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3. Algemeen financieel beeld 
 

3.1 Inleiding  
Blijft Leusden financieel gezond? Aanleiding voor deze vraag vormt het tekort op de 
algemene dienst in 2018 van € 1,6 miljoen en in 2019 € 2,7 miljoen. 
 
Terugblik 
Vorig jaar is de vraag ‘Is Leusden financieel gezond?” voorgelegd aan Deloitte die met het 
instrument ‘benchmark financiële positie’ gemeente Leusden heeft vergeleken met andere 
gemeenten. De hoofdconclusie uit de benchmark formuleerde Deloitte als volgt: “Het 
algemene beeld van de financiële positie van de gemeente Leusden is gezond en 
evenwichtig. Dit geeft een goede basis om op beheerste wijze de ambities van de 
gemeente te realiseren.” Daarnaast doet Deloitte een aantal aanbevelingen met betrekking 
tot de methode voor de weerstandscapaciteit, het gebruik van signaleringswaarden voor 
schuldquote en solvabiliteit, en het in standhouden van het eigen vermogen. 
 
Vooruitblik 
De conclusie van Deloitte is grotendeels gebaseerd op cijfers en resultaten uit het 
verleden. Deloitte geeft ook een advies richting de toekomst. Een belangrijk aandachtspunt 
is het beperken van het financieren van exploitatietekorten. Het is belangrijk inkomsten en 
uitgaven in evenwicht te houden. De gezonde financiële positie van gemeente Leusden 
komt vooral voort uit haar gunstige eigen vermogenspositie die in het verleden is 
opgebouwd. De afgelopen jaren heeft gemeente Leusden hiervan de vruchten kunnen 
plukken. 
 
De jaarrekeningen van de afgelopen jaren laten een minder financieel solide beeld zien. 
Beperkte stortingen in de reserves en forse onttrekkingen. Werkelijke inkomsten en 
uitgaven zijn niet in evenwicht, ondanks een aanvankelijk sluitende begroting. 
De omstandigheden zijn ook drastisch gewijzigd. Meer taken, minder middelen. Weinig 
ruimte voor lokale ambities. Dat voelt niet goed en vormt lastige dillema’s. In deze 
omstandigheden is het logisch te steunen op reserves uit het verleden. 
Desondanks ontstaat wel de vraag wat huidige keuzen gaan betekenen voor de toekomst.  
In dit hoofdstuk willen we stilstaan bij een aantal financiële ontwikkelingen. 

 

3.2 Ontwikkeling structureel evenwicht 
De laatste jaren is het steeds moeilijker om een financieel structureel evenwicht te vinden 
tussen de inkomsten en uitgaven in de exploitatie. De druk op de reserves neemt toe. 
Gelijktijdig drogen de opbrengsten uit de grondexploitaties op, waardoor de reserves 
minder worden gevoed. Als de buffers minder worden is het belangrijk dat de exploitatie 
wel structureel in evenwicht is. Dat er ook ruimte is om nieuwe buffers te vormen om ook 
toekomstige incidentele uitgaven te kunnen doen. Ofwel dat er als het ware gespaard kan 
worden vanuit de exploitatie voor eenmalige uitgaven. 
 
Indien we kijken naar de resultaten van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren dan zien 
we dit beeld bevestigd. Met name in 2018 en 2019 hebben we de algemene reserve en de 
reserve sociaal domein moeten inzetten om tekorten te dekken. 
 



 

 

3.3 Ontwikkeling eigen vermogen positie 
Leusden is een gemeente met een sterke vermogenspositie. Er is echter wel sprake van 
een dalende trend door de hiervoor beschreven inzet van het vermogen. 
 

 
 
 
Het eigen vermogen is opgebouwd uit allerlei reserves en voorzieningen1. Eigen vermogen 
is in wezen vrij beschikbaar kapitaal. Een aantal reserves is echter geen vrij beschikbaar 
kapitaal. Deze reserves hebben een incidentele bestemming of zijn bestemd voor 
toekomstige verplichte structurele lasten. Voorbeelden hiervan zijn de reserve 
onderwijshuisvesting of de reserve kapitaalslasten maatschappelijke investeringen. Aan 
voorzieningen liggen onderbouwde verplichtingen ten grondslag. Het verplichtende 
karakter is hier nog sterker dan bij een bestemmingsreserve. 
 
Het vrij besteedbare deel van het vermogen wordt gevormd door de algemene reserves. 
Onderstaand geven wij het verloop van deze reserves weer: 
 

                                                
1 Formeel horen de voorzieningen tot het vreemd vermogen. Voor de inzichtelijkheid laten we dit onderscheid 

nu weg. 
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De algemene reserve basisdeel en grondbedrijf vormen het weerstandsvermogen. De 
algemene reserve toevoeging exploitatie is in het verleden gevormd als een spaarpot, 
waarvan de renteopbrengsten structureel aan de exploitatie worden toegevoegd. De 
algemene reserve flexibel deel is de volledig vrij besteedbare ruimte. We zien dat deze 
ruimte vanaf 2016  zeer beperkt is. 
 

3.4 Ontwikkeling vreemd vermogen 
Door de inzet van reserves ontstaat er een financieringsvraagstuk. Er zijn liquide middelen 
nodig om aan de verplichtingen te voldoen. Bij een dekkingstekort wordt een deel van de 
reserve liquide gemaakt. Hierdoor neemt de liquiditeitspositie in eerste instantie af en 
ontstaat er op een zeker moment meer behoefte aan vreemd vermogen.  
 
Onderstaande grafiek geeft deze beweging weer. Vooralsnog betreft het huidige vreemd 
vermogen vooral projectfinancieringen van vastgoed, waar tegen de waarde van het 
vastgoed op de balans staat. Hierdoor verandert de vermogenspositie min of meer niet. 
Echter door het financieren van tekorten in de exploitatie neemt het eigen vermogen wel 
af. Hier staan immers geen waarden tegenover op de balans. Voor Leusden betekent dit 
een kentering in haar financiële huishouding.  
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3.5 Ontwikkeling weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de algemene reserve basisdeel en de 
algemene reserve grondbedrijf. Weerstandsvermogen is nodig om risico’s op te vangen. 
De risico’s worden gekwantificeerd in een benodigd weerstandsvermogen. De verhouding 
tussen deze twee is de weerstandsratio. In onderstaande grafiek geven we de ontwikkeling 
van de weerstandsratio weer. 
 

 
 
We zien vanaf 2015 dat de weerstandsratio onder de norm van 1 komt. Dit wordt enerzijds 
veroorzaakt door het lagere weerstandsvermogen, maar anderzijds ook door de stijgende 
risico’s c.q. de omzet van onze begroting.  
 
De weerstandsratio bedraagt op dit moment 0,7 (stand Voorjaarsnota 2020). Dat is buiten 
de afgesproken bandbreedte van 0,8 - 1,2. Ook in de Najaarsnota 2019 lag de ratio met 
0,67 al onder de 0,8. Conform de huidige beleidslijn moet de ratio weer worden verhoogd 
naar de norm van 1. In de huidige financiële onzekere situatie is zeker belangrijk dat ons 
weerstandsvermogen op niveau is. In de Voorjaarsnota doen wij de raad een voorstel om 
een surplus in de algemene reserve grondbedrijf over te hevelen naar de algemene 
reserve basisdeel. Daarin hebben we ook gekeken naar de risico’s binnen de 
grondexploitatie. Omdat we binnen de algemene reserve grondbedrijf buffers moeten 
aanhouden is een verdere verlaging van de weerstandsratio van het grondbedrijf niet 
verantwoord. 
 
Om het weerstandsvermogen toch aan te vullen resteert alleen de algemene reserve 
toevoeging exploitatie. Tot nu toe hebben we deze reserve aangewend voor specifieke 
bestedingsdoelen. Gelet op de financiële situatie stellen wij nu voor om deze reserve in te 
zetten om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Op basis van de Voorjaarsnota  
berekenen wij de benodigde aanvulling als volgt: 
 

 
Tabel 5  Aanvulling weerstandsvermogen    (bedragen x € 1.000) 
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Stand voorjaarsnota 2020 3.367       0,70         

Storting reserve Sociaal Domein (jaarrekeningresultaat) -165         

Aanvullen weerstandsvermogen tot ratio 1 1.603       

Benodigd weerstandsvermogen      4.805 1,00



Conclusie 
De vermogenspositie van Leusden is altijd een belangrijke troefkaart geweest. In het 
verleden hebben we met goede rendementen, de mooie beleggingsopbrengsten als extra 
inkomsten aan onze exploitatie kunnen toevoegen. Nadat door de invoering van het 
schatkistbankieren en een daling van de marktrente (naar nul procent) de rendementen 
aanzienlijk terugliepen hebben we de afgelopen jaren ons vermogen ingezet om diverse 
zichtbare resultaten in de samenleving te bekostigen. De grafieken in dit hoofdstuk laten 
zien dat de vermogenspositie de afgelopen 10 jaar behoorlijk is verkleind en gelijktijdig ook 
de liquiditeitspositie sterk is afgenomen. In 2015 zijn we gestart met het lenen voor grote 
projecten. Op zich is er niets mis met lenen van geld, echter de structurele kosten nemen 
hierdoor wel verder toe. Dit is een omgekeerde beweging ten opzichte van het verleden 
voor de gemeente Leusden.  
Naast de daling van het vermogen door investeringen zien we echter ook een daling door 
het dekken van exploitatietekorten. De grafiek met de jaarrekeningresultaten laat zien dat 
we voor de jaren 2017-2019 € 4,5 miljoen tekort ten laste van de algemene reserve en 
reserve sociaal domein hebben gedekt. Dit is geen goede ontwikkeling. Ons 
weerstandsvermogen staat daardoor onder druk en de ontwikkeling toont aan dat de 
structurele uitgaven en inkomsten niet in evenwicht zijn. We hebben de ambitie om 
financieel solide te zijn. Dit betekent dat we zouden moeten stoppen met tekort 
financiering. Dit houdt in dat een meerjarenbegroting niet alleen op termijn sluitend moet 
zijn, maar ook in het eerste begrotingsjaar. Ons coalitieakkoord heeft echter ook twee 
andere ambities: sociaal en duurzaam. Het is onze uitdaging om deze drie ambities in 
evenwicht te houden in deze Kaderbrief. In hoofdstuk 4 en 5 gaan wij hier nader op in. 

 
 

 


