


1. Waar staan we (in 7 kreten)

2. Wat is er gebeurd?

3. Wat nu?  
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1. We krijgen te weinig geld voor onze taken

• Nog nooit was er zo’n grote mismatch tussen de uit te voeren taken en de bekostiging

• JGZ

• WMO

• In aantocht: Klimaatakkoord

Wordt door diverse onafhankelijke bronnen bevestigd (AEF, ROB, Provincies)

2. We weten met het rijk niet waar we aan toe zijn

• Nog nooit was er aan de inkomstenkant zo’n hoge mate van financiële onzekerheid en 

volatiliteit om rekening mee te houden

• Compensatie tekorten JGZ?

• Terugdraaien abonnementstarief WMO?

• Terugdraaien opschalingskorting?

• Herverdeling gem fonds?

• Ophogen gem fonds?

• Nieuwe taken? (Wijkwarmteplannen; duurzame opwek?)
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3. We komen structureel tekort

• Structurele knelpunten in rapport “verkenning prioriteitstellingsdiscussie”

* Onzekerheid over “Extra middelen jeugdzorg” vanwege ontwikkelingen Rijk
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Tekorten 2021 VJN
Kaderbrief 

2022
2023 2024 2025

Einde ti jdel i jke extra  middelen jeugd* € 415 € 415 € 415

Ontw. jeugdzorg en WMO (incl . abbmntstarief) € 416 € 811 € 892 € 928 € 928

Ris icoverevening dure jeugdzorg € 460 € 460 € 460 € 460 € 460

Uitgaven groot onderhoud pm pm pm pm pm

Knelpunten € 876 € 1.271 € 1.767 € 1.803 € 1.803



4. We dekken (potentiele) structurele wensen, vooralsnog incidenteel
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Tekorten 2021 VJN
Kaderbrief 

2022
2023 2024 2025

Afschaffen hondenbelasting (raad) € 23 pm pm pm

Onderhoudsniveau Hamershof verhogen € 10 pm pm pm

Prio 1.2 Capacitei t vei l igheid € 64 pm pm pm

Prio 1.5 HvL, eetwerkcafé € 33 pm pm pm

Prio 2.1 Energietrans i tie, extra  capacitei t pm pm pm

Prio 2.8 Warmtetrans itie (nw NJN 2020) pm pm pm

Prio 3.14 Peuteropvang en VVE (nw NJN 2020) € 40 pm pm pm

Prio 3.15 Geldloket (nw NJN 2020) € 30 pm pm pm

Prio 4.1 Leusden op de kaart € 43 pm pm pm

5. Nieuw beleid wensen € 0 € 323 pm pm pm



5. Niet-haalbare taakstellingen

5. Haalbare taakstellingen, maar nog niet 100% zeker
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2021 VJN
Kaderbrief 

2022
2023 2024 2025

2.2  rattenbestri jding € 5 € 5 € 5 € 5 € 5

2.2 structurele besparing op cons ignatiedienst € 20 € 20 € 20 € 20 € 20

4.1 bus inesscase besparing BLNP € 50 € 50 € 50 € 50 € 50

Niet haalbare taakstellingen € 75 € 75 € 75 € 75 € 75

2021 VJN
Kaderbrief 

2022
2023 2024 2025

1.1 besparing zorgkosten sociaal  domein € 220 € 157 € 113 € 113 € 113

1.5. heri jking welzi jnaccomodaties € 50 € 50 € 50 € 50 € 50

Restant taakstel l ing accommodatiebeleid 2013 € 32 € 32 € 32

Onderhanden taakstellingen € 270 € 207 € 195 € 195 € 195



6. We teren in op de reserves, doordat we te optimistisch begroten
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Bron: Kaderbrief 2021



7. De onzekerheidsmarge is hoog

Conclusie: 

• Het kan mee- of tegenvallen

• Ook als het enigszins meevalt zijn ombuigingen nog steeds nodig 
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Onzekerheden structureel                                 x € 1.000 Duidelijkheid in Zwart (-) Grijs Wit (+)

Gemeentefonds:

Acress  2022: wel  of niet bevriezen Coal i tieakkoord  (sep 2021?) -€ 200 € 0 € 200

Heri jking per  1 jan 2023 Meici rcula i re 2022 -€ 1.000 -€ 500 € 0

Opschal ingskorting (deels ) schrappen 2022-2025 Coal i tieakkoord  (sep 2021?) € 0 € 250 € 850

Sociaal domein:

Jeugdzorg extra  inkomsten Ri jk Regeerakkoord (eind 2021?) -€ 415 € 600 € 1.200

Jeugdzorg extra  inkomsten eigen bi jdrage Regeerakkoord (eind 2021?) € 0 € 300 € 600

Jeugdzorg aanpass ingen s telsel  vanaf 2023 Regeerakkoord (eind 2021?) € 0 € 165 € 385

Jeugdzorg woonplaatsbeginsel  vanaf 2022 Regeerakkoord (eind 2021?) -€ 100 € 0 € 100

Abonnementstarief Regeerakkoord (eind 2021?) -€ 200 € 200 € 600

Beschermd wonen naar gemeente vanaf 2023 -€ 150 € 0 € 150

-€ 2.065 € 1.015 € 4.085



• Van oudsher hoog voorzieningen niveau & lage lasten

• Fysieke, sociaal en economisch goede uitgangspositie

• Spaarpotten voorzieningen uit groeitijd

• Wennen aan iets hogere kosten voor dezelfde voorzieningen

• SD nieuwe taken 2015

• Weinig grip op kostenontwikkeling

• Steeds meer inzicht: tekort wordt voorspelbaar

• Beperkt invloed: afvlakken curve

• 5 miljoen armer

• Rijk doof voor noodkreten, deelt wel doekjes voor ‘t bloeden uit

• Corona: nog meer onzekerheid
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Voorbeelden van een hoog voorzieningenniveau:

• Milieustraat

• Tuingroendepots

• Zwembad

• Veel sportvoorzieningen

• Ruime openingstijden burgerzaken 

• Hoge klanttevredenheidsscores dienstverlening

• Eet werk café

• Uitstekend minima beleid 

• Ruime infrastructuur

• Theater

• Milieu educatiecentrum
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1: Accepteren (meebewegen)

• Accepteren grote fluctuaties

• Opvangen met ‘snelle draaiknoppen’: OZB, onderhoud buitenruimte, …. 

• Flexibiliteit boven continuïteit en kostenefficiency stellen

• Snel bijsturen vs zorgvuldig democratisch proces
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2: Absorberen (robuustheid)

• Opvangen schokken uit reserves

• Reserves voeden met structureel begrotingsoverschot

• Weerbaarheid

• Wendbaarheid & Koersvastheid

• Vereist spaarzaamheid & begrotingsdiscipline
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 Een sluitende of niet-sluitende begroting 2022  > het college stelt via de kaderbrief 2022 

keuzemogelijkheden voor. 

 Timing: eerst ontwikkelingen rijk afwachten of nu toch al starten met ombuigingen?

 Nu geen onomkeerbare besluiten nemen versus geen risico’s doorschuiven naar de toekomst

 Wel of niet met incidentele middelen de onzekerheden in 2022 opvangen? 
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1. Een niet-sluitende begroting > preventief toezicht > alsnog herstelplan maken 

2. Een reëel sluitende begroting > aan de slag met ombuigingen voor 2022 en 2023

3. Een tussenvariant > incidentele middelen inzetten > tijd kopen



D.d. Wat Bestuurlijk Rijk

April Ambtelijke voorbereiding

Mei Behandeling in college

8-jun Aanlevering presidium College voorkeurscenario

24-jun Informatieavond RIB meicirculaire

8-jul Raadsvergadering Raad stelt vast

28-sep Aanleveren presidium Prinsjesdag

28-okt Informatieavond begroting

11-nov Raadsvergadering begroting Raad stelt vast

Dec OZB verordening Raad stelt vast




