
Beantwoording technische vragen Raad 22-10 

Technische vragen Groenlinks / D66 

Vraag 1: Begrippenkader en definities. 

In de stukken van het College worden belangrijke begrippen door elkaar heen gebruikt: 

bijvoorbeeld taakstelling, bezuinigingen, ombuigingen enzovoort. Ook bij begrippen als overhead, 

beleid enzovoort is niet altijd duidelijk wat er wel of niet onder valt. In het Benchmark-rapport van 

Berenschot wordt in bijlage 2 een groot aantal begrippen gedefinieerd. Wij herinneren ons van 

eerdere begrotingsdiscussies in de raad dat die vaak onbevredigend eindigden met de 

onvergelijkbaarheid van appels en peren. De BBV-regels geven daarbij nog onvoldoende houvast. 

Als oppositiepartijen hebben wij zinvolle gesprekken gevoerd met de wethouders Drenth en Van 

Schie onder andere over de noodzaak financieel nog wat verder te kijken dan 2024 en daarbij ook 

de organisatieontwikkeling en de positionering van de gemeente in bredere zin te betrekken. Ook 

de verdere gang van zaken met de versterking en de NPG nopen daartoe. 

 

Vraag: Kan er worden aangegeven welk begrippenkader er consequent gebruikt zal 

worden? 

 

Antwoord op vraag 1: In algemene zin geldt dat het begrippenkader van de BBV wordt gehanteerd. 

Deze is voor alle gemeenten identiek. Uiteraard worden er in de samenwerking met andere 

partijen, zoals Berenschot, ook andere termen gehanteerd. In dat geval is er eerst op begripsniveau 

afstemming alvorens de inhoud in te gaan. 

 

Specifiek met betrekking tot de stukken, die in uw raad van 22 oktober voorliggen, volgt hieronder 

een korte omschrijving van de gebruikte begrippen taakstelling, bezuiniging, ombuiging en 

overhead. 

Taakstelling: opdracht om te bezuinigen (schetst de opgave die er is).  

Bezuiniging: treffen van maatregel, die leidt tot lagere kosten 

Ombuiging: treffen van maatregel, die leidt tot lagere kosten en/of een hogere opbrengst  

Overhead: we volgen hierbij de omvangrijke definitie van BBV, zoals opgenomen in de notitie 

overhead https://www.commissiebbv.nl/file/download/57979915/Notitie%20overhead.pdf . Bij de 

berekening van de kostendekkendheid van onze heffingen volgen we daarbij ook de lijn zoals is 

vastgelegd in onze financiële verordening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.commissiebbv.nl/file/download/57979915/Notitie%20overhead.pdf


Vraag 2. Beleidscapaciteit. 

Het college geeft in de ombuigingsbrief aan dat Berenschot stelt dat de beleidscapaciteit van MG 

versterking behoeft en dat het daarin wil investeren. Berenschot komt tot die analyse op basis van 

een vergelijking met referentiegemeenten, maar moet zo’n analyse niet aangevuld worden met 

een analyse van de toekomstige ontwikkelingen? Berenschot heeft het daarbij over formatie 

beleid/advies (blz 18) maar definieert in bijlage 2 twee groepen: beleid/advies/subsidieverlening 

en regie/contractmanagement. Bovendien analyseert Berenschot beleid/advies en 

regie/contractmanagement qua verdeling over de 24 sectoren. Wij nemen aan dat er ook centrale 

“beleidscapaciteit” is. Als wij afgaan op de formatie (zie de beantwoording van onze technische 

vragen bij de begroting) dan komen wij tot de volgende schatting: 

 

- er zijn 120 externen ingehuurd voor 80 uur per maand met een looptijd van 20 maanden ofwel 

192.000 uur ; laten we aannemen dat de helft wordt ingezet voor beleid bij een gemiddeld 

uurtarief van 100 euro dan is dat een kosten post van 10 miljoen (20 mnd).(voor het gemak rekenen 

we de boventalligen hier ook bij) 

- er werken 116 mensen in schaal 10, in het algemeen beleidswerk, en 56 mensen in de hogere 

schalen wat half management/half beleid zal zijn ofwel 116 +28 fte’s die gemiddeld 75.000 zullen 

kosten ofwel ook een kostenpost van 10 miljoen 

Vragen: 

- In welke beleidscapaciteit zal de komende tijd geïnvesteerd worden? 

- Kan er worden aangegeven of bovenstaande grove kosten inschatting juist is, en zo niet 

gecorrigeerd worden? 

 

Antwoord op uw vraag over de beleidscapaciteit: De komende tijd zal geïnvesteerd worden in 

meer strategische beleidscapaciteit. Het doel van deze strategische functies is om binnen het eigen 

werkveld meer integraal te gaan werken (bijvoorbeeld RO/EZ of openbare ruimte) en ook meer 

beleidsveld overstijgend de verbinding te zoeken en een kwalitatieve stap voorwaarts te zetten op 

de inhoud. Hier is sterk behoefte aan omdat juist in Midden-Groningen centrale beleidscapaciteit 

ontbreekt. Door op meerdere beleidsterreinen strategische (beleids)medewerkers te hebben, 

ontstaat deze centrale beleidscapaciteit. 

Antwoord op uw vraag over de grove inschatting van de kosten: Bij de vorming van Midden-

Groningen is het totale takenpakket van de nieuwe gemeente in kaart gebracht en vervolgens in 

taakgebieden en functies verdeeld. Deze functies zijn vastgelegd in het functieboek. Op basis van 

HR21 (het functiewaarderingssysteem voor gemeenten) is beoordeeld de door Midden-Groningen 

geformeerde functie overeenkomst met een normfunctie in HR21. Voor iedere normfunctie is 

vastgelegd wat het bijbehorende opleidingsniveau is, de gewenste ervaring en de zwaarte van de 

functie. Op die manier is beoordeeld welke schaal bij welke functie hoort. Dat wil dus niet 

automatisch zeggen dat schaal 10 of hoger automatisch een beleidsfunctie is. Ook bij meer 

uitvoerende of regisserende functies kan een schaal 10 of hoger horen (bijvoorbeeld: ODG 

regisseur, Kwaliteitsmedewerker, Contractmanager WMO). Verder is het niet zo dat iemand in een 

beleidsfunctie voltijds beleid maakt. In de meeste gevallen bestaat een deel van het werk uit 

beleidsuitvoering of ondersteuning van de beleidsuitvoering, bijvoorbeeld door contact te houden 

met externe ketenpartners. Ten slotte is uw inschatting van de externe inhuur een wel zeer 

grofmazige. De inhuur vindt slechts zeer gedeeltelijk plaats op beleid(sfuncties) en veel meer op 

vraagstukken rond de aardbevingsproblematiek (versterken, NPG) en het realiseren van de 

bestuurlijke ambities waarvoor er in het functieboek geen (uitvoerende) capaciteit is opgenomen.  

Kortom, uw inschatting dat € 20 miljoen aan beleidswerk wordt besteed is te hoog. Berenschot 

heeft in haar benchmarkonderzoek vastgesteld dat (de vaste formatie voor) Midden-Groningen circa 

€ 4 miljoen aan beleids- en advieswerk besteedt. Dat dit bijna 20% lager dan de 

referentiegemeenten in de benchmark.      



Vraag 3: Versterking en NPG. 

Het College heeft aangegeven de versterkingsopgave en de NPG onder te willen brengen in de P&C-

cyclus zodat het budgetrecht van de Raad optimaal tot zijn recht kan komen. 

Vraag: Van welke bedragen wordt daarbij uitgegaan? 

 

Antwoord op vraag 3: In het nieuwe Programma Gevolgen gas- en zoutwinning zijn per jaarschijf 

de bedragen opgenomen die betrekking hebben op de uitvoering/besteding van: 

a. het convenant aardbevings- en toekomstbestendige scholenbouw Groningen, daarnaast 

stelt u in voorkomende gevallen afzonderlijke investeringskredieten beschikbaar; 

b. projecten die zijn goedgekeurd door het bestuur van het NPG; 

c. de versterkingsopgave in Overschild; 

d. de lumpsum die beschikbaar is gesteld om de inzet voor de gevolgen van de gaswinning te 

vergoeden. 

 

In de conceptprogrammabegroting 2021 zijn per jaarschijf de volgende lasten opgenomen. Na 

accordering door het bestuur van het NPG van de aangevraagde activiteiten in het kader van onze 

lokale agenda NPG worden begrotingswijzigingen u ter vaststelling aangeboden. 

 

 

 

Vraag 4: In het concept-HMG wordt gesteld (blz 10) dat het NPG-bestuur ons zal houden aan de 

NPG-afspraken die over meer gemeenteraden heen gaan.  

Vraag: Hoe ziet het College deze vorm van toezicht op het budgetrecht van de raad? 

 

Antwoord op vraag 4: Dit is geen technische vraag. 

 

 

Vraag 5: Samenwerking. 

In het concept-HMG wordt gesteld dat het College 2,5 wil investeren in samenwerking met en 

tussen partners. Wat zijn op dit moment alle samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente 

M-G (in)direct betrokken is? 

 

Antwoord op vraag 5: De gemeente M-G heeft vele samenwerkingsverbanden. Een overzicht is 

opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen in zowel de begroting als jaarrekening. 
 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving  realisatie 2019 
Gewijzigde 

begroting 2020 
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 

Lasten             

Versterking 4.656.748  1.071.218  10.975.000  8.379.909  2.226.000  1.937.000  

NPG 86.561  0  250.000  220.000  190.000  0  

NPG provinciale aanvraag 1.709  0  681.683  0  0  0  

Totaal lasten 4.745.018  1.071.218  11.906.683  8.599.909  2.416.000  1.937.000  

 



Vraag 6: Bezuinigingsvoorstellen 

Vragen: Er wordt aangegeven mogelijk een extra besparing te kunnen realiseren door efficiënter te 

werken. Wat zijn de concrete plannen om in de nabije toekomst efficiënter te kunnen werken? 

- Wat is het verwachtte effect van dit efficiëntere werken? 

- Kan er worden aangegeven welke mogelijke maatschappelijke en bedrijfsmatige neveneffecten er 

zijn te verwachten bij de diverse bezuinigingen? 

 

Antwoord op vraag 6: Het college heeft uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van de 

benchmark door Berenschot en het vervolg daarop middels een raadsbrief (2020-011948): Op dit 

moment worden de taakgebieden onderzocht die qua kosten en/of formatie significant afwijken in 

de benchmark en waarvoor geen directie oorzaak kan worden gevonden in de werklast. Dit geldt 

zowel voor de taakgebieden waar relatief meer middelen/formatie worden ingezet (zoals Afval, 

Belastingen en WOZ, Personeel en Organisatie) als voor taakgebieden waar relatief minder 

middelen/formatie worden ingezet (Openbare orde en veiligheid, Verkeer, vervoer en wegen, 

Facilitaire dienst).  

Het college heeft het directieteam gevraagd om de aanbevelingen uit te werken in een 

projectopdracht. In deze projectopdracht staat dat de voorstellen om efficiënter te werken een 

kostenreductie van € 400.000 moet opleveren vanaf 1 januari 2022 bij de taakgebieden waar 

bovengemiddelde kosten worden gemaakt. 

Op dit moment is nog niet duidelijk welke mogelijke maatschappelijke en bedrijfsmatige 

neveneffecten er zijn te verwachten bij de diverse bezuinigingen. 
 

 

 

Vraag 7: vragen m.b.t. aandelen Essent 

- wat is de waarde aandelen Essent die de gemeente in bezit heeft? 

- wat is het huidige rendement van die aandelen? 

- hoeveel levert verkoop aandelen op? 

- wat is het te verwachten rendement van de te verkrijgen verkoopprijs? 

 

Antwoord op vraag 7: De gemeente bezit 142.116 aandelen waarvan de waarde per aandeel wordt 

geschat op € 31,61. 

De dividenduitkering bedraagt jaarlijks c.a. € 100.000. De boekwaarde van het aandelenbezit 

bedraagt € 70.000, dit genereert een rendement van 148%.  

Op basis van de geschatte waarde per aandeel zal een verkoop bruto c.a. € 4,4 miljoen bedragen. 

Na aftrek van de boekwaarde, transactiekosten en een risico van een lagere koerswaarde wordt een 

netto-opbrengst verwacht van € 4 miljoen. De opbrengst wordt ingezet ter verbetering van de 

financiële positie. 

 

 

 

  



 

Technische vragen CDA 
 

Vraag 1: 

Waarom is de afvalstoffenheffing nog niet kostendekkend, alhoewel er een aantal redenen worden 

genoemd is het toch altijd zo geweest dat het 100% kostendekkend is?  Vanwaar het grote verschil 

met 82 %? 

 

Antwoord op vraag 1: 

Het klopt dat sinds de vorming van de gemeente Midden-Groningen de berekening van de 

kostendekkendheid op ongeveer 100% uitkomt. In deze berekening zijn de kosten voor overhead 

telkens gemaximeerd vastgesteld op 350.000 euro. Voor dit bedrag is destijds gekozen, omdat bij 

de herindeling niet duidelijk was welk bedrag aan overhead kon/mocht worden toegerekend. 

Belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor 350.000 euro overhead was dat we daarmee in ieder 

geval niet te veel overhead toe zouden rekenen. 

Zuivere toepassing van BBV en onze financiële verordening laat zien dat er veel meer 

overheadkosten mogen en kunnen worden toegerekend aan het taakveld afval (bijna 1,9 miljoen 

euro). Het verschil tussen de overhead die we daadwerkelijk toerekenen en de overhead die we 

(o.b.v. BBV en financiële verordening) mogen toerekenen verklaart de daling van het percentage 

van kostendekkendheid.  

 

In het kort: doordat we (veel) meer kosten mogen toerekenen daalt het percentage 

kostendekkendheid aanzienlijk.  

 

 

 

Vraag 2: 

Waarom ontvangen onze inwoners niet tussentijds een rekening, wat betreft het restafval 

(ledigingen)?  Waarom maar één keer per jaar? Mensen kunnen financieel daarmee in de problemen 

komen! En voor de liquiditeit van de gemeente is het toch ook goed? 

 

Antwoord op vraag 2: 

Om de nadelige effecten van de harmonisatie van de gemeentelijke belastingen voor de burger te 

minimaliseren is bij de gemeentelijke herindeling gekozen voor de huidige werkwijze van het 

opleggen van de gemeentelijke belastingen. Hierbij is voor de afvalstoffenheffing gekozen voor de 

systematiek die in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer van toepassing was. Dit 

betekent dat de aanslag afvalstoffenheffing na afloop van het belastingjaar wordt opgelegd. 

 

Het later opleggen van de afvalstoffenheffing maakt dat de baten later worden ontvangen en een 

effect heeft op de liquiditeitspositie. Dat effect is echter beperkt vanwege de lage rente. Het 

eventueel afzonderlijk opleggen van een aanslag voor de ledigingen bij de afvalstoffenheffing geeft 

daarentegen aanzienlijk hogere uitvoeringskosten.    

 

Voor de burger geeft een gecombineerde aanslag een duidelijk overzicht van de gemeentelijke 

belastingdruk in het betreffende belastingjaar en de mogelijkheid om deze aanslag in 10 

maandelijkse termijnen te voldoen. Bovendien bestaat bij financiële problemen van de burger de 

mogelijkheid om een betalingsregeling dan wel om kwijtschelding voor de gehele aanslag aan te 

vragen. 

 



Vraag 3: 

Waarom wordt de historische index gebruikt en niet de gebruikelijke index? 

 

Antwoord op vraag 3: 

Allereerst bestaan er vele indices, waarmee de prijzen kunnen worden geïndexeerd. Een 

gebruikelijke index is daarmee niet zomaar te geven. Daarnaast zien we dat de (benodigde) 

prijsindexatie in het Sociaal Domein hoog ligt. De afgelopen jaren zo rond de 3%. We vinden het 

verstandig de kosten te indexeren met het percentage dat te verwachten valt. Vandaar dat we in 

dit geval de historische index kiezen. Ter illustratie: Een veel gebruikte landelijke index is de 

consumentenprijsindex (CPI). De voorspelde CPI bedraagt 1,6-1,7% voor de komende jaren (2021-

2024) en is daarmee eigenlijk te laag om een reëel verloop van de extra kosten door indexatie op 

te vangen. Bij toepassen van de CPI is de kans groot dat we grofweg 300.000 euro te weinig 

indexatie meenemen in de begroting. De voorspelbaarheid van de begroting komt daarmee onder 

druk te staan. Hetgeen we juist willen voorkomen.   

 

 

Vraag 4: 

Wat kan er gebeuren als we de indexatie op het Sociaal Domein niet doorvoeren?  

 

Antwoord op vraag 4: 

De begroting wordt daarmee minder voorspelbaar. De kosten (die alsnog betaalt dienen te worden) 

zullen dan zeer waarschijnlijk leiden tot een tekort bij de jaarrekening in ieder geval 

overeenkomstig het bedrag van de niet opgenomen indexatie.  

 

 

Vraag 5: 

U geeft aan dat u de indexatie nu doet maar de komende jaren niet, dat beïnvloedt niet de 

meerjarenbegroting. Bent u voornemens de indexatie volgend jaar alsnog voor 2022 op te nemen? 

 

Antwoord op vraag 5:  

Het antwoord op deze vraag is grotendeels politiek van aard. In de stukken is aangegeven dat het 

opnemen van prijsindexatie wenselijk is om de voorspelbaarheid van de begroting te verbeteren. 

Voor de prijsindexatie wordt de gemeente M-G, net als andere gemeenten, onvoldoende door het 

Rijk gecompenseerd via de algemene uitkering. Het opnemen van de gewenste indexatie trekt een 

zodanig flinke wissel op de begrotingssaldi (telkens 750.000 euro per jaar en daarmee zowel 

cumulatief als structureel) dat het niet haalbaar is zonder extra Rijksmiddelen.   

 

Vraag 6: 

Als de wet de indexatie voorschrijft, wordt het gemeentelijk budget ook elk jaar met dat 

percentage verhoogt? 

 

Antwoord op vraag 6: 

Nee, het percentage waarmee het budget (aan de inkomstenkant) wordt verhoogd, loopt via de 

Algemene Uitkering. De systematiek van de Algemene Uitkering zorgt ervoor dat niet eenvoudig 

inzichtelijk is met welk percentage de verschillende gemeentelijke taken door het Rijk geïndexeerd 

worden. Per saldo ligt de toename van de Algemene uitkering (exclusief taak- en inhoudelijke 

mutaties) rond de 1%. We zien echter dat de kosten voor prijsindexatie in het Sociaal Domein de 

afgelopen jaren fors hoger liggen (grofweg 3%).  

  



  

Vraag 7: 

zijn de gevolgen van FLO niet goed in geschat, is dat een eufemisme voor vergeten? Of zijn er 

andere redenen, waardoor deze kostenpost onvoldoende in de begroting van de VRG was 

opgenomen? 

 

Antwoord op vraag 7: 

De accountant van de Veiligheidsregio heeft zich tijdens de controle van de jaarrekening 2019 van 

de Veiligheidsregio zich op het standpunt gesteld dat de kosten van FLO op grond van het BBV 

ineens moesten worden genomen. Op dat standpunt hebben wij als deelnemende gemeente geen 

invloed. 

 

 

Vraag 8: 

Aandelen Enexis; Is het een optie voor het afspreken van een bandbreedte waarbinnen de aandelen 

verkocht mogen worden? Zoals minimaal € 30 of meer per aandeel? 

 

Antwoord op vraag 8: 

Dat is een optie, maar één met risico. Het vaststellen van een bandbreedte kan een blokkade zijn 

als één van de maatregelen voor het verbeteren van de financiële positie c.q. het 

weerstandsvermogen van de gemeente. 

 

 

 

  



Technische vragen ChristenUnie 
 

Vraag 1: 

Pagina 4 onder 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;" 

Vraag: Is er al een globaal beeld van extra aanvragen voor de bijzondere bijstand en is dat in lijn 

met het landelijk beeld? 

 

Antwoord op vraag 1: 

Nee dat is er niet. Uit de historie blijkt dat er een onderling verband is tussen het aantal 

bijstandsuitkeringen en het beroep op bijstand. Hiermee is rekening gehouden.  

 

Vraag 2: 

Pagina 4 onder 8: Tabel 3; 

Vraag: Wat is het cumulatieve percentage van de tariefsstijging 2021-2024? 

 

Antwoord op vraag 2: 

Hieronder is de procentuele stijging t.o.v. tarief 2020 op basis van de huidige uitgangspunten 

weergegeven: 

2021 2022 2023 2024 

5% 10,25% 15,76% 21,55% 

 

 

 

Vraag 3: 

Pagina 3 onder 7.1: "Berenschot signaleert ook dat de beleidscapaciteit van Midden-Groningen 

versterking behoeft. Daar willen we in investeren." 

Vraag: Is deze investering verrekent in de taakstelling van 400.000 euro? 

 

Antwoord op vraag 3: 

Ja, het is een gesaldeerd bedrag. Bij de 400.000 euro aan bezuiniging is rekening gehouden met de 

benodigde investeringen voor de versterking van de beleidscapaciteit. 

 

  

Vraag 4: 

Pagina 4 onder 5: "Hoewel we geen exacte cijfers hebben van het aantal mensen dat een aanvraag 

doet voor bijzondere bijstand beschermingsbewind en een inkomen boven de bijstandsnorm heeft, 

gaan we er ruwweg vanuit dat het om 30 procent van het aantal aanvragen gaat; ruim 200 mensen." 

Vraag: Is de groep die deze maatregel treft en de inschatting van het effect duidelijker in beeld te 

krijgen? 

 

Antwoord op vraag 4: 

Nee, dit is niet in beeld te krijgen. In dat geval zouden alle dossiers individueel bekeken moeten 

worden van alle mensen die bijzondere bijstand ontvangen voor de kosten van een bewindvoerder. 

Bovendien controleert de rechter de bewindvoerder. 

 

 



 

Vraag 5: 

Pagina 4 onder 6: "Verlaging van de inkomensgrens van 125 naar 115 procent (...)" 

Vraag: Wat is het effect op de groep tussen 115 en 125 procent, en is dat effect voldoende te 

compenseren met het maatwerkbudget van 20.000 euro? 

 

Antwoord op vraag 5: 

Gezinnen met een inkomen van 115% tot 125% van het sociaal minimum kunnen geen aanspraak 

meer maken op een tegemoetkoming voor sociale, culturele en sportieve activiteiten. Voor de 

volwassenen uit dit gezin vervalt de vergoeding van € 125. Voor kinderen vervalt de vergoeding van 

€ 200. Kinderen uit deze gezinnen maken verder geen aanspraak meer op een kindpakket (€ 60 per 

jaar) en het Kindpakket Voortgezet Onderwijs (Voor de overgang van basisonderwijs naar 

voortgezet onderwijs een vergoeding per kind van maximaal € 600. Voor de schooljaren opvolgend 

een bedrag van maximaal € 100 totdat het kind 18 jaar wordt).  De potentiële doelgroep wordt 

verlaagd met 1424 volwassenen en 250 kinderen.    

  

De verhoging van het maatwerkbudget voor kinderen met € 20.000 maakt het mogelijk om in 

bijzondere situaties een vergoeding te verstrekken aan kinderen voor een meedoen-activiteit. Het 

gaat om situaties waarin kinderen door de financiële situatie van de ouders bijvoorbeeld niet 

kunnen sporten of mee kunnen met een schoolreis. We verwachten dat deze situatie zich voordoet 

voor maximaal de helft van deze kinderen (dus 125). We hebben dan gemiddeld per kind een 

bedrag van € 160 beschikbaar. We denken daarmee voldoende maatwerkmogelijkheden te hebben.  

 

 

Vraag 6: 

Pagina 5 onder 8 (Risico's) en tabel 4: "Daarnaast nemen we incidenteel voor het Werkbedrijf het 

risico op van de doorwerking Covid-19 op opbrengsten en kosten in 2021."  

Vraag: Kunt u het bedrag van 700.000 euro, de inschatting van het risico van 50% en hoe dit 

doorwerkt voor het werkbedrijf in 2021 nader onderbouwen? 

 

Antwoord op vraag 6: 

De huidige cijfers over 2020 (u wordt hierover geïnformeerd in de najaarsnota) laten voor het 

werkbedrijf een corona-effect zien van grofweg 1 miljoen euro nadelig. Dat is een bruto bedrag, 

waarbij we in 2020 constateren dat we via met name de algemene uitkering voor corona 

(septembercirculaire) zodanig gecompenseerd worden, dat er netto een nagenoeg budget neutraal 

resultaat ontstaat. 

 

De ontwikkelingen rondom corona zijn echter lastig te voorspellen. Dat geldt zowel voor wat het 

bruto effect zal zijn in 2021 als voor wat we netto gecompenseerd zullen krijgen. In de berekening 

van het weerstandsvermogen hebben we het bruto-effect van corona op het werkbedrijf 

opgenomen en laten we zekerheidshalve de mogelijke compensatie buiten beschouwing. 

 

Het bedrag van 700.000 euro is een ruwe schatting op basis van de grofweg 1 miljoen euro in 2020 

en de (uiteraard onzekere) aanname dat het corona-effect in 2021 iets beperkter zal zijn. 

 

De inschatting van het risico is hoog. In de systematiek van de berekening van het 

weerstandsvermogen is 50% het hoogste percentage. Daarboven is het geen risico, maar een 

“zekerheid” die in de begroting wordt opgenomen. De ontwikkelingen zijn nu zodanig ongewis, dat 

opnemen in risicoparagraaf passender is dan opnemen in begroting. 



 


