapportage tot en met april 2019, die voor de raadsvergadering van 4 juli 2019 staat
geagendeerd, geeft een winstwaarschuwing af. Het begrote jaarsaldo 2019 was al € 2.949.000
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nadelig en dit nadeel loopt in deze rapportage op naar € 6.948.000 (Bestuursrapportage april
2019, p. 3). De overschrijding op jeugdzorg vormt de grootste oorzaak voor dit hogere tekort:
voor € 3.000.000 structureel (Bestuursrapportage april 2019, p. 20). Opmerkelijk is, dat hier in
de raad verder niet op wordt doorgevraagd. Vermoedelijk komt dit, omdat een maand eerder
de kadernota 2020 is behandeld, namelijk op 6 juni 2019. Het structurele tekort van € 5 miljoen
wordt tijdens de behandeling van de kadernota in de raad besproken, maar concrete
oplossingen zijn nog niet voorhanden. Geconstateerd kan echter worden, dat de
bestuursrapportage tot en met april het jaar 2019 als object van rapportage kent, terwijl de
kadernota 2020 primair gericht is op het jaar 2020 en verder. In dat opzicht bevreemdt het,
dat tijdens de behandeling van de bestuursrapportage tot en met april 2019 niet is gevraagd in
hoeverre het tekort over 2019 kan worden gedekt.
Het college laat dit ook in de bestuursrapportage tot en met juni in het midden. Hoewel het
gepresenteerde tekort volledig is (zie boven), wordt niet voorzien in de dekking. Hiertoe zullen
separate voorstellen worden gedaan, aldus de bestuursrapportage in dit verband. Voor de jaren
2020 en verder publiceert het college op 27 augustus via actieve informatievoorziening, de
effecten van meicirculaire.
De bestuursrapportage tot en met juni gaat dan uit van een tekort van € 8.346.000 voor 2019.
Deze rapportage wordt 27 augustus 2019 vastgesteld. Ook het persbericht van 3 september sluit
hierop aan en vermeld een tekort van uiteindelijk € 8 miljoen. Intern is de stand van zaken eind
augustus 2019 echter, dat men een tekort becijfert van € 6,3 miljoen (inclusief het positieve
effect van de ombuigingsoperatie) Intern wordt overwogen om de raad voor te stellen dit tekort
te dekken vanuit de reserves.
Het grote gevaar van een operatie van deze omvang, waarbij intern dagelijks wordt gewerkt
aan het terugdringen van het tekort en waarbij de cijfers het karakter hebben van
“dagkoersen”, is uiteraard, dat het bijna onmogelijk is de gemeenteraad actueel geïnformeerd
te houden. De bestuursrapportage tot en met juni, kent als ijkmoment eind juni en wordt gelet
op het zomerreces eind augustus 2019 vastgesteld door het college. Een week later wordt zij
verzonden richting de gemeenteraad. Inmiddels is men dan intern al verder met het ombuigen
van het tekort.
In dit verband is het opmerkelijk dat de kadernota 2020 nog vrij veel ambities en wensen bevat.
Hoewel de kadernota melding maakt van het op handen zijnde tekort, maakt de kadernota
eveneens melding van vrij veel ambities. Niet duidelijk is dan, hoe de voorgestelde
ombuigingsoperatie zich verhoudt tot de ambities die men in het derde hoofdstuk van de
kadernota formuleert voor 2020. In dit hoofdstuk worden vier kernthema’s voorzien van
concrete actiepunten. De kadernota maakt niet inzichtelijk in hoeverre deze thema’s en
actiepunten nu al binnen het bestaand beleid en dus binnen de bestaande budgettering zijn
opgenomen, of dat het hier geheel nieuwe activiteiten betreft. Dit maakt, dat het vanuit de
kadernota niet mogelijk is aan te geven wat nu het extra beslag op de middelen is, laat staan
om te bezien in hoeverre dit beslag financieel gedekt kan worden. In relatie tot het vrij
omvangrijke tekort, ontstaat dan het gevaar, dat de kadernota wat lijkt losgezongen van de
budgettaire realiteit.
De communicatie richting de gemeenteraad verloopt volgens de interne planningen.
Geconstateerd kan worden, dat zelfs in een extra informatieve avond wordt voorzien. Was
oorspronkelijk rekening gehouden met één informatieve avond medio oktober, eind augustus
besluit het college om medio september een extra informatieve avond te organiseren. Ook de
verzending van bestuursrapportages, de actieve informatievoorziening (effecten meicirculaire)
en het persbericht verloopt conform planning.
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Op 12 september 2019 vindt een informatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden plaats,
waarin de stand van zaken wordt toegelicht. De uiteindelijke stand wordt daarbij als volgt
geduid:
Financieel overzicht op hoofdlijnen

2019

2020

2021

2022

2023

-3.418

-4.972

-3.916

-4.332

-4.396

-221

-579

-1.514

-3.529

-3.971

-3.639

-5.551

-5.430

-7.861

-8.367

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-3.639

-7.551

-7.430

-9.861

-10.367

(bedragen x € 1.000)
Structureel tekort volgens Kadernota:
Gevolgen M eicirculaire
Aangepaste positie structureel

Kleinere Autonome Ontwikkelingen (inschatting)
Aangepaste positie structureel

Dit beeld is pessimistischer dan het structurele tekort, waar intern begin september mee
wordt gerekend:
2019
Resultaat
structureel

2020

1.263.108

-3.433.244

2021
-441.116

2022
-158.792

2023
494.919

Uit het verslag van bevindingen wordt duidelijk, dat de effecten van de meicirculaire op
verschillende manieren worden gepresenteerd. Zo worden deze in de bestuursrapportage juni
2019 als volgt weergegeven:

(Bestuursrapportage juni 2019, p. 17)
De actieve informatievoorziening over de meicirculaire, die op 27 augustus 2019 wordt
gepubliceerd, geeft het volgende beeld:
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(Actieve informatievoorziening, 27 augustus 2019)
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het volgende beeld gegeven van de effecten van de
meicirculaire:
Gevolgen Meicirculaire

2019

2020

2021

2022

2023

20

-211

-211

-211

-211

2.000

1.600

1.600

0

0

0

0

0

0

0

996

498

498

498

498

-3.237

-2.466

-3.401

-3.816

-4.258

-221

-579

-1.514

-3.529

-3.971

(bedragen x € 1.000)
Af: Aanname compensatie in M eicirculaire
Bij: Jeugdzorg
Neutraal: Diverse taakmutaties (per saldo)
Bij: Terugdraaien eerdere aanname Algemene uitkering
Af: Tegenvallende Algemene uitkering algemeen

(Informatiebijeenkomst, 12 september 2019)
In de conceptbegroting 2020 worden de effecten van meicirculaire als volgt weergegeven:
Aanpassingen met structurele effecten
(bedragen x € 1.000)
b. Meicirculaire
1. Toevoeging jaarschijf 2023
2. Loon- en prijscompensatie
3. Compensatie Jeugdhulp
4. Loon- en prijsindexatie 2019 Sociaal Domein
5. Waarvan al rekening mee gehouden in PB2019
6. Participatie (WSW)
7. Waarvan bestemd voor Empatec

De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân

2020

2021

2022

2023

0
2.750
1.600
1.370
-1.350
1.174
-1.174

0
2.750
1.600
1.370
-1.350
1.182
-1.182

0
2.750
800
1.370
-1.350
1.168
-1.168

1.433
2.750
800
1.370
-1.350
1.162
-1.162
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8. Diverse taakmutaties en doeluitkeringen
9. Waarvan bestemd voor taakmutaties en
doeluitkeringen
10. Daling accres Algemene Uitkering
Subtotaal

588
-588
-2.317
2.053

451
-451
-3.255
1.115

428
-428
-3.672
-102

428
-428
-4.118
884

(Conceptbegroting 2020, p. 10)
Dit verwondert. Het zou overwogen kunnen worden om een meer eenduidig beeld te
communiceren over de effecten van de meicirculaire, zeker gelet op de relatief grote omvang
van deze effecten.
Ook bij de overzichten met betrekking tot de algemene reserve is de aansluiting soms minder
evident:
Ontwikkeling van de Algemene Reserve
(bedragen x € 1.000)
Stand per 1/1/2019 (volgens PB2019, p. 26)
Conceptbegroting 2020
PB 2019, p. 26

2019

2020

2021

2022

2023

13.664

8.900

8.900

8.900

10.450

13.664

10.715

8.931

8.976
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbeveling
Op basis van het onderzoek kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen worden
geformuleerd.

4.1 Conclusies
Eind 2018 kent de gemeente een relatief lage gecorrigeerde netto schuldquote (51%), maar
tevens een lage solvabiliteit (20%). In combinatie met een lage structurele exploitatieruimte,
kent de gemeente relatief weinig buffer om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen.
In april 2019 wordt duidelijk dat de financiële positie onder druk komt te staan. De hogere
uitgaven binnen het sociaal domein, maar ook bestuurlijke ambities maken, dat het tekort
structureel oploopt. In augustus 2019 bedraagt het tekort zonder maatregelen voor het jaar
2020 bijna € 19 miljoen. Het standpunt van het college dat het budgettaire beslag niet alleen
veroorzaakt wordt door de jeugdzorg of zelfs door het sociaal domein, kan in dit onderzoek
onderschreven worden.
Geconcludeerd kan worden, dat vanaf mei 2019 de gemeente intern zeer veel actie onderneemt
om het meerjarenperspectief (inclusief 2019) structureel sluitend te krijgen. De gemeente
organiseert daartoe een aantal interne overlegrondes die ertoe leiden, dat de meeste
bestuurlijke ambities on hold worden gezet en dat een aantal ombuigingen worden
geformuleerd. Deze overlegrondes hebben zeer zeker effect op het uiteindelijke saldo.
De soliditeit van de ramingen is tijdens dit onderzoek (ook participerend) tegengerekend. Dit
leidt tot de conclusie dat de ramingen voldoende adequaat tot stand zijn gekomen.
Begin september bedraagt het tekort voor het jaar 2020 bijna € 9 miljoen en is vanaf 2023
sprake van een overschot van bijna € 5 ton.
De gemeente signaleert tijdig de aankomende tekorten reageert hier ook adequaat op. Dit leidt
uiteindelijk tot een begroting die structureel in evenwicht is. Deze conclusie is gebaseerd op
het gegeven dat de begroting 2020 tijdig wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Geconcludeerd kan evenwel worden dat de conceptbegroting 2020 een aantal forse opgaven
bevat. Als illustratie is het programma Sociaal van een nadere analyse voorzien. Deze analyse
maakt duidelijk dat de gemeente zichzelf een grote taakstelling oplegt met deze begroting. Zo
beoogt de gemeente de komende jaren de instroom naar 2e lijnsvoorzieningen te reduceren en
hiermee een aanzienlijke besparing te realiseren. Gelet op de ervaringen tot dusver, ook bij
andere gemeenten, rijst de vraag in hoeverre deze opgave realistisch is.
Om de conceptbegroting 2020 sluitend te krijgen, wordt een relatief groot beroep gedaan op
de algemene reserve en de reserve precariobelasting. Dit heeft tot gevolg, dat de
mogelijkheden voor de gemeente om in de toekomst financiële tegenvallers op te vangen,
beperkt zullen zijn.
De gemeente heeft in de conceptbegroting 2020 toereikend gebruik gemaakt van de inzichten
die de jaarrekening 2018 en de bestuursrapportages opleveren. Zo worden eerder
geconstateerde structurele afwijkingen in deze conceptbegroting verwerkt.
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De instelling van een schommelfonds is uit oogpunt van voorzichtigheid als positief te
beoordelen. Wel verdient het aanbeveling om dit fonds van toereikende spelregels te voorzien.
Zo rijst de vraag wanneer precies gedurende het jaar duidelijk wordt, wanneer het bedrag al
dan niet nodig is. Ook rijst de vraag of het raadzaam is het gehele bedrag vrij te laten vallen,
mocht blijken dat het bedrag niet nodig is. Wellicht kan de buffer dan beter worden ingezet
voor mogelijke risico’s in dit verband die zich in het jaar daarop voordoen.
In 2018 wordt door het college richting gemeenteraad gecommuniceerd, dat het financieel
perspectief zich mogelijkerwijs negatief zal ontwikkelen. Dit gebeurt in eerste instantie
mondeling, maar bij het verschijnen van de bestuursrapportage tot en met april 2019 ook
kwantitatief en schriftelijk.
In de bestuursrapportage tot en met juni 2019 en in het persbericht wordt melding gemaakt
van een tekort over 2019 van ongeveer € 8 miljoen. Intern is men dan al veel verder gevorderd
met de ombuiging. Eind augustus 2019 becijfert men een tekort voor 2019 van € 6,3 miljoen en
heeft men het voornemen de raad voor te leggen dit tekort te laten dekken uit de reserves.
Aangezien intern bijna dagelijks gewerkt wordt aan de ombuiging van het tekort, is het niet
mogelijk om de gemeenteraad up to date te houden. Dit zou namelijk impliceren dat de
gemeenteraad dagelijks op de hoogte zou worden gesteld, hetgeen voor een adequate
besluitvorming niet nodig is en eerder contraproductief zou werken.
Opmerkelijk is wel, dat de kadernota 2020 vrij veel ambities en wensen bevat. Ten tijde van
de kadernota is het structurele tekort immers bekend en wordt ook als zodanig benoemd in de
kadernota. Niet duidelijk is dan, hoe de voorgestelde ombuigingsoperatie zich verhoudt tot de
ambities die men in het derde hoofdstuk van de kadernota formuleert voor 2020. In dit
hoofdstuk worden vier kernthema’s voorzien van concrete actiepunten. De kadernota maakt
niet inzichtelijk in hoeverre deze thema’s en actiepunten nu al binnen het bestaand beleid en
dus binnen de bestaande budgettering zijn opgenomen, of dat het hier geheel nieuwe
activiteiten betreft. Dit maakt, dat het vanuit de kadernota niet mogelijk is aan te geven wat
nu het extra beslag op de middelen is, laat staan om te bezien in hoeverre dit beslag financieel
gedekt kan worden. In relatie tot het vrij omvangrijke tekort, ontstaat dan het gevaar, dat de
kadernota wat lijkt losgezongen van de budgettaire realiteit.
De informatievoorziening richting de gemeenteraad verloopt conform de planning die het
college daartoe heeft vastgesteld. Deze informatievoorziening bestaat niet alleen uit
schriftelijke P&C producties, zoals bestuursrapportages en kadernota, maar ook uit een
informatieavond, actieve informatievoorziening en een persbericht. Gesteld kan worden, dat
de gemeenteraad toereikend op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Inhoudelijk
worden de tekorten en de oorzaken daarvan consistent en duidelijk gecommuniceerd, evenals
de mogelijke oplossingen die het college voorstelt.
De effecten van de meicirculaire worden in de diverse communicatiemomenten verschillend
gepresenteerd. Ook bij de overzichten met betrekking tot de algemene reserve is de aansluiting
soms minder evident.

4.2 Aanbeveling
De begroting sluit structureel, maar de vraag in hoeverre de begroting ook reëel sluit, blijft
een punt van aandacht. Zoals geconcludeerd bevat de begroting 2020 een aantal forse opgaven
die zich niet vanzelf realiseren. Dit vereist een vorm van permanente aandacht, maar ook een
vorm van permanente actie. In dit opzicht zou het raadzaam zijn om een ambtelijke taskforce
in te stellen die erop toeziet hoever de gemeente vordert met de realisatie van de opgaven.
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Periodiek zou deze taskforce kunnen rapporteren over de stand van zaken, zowel richting de
directie en het college als richting de gemeenteraad. Een en ander kan uiteraard gecombineerd
worden met de bestuursrapportages 2020.
Als de gemeente in staat is om de aandacht gevestigd te houden op de opgaven, is het zeer wel
mogelijk dat de conceptbegroting 2020 een reëel perspectief biedt. De inspanning die de
gemeente heeft gepleegd om de ontwikkelingen dit jaar om te zetten in een begroting, biedt
in de ogen van de rekenkamer een goede basis van vertrouwen hiervoor.
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Bestuurlijke reactie
Bestuurlijke reactie van het college op het onderzoeksrapport 'De financiële positie van de
gemeente Súdwest-Fryslân:

Wij zijn content met de constateringen van de rekenkamer dat:
•
Wij intern zeer veel actie hebben ondernomen om het meerjarenperspectief structureel
sluitend te krijgen.
•
De ramingen voldoende adequaat tot stand zijn gekomen.
•
Wij tijdig aankomende tekorten signaleren en hier adequaat op reageren.
•
Wij in de (concept)begroting 2020 toereikend gebruik hebben gemaakt van de inzichten die
de jaarrekening 2018 en de bestuursrapportages hadden opgeleverd.
•
De instelling van een schommelfonds als positief te beoordelen is.
•
De informatievoorziening richting de gemeenteraad conform de planning is verlopen en dat
de gemeenteraad toereikend op de hoogte is gehouden van de ontwikkelingen.
Wij delen de zorg van de Rekenkamer over de forse opgaven die gerealiseerd moeten worden, met
name in het sociaal domein. Wij nemen uw aanbeveling voor permanente aandacht en permanente
actie ter harte. Rapporteren over de stand van zaken via de bestuursrapportages vinden wij een
logische gedachte. Wij hebben de directie opdracht gegeven om een taskforce in te stellen die
zowel de opgaven als de bezuinigingen gaat monitoren.
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Nawoord rekenkamer
De rekenkamer heeft met genoegen kennis genomen van de bestuurlijke reactie op het
onderzoeksrapport. Zeer content is de rekenkamer met de opdracht van het college aan de
directie om een taskforce in te die zowel de opgaven als de bezuinigingen zal monitoren. Ook
getuigt het voornemen om via de bestuursrapportages periodiek te rapporteren over de stand
van zaken met betrekking tot de gestelde opgaven en de bezuinigingen, van een
constructieve en verantwoordelijke instelling.
Tot slot is het de rekenkamer bekend, dat op rijksniveau de gedachte is geopperd om de
instelling van een behoedzaamheidsreserve te overwegen. Wij zijn benieuwd naar de mening
van het college ten aanzien van dit voornemen en naar de mogelijke relatie tussen deze
reserve en het beoogde schommelfonds. Graag zouden wij op een later moment met het
college hierover van gedachten wisselen.
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