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• Aanleiding project – West Betuwe Financieel in Evenwicht

• Impact reële risico’s – wanneer we niets doen

• Projectaanpak en rol gemeenteraad (raadswerkgroep)

• Het beoordelen van ombuigingsvoorstellen (afwegingskader)

• Inventarisatie (lijkt eenvoudig maar is ingewikkeld)

• Wat wordt er verwacht van jullie – inventarisatie ombuigingsvoorstellen

• Het vervolg en vragen

Agenda

West Betuwe Financieel in Evenwicht
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• Harmonisatieopdracht na samenvoeging

• Herverdeling van het gemeentefonds (kan oplopen tot €5 miljoen)

• Decentralisatie beschermd wonen & maatschappelijke opvang (tot €5 miljoen)

• Sociaal domein loopt tegen tekorten aan (€3 miljoen)

En dan nog de eventuele effecten van de Coronacrisis…

Aanleiding

West Betuwe Financieel in Evenwicht
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Impact reële risico’s 

West Betuwe Financieel in Evenwicht
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De omvang van het tekort dwingt iedereen opnieuw te kijken waarmee we 
bezig zijn

Dat betekent dat iedereen in West Betuwe hiermee te maken krijgt…

Maar gelukkig zijn we er op tijd bij. Vanaf 2022 ontstaat het echte tekort 

Zo groot, het raakt het iedereen

Titel presentatie
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De totale begroting 2019 bevat € 133 miljoen aan lasten. Daarvan betalen we: 

A – Een deel uit algemene dekkingsmiddelen. Deze zijn mogelijk beïnvloedbaar. En

B – Een deel betalen we uit doeluitkeringen, doelheffingen of andere inkomsten die één op één aan de 
betreffende kosten zijn te linken. Deze zijn niet beïnvloedbaar.

Ad A (mogelijk beïnvloedbaar)

Een deel hiervan is niet of slechts beperkt beïnvloedbaar. Dit zijn o.a.: 

- personeelslasten (vast personeel), 

- kapitaallasten van investeringen uit verleden en 

- bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. 

En met de rest gaan we aan de slag. Dit is ongeveer 1/3 van de totale begroting

Beïnvloedbare kosten

Titel presentatie
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We pakken het aan als project

Er is een stuurgroep, projectgroep en een raadswerkgroep

We inventariseren en categoriseren ombuigingsvoorstellen en zetten dit af

tegen een afwegingskader

Alles wat we kunnen bezuinigen, voeren we door. De rest zal door de 
gemeenteraad moeten worden beoordeeld (afwegingskader).

Belangrijke data:

Vandaag start inventarisatie

7 juli  behandeling afwegingskader in gemeenteraad

5 november  begrotingsbehandeling (incl. ombuigingsvoorstellen)

Aanpak WB Financieel in Evenwicht

Titel presentatie
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• Deel 1 - De feiten 
Die maken we inzichtelijk per ombuigingsvoorstel

• Deel 2 – Politieke keuzes
Hoe verhouden de ombuigingsvoorstellen zich tot 
de gewenste keuzes van de gemeenteraad 

Zodat de maatregelen kunnen worden getoetst en 
kunnen worden teruggebracht tot een gewenst 
maatregelenpakket (convergeren). 

Dit laatste doen we samen met een raadswerkgroep

Afwegingskader – toetsen voorstellen

West Betuwe Financieel in Evenwicht
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• Opbrengst  (€)

• Tijd  (timing)

• Betrokken partijen  (wie raakt het)

• Complexiteit bij realisering  (eenvoudig of lastig te realiseren)

• Transitiekosten  (Dienen we eerst te investeren)

• ….  (aanvullende wensen gemeenteraad)

Feiten per ombuigingsvoorstel

Titel presentatie
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Dat wordt samen met de raadswerkgroep opgesteld.

Vanavond is de eerste bijeenkomst hiervoor.

25 juni wil de raadswerkgroep komen met een voorstel voor de 
gemeenteraad. Op 7 juli wordt dit behandeld.

Deel 2 van het afwegingskader

Titel presentatie



West Betuwe Financieel in Evenwicht 
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Stap 2Stap 1
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We gaan breed onderzoeken (divergeren) welke maatregelen we kunnen 
inzetten dat doen we via de volgende zes categorieën:

1. Opschonen: aframen budgetten waar op basis van de jaarrekening 2019 structurele 
onder-uitputting blijkt;

2. Besparen: gemeentelijke uitgaven beperken waarbij met minder middelen hetzelfde 
resultaat bereikt wordt; 

3. Bezuinigen: gemeentelijke uitgaven beperken waarbij de resultaten inhoudelijk ook 
wijzigen

4. Prioriteren: onderscheid wettelijke en niet-wettelijke taken, bijstellen van bestuurlijke 
ambities

5. Lastenverzwaring: leges en belastingen voor de samenleving verhogen

6. Verdienen: extra inkomsten genereren.

Categoriseren van maatregelen

West Betuwe Financieel in Evenwicht
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1. Eerst laaghangend fruit (categorie 1 en 2; deze hebben met name 
betrekking op de bestaande budgetten) 

2. Vanaf de 2e categorie (besparen) gaan we gebruik maken van een format 
(deze volgt)

3. Alle feiten per voorstel kunnen direct worden gevuld

4. Het aanvullen van de onderdelen uit het afwegingskader volgt na 7 juli

Inventarisatie is niet beperkt tot het eigen domein

Stap 1 – Inventariseren ombuigingen

West Betuwe Financieel in Evenwicht
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1. Het aanvullen van de onderdelen uit het afwegingskader volgen na 7 juli

2. Door het toepassen van het afwegingskader ontstaat de mogelijkheid om 
de discussie over een ombuigingsvoorstel te kunnen voeren

Stap 2 – Convergeren ombuigingen

West Betuwe Financieel in Evenwicht
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Bedankt voor jullie aandacht! Zijn er vragen op dit 
moment? 

TIP  Bekijk de eerste project-vlogs op JIP, om nog beter 
een beeld te krijgen over het project

Vragen?

Titel presentatie




