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1. Voorstel 

• Kennis te nemen van de ontwikkelingen sinds de voorjaarsbrief; 

• De omvang van de benodigde bezuinigingen in 2021-2024 vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

In de Voorjaarsbrief hebben wij u geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen. De 

Voorjaarsbrief maakte duidelijk dat het financieel perspectief voor onze gemeente er niet 

rooskleurig uit zag. Alle jaarschijven lieten een negatief beeld zien. 

 

De prognose op basis van de nu bekende ontwikkelingen laat zien dat ons financieel 

meerjarenperspectief zich op termijn enigszins verbetert. We zijn er nog niet. We hebben immers 

nog steeds te maken met tekorten. Nieuwe maatregelen zijn nodig om onze financiële status 

robuuster te maken. Ook om op de langere termijn onze algemene reserve te kunnen verbeteren.  

 

Voordat we zover zijn willen we in het sociaal domein de jaarlijkse tekorten die deels worden 

veroorzaakt door de wettelijke prijsindexatie beperken. Vandaar dat we voor volgend jaar de 

budgetten in het Sociaal Domein met de historische index verhogen; dat is 3%. De jaren daarna 

indexeren we nu niet. 

 

In dit voorstel nemen wij u mee in de financiële effecten van de meest recente ontwikkelingen en 

presenteren u het financiële beeld dat daaruit voortvloeit. 
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De herijkte begrotingssaldi in voorliggend voorstel maken de opgave inzichtelijk om onze 

meerjarenbegroting reëel en structureel sluitend te krijgen. Vanwege de stevige bezuinigingen die 

we in de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, is het een flinke klus om dat op een verantwoorde 

wijze te doen. In het raadsvoorstel ombuigingen 2021-2024 stellen wij u de mogelijkheden voor die 

wij zien. De komende periode gaan wij daarover graag met u in gesprek.    

 

Naast de inhoudelijke opgave geven we in dit voorstel ook het tijdspad weer op welke momenten u 

de voorstellen tegemoet kunt zien rondom de noodzakelijke bezuinigingen, de meerjarenbegroting 

2021-2024 én de effecten voor dit jaar (najaarsnota 2020).  

 

De diverse ontwikkelingen verbeteren ons financiële beeld enigszins. Niet ingrijpen betekent dat 

we onze ogen sluiten voor de hogere kosten van bijvoorbeeld de onafwendbare prijsindexaties in 

het Sociaal Domein. Dat doen we niet. 

 

Wij zijn als gemeente echter niet in staat de gehele indexatie voor elk jaar voor onze rekening te 

nemen. Daar hebben we de hulp van het Rijk voor nodig. We willen daarom nogmaals bij het Rijk 

duidelijk willen maken dat de financiële situatie zonder extra middelen niet houdbaar is. We doen 

wat we kunnen, maar het water staat ons, net als veel andere gemeenten, aan de lippen. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De begrotingssaldi 2021-2024 zijn ten opzichte van de Voorjaarsbrief enigszins verbeterd. Nieuwe 

ontwikkelingen, met name de prijsindexatie in het Sociaal Domein, veroorzaken hogere uitgaven 

die niet voldoende worden gecompenseerd door inkomsten van het Rijk. Hierdoor zijn aanvullende 

maatregelen, waaronder bezuinigingen, noodzakelijk. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De begroting van de gemeente dient uiterlijk op 15 november in het jaar voorafgaande aan het 

begrotingsjaar door uw raad te worden vastgesteld. Met het vaststellen van de begroting geeft u 

invulling aan uw budgetrecht en kaderstellende rol. Het vaststellen van het om te buigen bedrag 

om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen is hier onderdeel van. 

5. Beoogd effect 

Op hoofdlijn constateren we dat diverse ontwikkelingen ons meerjarenperspectief iets verbeteren. 

Aangezien we voor het komend jaar ook de prijsindexatie in het Sociaal Domein een plek in onze 

begroting willen geven, moeten we nu bezuinigingen doorvoeren om tot een sluitend 

meerjarenperspectief 2021-2024 te komen. 

6. Historische context 

Met de Voorjaarsbrief hebben wij u geïnformeerd over de te verwachten begrotingssaldi voor de 

komende jaren. In het nu voorliggende voorstel is het saldo uit de Voorjaarsbrief het vertrekpunt 

en nemen wij u op hoofdlijn mee in de nieuwe ontwikkelingen. 

Met deze update heeft u weer een actueel inzicht in de nu verwachte begrotingssaldi, de 

ontwikkelingen en knelpunten die we een plek geven én de omvang van de benodigde taakstelling. 
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Samengevat is het beeld, inclusief de door ons voorgestelde verwerking van de prijsindexatie in 

2021 voor het Sociaal Domein, als volgt: 

 

 
Tabel 1: samenvattend beeld financieel meerjarenperspectief 2021-2024 

7. Argumenten 

Na het verschijnen van de voorjaarsbrief zijn er diverse ontwikkelingen geweest, die onze 

begrotingssaldi beïnvloeden. In tabel 2 verklaren we allereerst het verschil tussen het saldo uit de 

Voorjaarsbrief en bovengenoemd “huidig saldo”. Hierbij is het effect van de prijsindexatie Sociaal 

Domein over 2020 wel verwerkt, maar de prijsindexatie over 2021 niet. De prijsindexatie over 2021 

benoemen we apart onder kop 8: Kanttekeningen en risico’s. 

We kiezen voor deze wijze van presenteren, zodat de effecten van de (te) beperkte compensatie 

van prijsindexatie in het Sociaal Domein op onze begroting -en daarmee ook de bezuinigingsopgave- 

inzichtelijk zijn. 

 

 
Tabel 2: Verschillenanalyse voorjaarsbrief met “huidig saldo” (exclusief indexatie Sociaal Domein in 2021) 

Op de volgende pagina’s worden bovenstaande ontwikkelingen op hoofdlijn puntsgewijs toegelicht. 

1. Op basis van de te verwachten OZB-opbrengsten in 2020 en de vastgestelde uitgangspunten 

voor de begroting 2021 is het nieuwe meerjarenperspectief geraamd. De verwachte 

ontwikkeling betreft enerzijds een structurele indexatie, die met deze technische correctie 

op juiste wijze meerjarig in de begroting wordt vastgelegd én een inhoudelijke component, 

namelijk de uitbreiding van areaal door de aanleg van zonne- en windparken; 

 

2. De invloed van het Buigbudget op de begroting is grotendeels afhankelijk van de 

economische ontwikkeling. Op grond van deze ontwikkeling wordt een bijstelling van het 

Buigbudget verwacht, voor ons met een nadelig effect; 

Het verwachte voordeel op het Buig-budget daalt hiermee van 1,6 miljoen naar 900.000 

euro;  

2021 2022 2023 2024

Voorjaarsbrief -1.526.765 -1.716.324 -524.131 -1.238.644

Ontwikkelingen 526.422 1.023.402 553.471 1.336.908

Huidig Saldo -1.000.343 -692.922 29.340 98.264

Prijsindexatie Sociaal Domein in 2021 (3%) -757.000 -757.000 -757.000 -757.000

Huidig Saldo inclusief prijsindexatie 2021 = saldo vóór ombuigingen -1.757.343 -1.449.922 -727.660 -658.736

2021 2022 2023 2024

1a OZB:Effect indexatie 502.000 822.000 1.149.000 1.482.000

1b OZB: Effect areaal 272.000 627.000 792.000 546.000

2 Buigbudget nadeel -730.000 -730.000 -730.000 -730.000

3 Bijzondere bijstand: hogere lasten -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

4 Sociaal Domein, hogere lasten en indexatie prijspeil 2020 -882.000 -826.000 -770.000 -713.000

5 Toename afschrijvingen / correctie stelposten 0 0 -525.000 -475.000

6 VRG: bijdrage herstel algemene reserve 108.000 108.000 108.000 -242.000

7 Voordelen inkoop 270.000 270.000 270.000 270.000

8a Afvalstoffenheffing; jaarlijkse tariefsverhoging 5% 219.145 449.247 690.854 944.542

8b Afvalstoffenheffing; inzet egalisatievoorziening 643.891 413.789 172.182 0

9 Opbrengstverhoging riool 70.000 70.000 70.000 70.000

10 Overig/diverse verschillen 353.386 119.366 -373.565 484.366

526.422 1.023.402 553.471 1.336.908totaal ontwikkelingen
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3. Door de verslechterde economische situatie (o.a. effect Covid-19 op werkgelegenheid), die 

wordt voorspeld, neemt het aantal verstrekkingen bijzondere bijstand naar verwachting 

toe; 

 

4. We constateren dat met name de (wettelijk voorgeschreven) prijsindexatie van 3% in 2020, 

leidt tot een uitzetting van de begroting. Naast het effect van deze prijsindexatie (grofweg 

600.000 euro bovenop het gemelde effect bij de Voorjaarsbrief) wordt de uitzetting 

verklaard doordat er op enkele onderdelen (zoals huishoudelijke hulp) meer vraag is dan 

we vooraf hadden voorspeld. Het knelpunt “prijsindexatie Sociaal Domein” in de jaren 

2021-2024 komt zowel in dit voorstel (onder kop 8) als het voorstel ombuigingen 2021-2024 

nader terug;  

 

5. De verwerking van kapitaallasten van nieuwe projecten en de opschoning van kredieten en 

stelposten van langlopende projecten (deels van vóór de herindeling) leiden per saldo tot 

een uitzetting van de begroting vanaf 2023. Een grote post (ruim 50%) die, naast diverse 

kleinere ontwikkelingen, de uitzetting verklaart is de kapitaallast voor het project Gorecht 

West fase IV. Deze kapitaallasten worden, na de herijking van de reserves en 

voorzieningen, niet langer gedekt door een reserve, maar komen direct ten laste van de 

exploitatie; 

 

6. Bij de controle van de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Groningen is door haar 

accountant aangegeven dat de kosten voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) 

onvoldoende waren meegenomen. De Veiligheidsregio dient hiervoor een voorziening te 

treffen, waardoor haar algemene reserve onder druk komt te staan. Op dit moment gaan 

we ervanuit dat de algemene reserve in 5 jaar wordt aangevuld. Bij de Voorjaarsbrief 

becijferden we dat dit in 4 jaar zou gebeuren; 

 

7. De professionalisering van de inkooporganisatie maakt een besparing op de 

inkoopbudgetten mogelijk; 

 

8. Rondom de afvalstoffenheffing spelen een tweetal ontwikkelingen. Allereerst ontvangen we 

minder geld voor oud-papier, textiel en oud-ijzer vanwege mondiale marktonwikkelingen. 

Ten tweede mogen we op basis van wet en regelgeving (BBV en financiële verordening) 

meer overheadkosten toerekenen aan de afvalstoffenheffing dan we tot op heden deden. 

We stellen, vooral vanwege de financiële situatie van onze gemeente, voor om meer kosten 

voor afvalinzameling in rekening te brengen bij onze inwoners. Om tot een geleidelijke 

stijging van het tarief te komen, onttrekken we de eerste jaren (2021 t/m 2023) middelen 

aan de egalisatievoorziening. Tabel 3 geeft de netto lastenverzwaring voor afval weer. 

 

 
             Tabel 3: overzicht tariefstijging afvalstoffenheffing 
 

 

2021 2022 2023 2024

Jaarlijkse stijging (5%) € 7,84 € 8,23 € 8,64 € 9,07

Cummulatieve stijging t.o.v. 2020 € 7,84 € 16,07 € 24,71 € 33,78
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9. De hogere kosten voor riolering hangen samen met de investeringen, die we in het 

rioleringsplan hebben opgenomen. Jaarlijks bepalen we – uiteraard in relatie tot de 

betreffende voorziening voor riolering – het effect op de tariefstelling; 

 

10. Overige verschillen: saldo van tientallen kleinere mutaties op basis van herijkte 

teamramingen, die per saldo leiden tot de gemelde bijstellingen. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s  

Tabel 4 toont de “tussenstand” op basis van de 10 hiervoor benoemde ontwikkelingen. 

 

 
Tabel 4: saldi voorjaarsbrief naar huidig saldo (exclusief indexatie Sociaal Domein in 2021) 

De positieve ontwikkeling van het huidig saldo ten opzichte van de Voorjaarsbrief biedt 

perspectief, maar we zijn er nog niet. Immers de eerste jaren laten nog steeds een negatief saldo 

zien en de druk op de algemene reserve blijft groot. 

 

We grijpen de betere vooruitzichten aan om een stap te zetten in het opvangen van de 

prijsindexatie in het Sociaal Domein om zo de begroting beter voorspelbaar te maken. 

We hebben echter niet de financiële mogelijkheden om alle noodzakelijke stappen te zetten. Die 

meerjarige opgave is simpelweg te groot én daar hebben we hulp van het Rijk bij nodig. Ons 

voorstel is daarom om in 2021 een prijsindexatie van 3% toe te passen.  

 

 
Tabel 5: Effect indexatie Sociaal Domein in 2021 op saldi 

 

Het herijkte financiële beeld in tabel 5 noopt tot verdere bezuinigingen. Ook wanneer het Rijk met 

extra middelen over de brug komt is het nodig om de algemene reserve aan te vullen. Het 

aanvullen van de algemene reserve is nodig, omdat we, naast de “prijsindexatie Sociaal Domein” 

ook andere risico’s zien, die we moeten opvangen als ze zich voordoen. 

 

Een risico dat boven de markt hangt, betreft de herijking van het gemeentefonds waar de 

afgelopen periode veel over gezegd en geschreven is. Hoewel het risico op een eventuele korting 

nog niet van tafel is, zijn de signalen die we op dit moment vanuit het Ministerie, de VNG en de 

Tweede Kamer ontvangen soms minder negatief, maar in ieder geval verre van eenduidig. Vanwege 

deze pluriformiteit aan signalen kunnen we geen bedrag in de meerjarenbegroting opnemen. 

Voorzichtigheidshalve nemen we wel het risico tot verlaging van de uitkering uit het 

gemeentefonds op in onze risicoparagraaf. In het voorstel “ombuigingen 2021-2024” gaan wij hier 

nader op in. 

 

 

 

2021 2022 2023 2024

Voorjaarsbrief -1.526.765 -1.716.324 -524.131 -1.238.644

Ontwikkelingen 526.422 1.023.402 553.471 1.336.908

Huidig Saldo -1.000.343 -692.922 29.340 98.264

2021 2022 2023 2024

Huidig Saldo -1.000.343 -692.922 29.340 98.264

Prijsindexatie Sociaal Domein in 2021 (3%) -757.000 -757.000 -757.000 -757.000

Huidig Saldo inclusief prijsindexatie 2021 = saldo vóór ombuigingen -1.757.343 -1.449.922 -727.660 -658.736
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Verder zien we een incidenteel risico als gevolg van Covid-19 bij het Werkbedrijf. We verwachten 

in 2021 een incidentele daling van de opbrengsten en toename van de kosten. Uiteraard monitoren 

we de ontwikkeling en vragen we compensatie aan. Of dit (volledig) wordt gehonoreerd is een 

risico. 

 

9. Financiële paragraaf 

Het meerjarenperspectief op basis van de ontwikkelingen en herijkte ramingen laat lagere tekorten 

zien dan we bij de Voorjaarsbrief hadden voorspeld. Ondanks deze ontwikkelingen zien we echter 

ook dat we, hoe gewenst ook, de teugels niet kunnen laten vieren.  

 

We gaan zoals in dit voorstel benoemd bezuinigingen doorvoeren om enerzijds tot een sluitend 

meerjarenperspectief te komen en anderzijds een deel van de onafwendbare prijsindexatie in het 

Sociaal Domein op te vangen. We vinden dat belangrijk om zo de kans op een tekort bij de 

jaarrekening te verkleinen. Het gevolg van het opnemen van de indexatie in het Sociaal Domein 

voor 2021 is uiteraard dat de saldi verslechteren en nog maar beperkt afwijken van de benoemde 

saldi in de voorjaarsbrief.  

 

 
Tabel 6: samenvattend beeld financieel meerjarenperspectief 2021-2024 

Voor wat betreft de (structurele) prijsindexatie voor de jaren 2022-2024 geldt dat hulp van het Rijk 

noodzakelijk is. We doen wat we kunnen, maar kunnen het niet alleen. Daarbij komt dat we in de 

afgelopen jaren al forse bezuinigingen (grofweg 13 miljoen structureel) hebben doorgevoerd. De 

grens van wat we zelf nog kunnen doen, komt daarmee in zicht. In het voorstel “ombuigingen 2021-

2024” gaan we nader in op de mogelijkheden die we zien.  

10. Communicatie 

Het financiële meerjarenperspectief inclusief de omvang van de te realiseren bezuinigingen zal 

tijdens een persbijeenkomst worden toegelicht. 

 

 

  

2021 2022 2023 2024

Voorjaarsbrief -1.526.765 -1.716.324 -524.131 -1.238.644

Ontwikkelingen 526.422 1.023.402 553.471 1.336.908

Huidig Saldo -1.000.343 -692.922 29.340 98.264

Prijsindexatie Sociaal Domein in 2021 (3%) -757.000 -757.000 -757.000 -757.000

Huidig Saldo inclusief prijsindexatie 2021 = saldo vóór ombuigingen -1.757.343 -1.449.922 -727.660 -658.736
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De komende maanden zullen we meermaals met uw raad de financiële ontwikkelingen bespreken. 

Zowel in het kader van de begroting voor de jaren 2021 tot en met 2024 als voor het lopende jaar 

in het kader van de najaarsnota. Hieronder treft u een overzicht aan met de data waarop u stukken 

ontvangt en wanneer wij daarover met u van gedachten wisselen en tot besluitvorming komen.    

 

 Bezuinigingen Begroting 2021-2024 Najaarsnota 2020 

Verzending stukken: 22-09 08-10 22-10 

Stellen technische vragen tot: 30-09 20-10 In technisch beraad 

Beantwoording technische vragen:  05-10 26-10 In technisch beraad 

Technisch beraad: 06-10 27-10 27-10 

Raadscommissie: 08-10 - - 

Raadsvergadering: 22-10 05-11 05-11 

Tabel 7: Kalender P&C-stukken 2e half jaar 2020 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 


