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1. Toelichting Begroting 2021

2. Toelichting Tweede bestuursrapportage 2021

3. Uitleg Lokale Lasten meter

4. West Betuwe Financieel in evenwicht

Agenda



4

• Verwerken Perspectiefnota

• 3 W-vragen: beleid 
komende jaar

• Paragrafen

• Vooruitkijken

• Financiële kaders

• Integrale afweging nieuwe 
wensen

• Stand van zaken 
beleidsuitvoering

• Financiële afwijkingen

• Verwachting resultaat

• Jaarverslag over bereikte 
doelen en resultaten

• Verantwoording financiële 
resultaten

Planning & Control cyclus 

Perspectiefnota

BegrotingBestuursrapportages

Jaarstukken
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Begroting 2021
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• In begroting de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) voor 
de uitvoering van de activiteiten in het komende jaar

• Raad heeft budgetrecht om de financiële middelen beschikbaar te stellen

• Door vaststelling begroting geeft de raad het college toestemming om geld 
uit te geven

• Doelen/resultaten en nieuw beleid (3xO) vanuit perspectiefnota 2021 oin
deze begroting verwerkt.

Begroting 2021
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Begroting - onderdelen

Programma overzicht

- Financiële hoofdlijnen
- Per programma:

- Ambitie
- 3 W-vragen
- Ontwikkelingen VP
- Indicatoren (verplichte)

- Overzicht Algemene 
dekkingsmiddelen, overhead, VPB 
en onvoorzien

- Paragrafen

Financiële begroting

- Financiële resultaat
- Incidentele baten en lasten
- Overzicht baten en lasten
- Geprognosticeerde balans
- EMU-saldo
- Mutaties reserves
- Overhead

Vastgelegd in de Besluit Begroten en 
Verantwoorden (BBV) artikel 7
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Financiële hoofdlijnen

Stand exclusief mutaties 2e bestuursrapportage 2020
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10 programma’s:

3 W-vragen:

- Wat willen we bereiken  Doelen en resultaten (vastgesteld
bij Perspectiefnota 2021)

- Wat gaan we daarvoor doen  Activiteiten 

- Wat mag het kosten  baten, lasten, onttrekkingen en 
toevoegingen reserves

Programma’s
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• NB: in afwijking van vaststelling Perspectiefnota 2021 Doelen en Resultaten:

• Programma 4 Economie: extra resultaat toegevoegd
• Uitgevoerd onderzoek en advies naar gratis en gereguleerd parkeren in de gemeente.

• Programma 8 Duurzaamheid en Milieu: resultaat geschrapt omdat doel al is 
bereikt.
• Begraafplaatsen: We voorzien in de behoefte van inwoners om natuurbegraven in de 

gemeente West Betuwe mogelijk te maken.

• Ontwikkelingen van de gemeenschappelijke regelingen 2021

• Verplichte indicatoren (BBV)

Programma’s
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Verplichte paragrafen BBV

• Lokale heffingen

• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

• Onderhoud kapitaalgoederen

• Financiering

• Bedrijfsvoering

• Verbonden Partijen 

• Grondbeleid

Paragrafen

Inzicht in financiële 
positie van de 
gemeente, de 
beheersmatige 
aspecten en de risico's.

Dwarsdoorsnede van de 
begroting
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• Financiële samenvatting van de baten en lasten 
van de programma’s

• Overzicht per taakveld

• EMU-saldo: indicator over gezondheid van de 
overheidsfinanciën. Verplicht in de begroting 
omdat Rijk dit moet doorgeven aan Europa.

• Geprognosticeerde balans: meerjarig inzicht on 
de ontwikkeling van investeringen, aanwenden 
reserves en voorzieningen en 
financieringsbehoefte.

Financiële begroting
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Herverdeling gemeentefonds
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Tweede 
Bestuursrapportage
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63 resultaten voor 2020:

Waarvan afgerond 19  resultaten

Waarvan in uitvoering 24 resultaten

Waarvan niet haalbaar 20 resultaten

Vertraging door COVID-19
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Voorlopig Financieel perspectief 

Begrotingsjaar 2020 2021 2022 2023 2024

Saldo eerste Bestuursrapportage 3.056

Saldo Primitieve begroting 2021-2025 1.700 -1.233 -1.897 -2.522

Saldo (voor mutaties Tweede Bestuursrapportage 2020) 3.056 1.700 -1.233 -1.897 -2.522

Financieel effect overige mee- en tegenvallers -1.800 -1.164 -1.097 -1.786 -1.724

Budgetneutrale aanpassingen 0 0 0 0 0

COVID-19 -529 0 0 0 0

Totaal mutaties -2.328 -1.164 -1.097 -1.786 -1.724

Saldo/beschikbare ruimte 728 536 -2.330 -3.683 -4.246

bedragen x 1.000 euro 
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Grote afwijkingen 2020

- WMO/Jeugd: -/- 1.500k (structureel)

- Kernenbeleid -/- 1.000k (incidenteel)

- Sanering Golfbaan Spijk -/- 380k (incidenteel)

- Fruittech campus -/- 325k (incidenteel)

- Gemeentefonds +/+  900k (structureel aflopend)

- Legesopbrengsten bouwtaken +/+  100k (incidenteel)

- Vervallen renbtetoevoeging AR +/+  358k (incidenteel)
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• 2021 nog positief door incidentele precariogelden

• Structureel nadeel vanaf 2022 van - € 2,3 miljoen oplopend naar 4,2 miljoen
door externe ontwikkelingen

• West Betuwe financieel in evenwicht om structureel nadeel op te lossen

Conclusies financieel perspectief
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Overige onderdelen

• Actualisatie risico’s

• Onderhoud kapitaalgoederen: technische wijziging

• Krediet Watervelden HCG
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Lokale Lasten Meter
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West Betuwe 

Financieel in Evenwicht

(WBFIE)
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• Historie

• 2021 en verder 

En dan

• Raadsvoorstel

• Dekkingsplan – Project West Betuwe Financieel in Evenwicht

• Spelregels voor het amenderen

• Vragen 

WBFIE – Agenda
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Historie

 03/2020 – Raadsinformatienota Harmonisatiestrategie
Alleen minscenario’s en 0-scenario’s 

 04/2020 – Raadsinformatienota West Betuwe Financieel in Evenwicht

Start West Betuwe Financieel in Evenwicht

 06/2020 – Raadswerkgroep – Financieel in Evenwicht
Resultaat: afwegingskader

 08/2020 – Opstellen Begroting en groslijst bezuinigingsvoorstellen
Op basis van het afwegingskader

 09/2020 – Raadsinformatienota Vervolg WB Financieel in Evenwicht
Ter voorbereiding op begrotingsraad van 5 november
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(Voorlopig) Financieel perspectief 

Begrotingsjaar 2020 2021 2022 2023 2024

Saldo eerste Bestuursrapportage 3.056

Saldo Primitieve begroting 2021-2025 1.700 -1.233 -1.897 -2.522

Saldo (voor mutaties Tweede Bestuursrapportage 2020) 3.056 1.700 -1.233 -1.897 -2.522

Financieel effect overige mee- en tegenvallers -1.800 -1.164 -1.097 -1.786 -1.724

Budgetneutrale aanpassingen 0 0 0 0 0

COVID-19 -529 0 0 0 0

Totaal mutaties -2.328 -1.164 -1.097 -1.786 -1.724

Saldo/beschikbare ruimte 728 536 -2.330 -3.683 -4.246

bedragen x 1.000 euro 
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• 2021 nog positief door incidentele precariogelden

• Structureel nadeel vanaf 2022 van - € 2,3 miljoen oplopend naar 4,2 miljoen
door externe ontwikkelingen

• West Betuwe financieel in evenwicht om structureel nadeel op te lossen

Conclusies financieel perspectief
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Stap 2Stap 1

Fase 0 Voorbereiding Fase 1 Inventarisatie Fase 2 Divergeren Fase 3 Overdracht Fase 4 Nazorg

WB Financieel 
in Evenwicht

Start 
inventarisatie

Alle beïnvloed-
bare kosten

Opleveren 1e
inventarisatie

Toepassen
afwegingskader

Opstellen 
voorstellen 

begroting

5 november

Verwerken 
uitkomst in 

begroting

Nu

Opleveren 
voorstellen 
begroting

April
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1. Onderdeel 1 t/m 23 uit de voorgelegde structurele bezuinigingsmogelijkheden en 
onderdeel 48 t/m 51 uit de voorgelegde incidentele bezuinigingsmogelijkheden, zoals 
verwoord in bijlage 2, op te nemen in de begroting 2021-2024, ter dekking van het 
structurele begrotingstekort volgens het meerjarenperspectief uit de Tweede 
Bestuursrapportage 2020;

2. Het college opdracht te geven de lijst ‘langetermijnverkenningen,’ te onderzoeken; 

3. Het eventuele restant begrotingstekort aan te vullen met het ophogen van de OZB;

4. De programmabegroting 2021, met inachtneming van de gemaakte keuzes bij 
beslispunt1 en 3, vast te stellen;

5. De meerjarenraming 2022-2024, met inachtneming van de gemaakte keuzes bij 
beslispunt 1 en 3 voor wat betreft de begrotingscijfers voor kennisgeving aan te nemen.

Het raadsvoorstel - Beslispunten
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• Uitgangspunt 1 
Ter behandeling van dit voorstel uit te gaan van het meest actuele 
meerjarenperspectief na de Tweede Bestuursrapportage

• Uitgangspunt 2
Een niet-sluitende begroting is geen optie

• Uitgangspunt 3
De spelregels voor het amenderen van de groslijst zoals verwoord in bijlage 
6 te hanteren

Het raadsvoorstel - Uitgangspunten
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• Bijlage 1 – Programmabegroting 2021, incl. meerjarenperspectief

• Bijlage 2 – Groslijst bezuinigingen, incl. leeswijzer en wensen nieuw beleid

• Toelichting en gelegenheid vragen te stellen

• Bijlage 3 – Lange termijn verkenningen

• Toelichting en gelegenheid vragen te stellen

• Bijlage 4 – Rapport Moventem (inwonerspanel)

• Bijlage 5 – Toelichting format ombuigingsvoorstellen (7 juli)

• Bijlage 6 – Spelregels amendementen

• Toelichting en gelegenheid vragen te stellen

Het raadsvoorstel - Bijlagen
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• Hoe is de rode lijn tot stand gekomen?

• Tekorten in 22 en 23 worden gedicht uit incidentele besparingen.

Bijlage 2 - Groslijst
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• Hoe is de volgorde bepaald? 

Bijlage 2 - Groslijst
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Het kiezen voor nieuw beleid, zowel structureel als incidenteel heeft de 
volgende consequentie: 

• Er dient ter dekking van de structurele of incidentele kosten voor nieuw 
beleid ook aanvullend bezuinigd te worden. Ook hier zijn de spelregels die 
staan beschreven in Bijlage 6 van toepassing. 

Consequenties nieuw beleid
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• Uitvoering geven aan beleidsplan Sociaal domein

• Gemiddelde variant (€1.34mio)

• Maximale variant (€2.6mio)

• Bedrijfsvoering

• Aframen budgetten
• Vb. Werkkostenregeing (€135k)

• Inkoopprofessionalisering  (€500k)

• Terugdraaien besluiten 

• Begraafplaatsen (€493k)

• Terughalen Vergunningtaken ODR (€3.45mio incidenteel)

Grootste besparingen
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Sociaal domein - Besparingen

Besparingen 2021 2022 2023 2024 2025
Gemiddelde structurele besparing €350 €700 €1.650 €2.250 €2.250
Taakstelling Wmo/Jeugd 2019 €671 €917 €910 €910 €910
Gemiddelde verwachte besparing €-321 €-217 €740 €1.340 €1.340

verwerkt in de begroting 2021
verwerkt in groslijst WBFIE
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Sociaal domein - Transitiekosten

Transitiekosten 2021 2022 2023 2024 2025

Totaal transitiekosten €1.440 €1.144 €877 €803 €0

Verwerkt in begroting €1.440 €1.144 €600 €600

verwerkt in de begroting 2021
verwerkt in het risicoprofiel in de paragraaf 
Weerstandsvermogen van begroting 2021 met weging 75% 
(hoog)
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voorstellen die de groslijst niet hebben gehaald, maar waarvan het college het 
de moeite waard vindt om daar een ‘langetermijnverkenn.ing’ aan te wijden

Bijlage 3 – lange termijnverkenningen
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Er kunnen voorstellen boven de rode streep staan, die u niet wilt kiezen. Via amendementen 
kunt u aangeven welk voorstel van boven de rode streep u wilt schrappen. Om een sluitende 
meerjarenbegroting te realiseren, dient een amendement altijd voorzien te zijn van een sluitend 
dekkingsvoorstel. Daartoe heeft u twee mogelijkheden.

Optie 1 – Vervangen door een of meerdere andere bezuinigingsvoorstellen

Optie 2 – Vervangen door een verhoging van de OZB

Bijlage 6 – Spelregels amenderen
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De griffie heeft u in gelegenheid gesteld vooraf vragen te stellen. 

• (B)egroting 2021 (bijlage 1)

• (G)roslijst Bezuinigingen (bijlage 2)

• (L)ange termijn verkenningen (bijlage 3)

• (O)verige vragen

Beantwoording gestelde vragen
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• Over de progammabegroting 2021? 

• Over het raadsvoorstel?

• Project West Betuwe Financieel in Evenwicht?

• De groslijst met bezuinigingen? 

• Spelregels voor amenderen?

• Het proces na vandaag?

• Vervolg

Bedankt voor uw tijd en aandacht!

Heeft u aanvullende vragen




