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Onderwerp  

Brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland over de Programmabegroting 2022 

 

Kennisnemen van 

Toezichtvorm 2022 door de provincie Gelderland op de gemeente West Betuwe. 

 

Inleiding 

Van de provincie is met de brief van 10 februari 2022 bericht ontvangen dat de begroting 2022 door de 

provincie is goedgekeurd en West Betuwe voor het jaar 2022 in aanmerking komt voor het repressieve 

toezicht (= de minst belastende vorm), omdat aan de daarvoor in de Gemeentewet gestelde voor-

waarden wordt voldaan. De begroting 2022 is naar het oordeel van de provincie niet sluitend voor de 

jaarschijven 2022 en 2023. Dit wordt onder andere veroorzaakt door onze (incidentele) investeringen 

in het onderhoudsniveau van wegen en groen. Meerjarig is de provincie van mening  dat de begroting 

structureel en reëel in evenwicht is. De provincie is positief dat de incidentele inzet van de reserves de 

komende jaren geleidelijk wordt afgebouwd. 

 

De provincie attendeert ons er voor de volledigheid op dat de volledige realisatie van de ingeboekte 

bezuinigingen nodig blijft om het voorgenomen nieuwe beleid uit te voeren en de meerjarenraming 

sluitend te houden. Bovendien mogen er dan ook geen andere financiële tegenvallers zijn. 

Elke tegenvaller maakt dat het evenwicht in 2024 onder druk komt te staan en er mogelijk aanvullende 

maatregelen genomen moeten worden. In de beoordeling acht de provincie op dit moment een aantal 

bezuinigingsmaatregelen (nog) onvoldoende concreet of niet voldoende reëel, zoals het inboeken van 

de 25% extra voor jeugdzorg. Op grond van het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet achten we het 

opnemen van deze post wel reëel. Bij het onderdeel Financiën zullen we hier nader op ingaan. 

 

Naast de mededeling dat West Betuwe in aanmerking komt voor het repressieve toezicht, worden in 

de brief van de provincie nog een aantal onderwerpen aangehaald, te weten: weerstandsvermogen en 

taakstellingen gemeenschappelijke regelingen. 

 

Weerstandsvermogen 

Ten opzichte van de jaarrekeningen 2019 en 2020 constateert de provincie, net als uw raad, een 

afname van het weerstandsvermogen. De provincie constateert dat mede door de investeringen in de 

kwaliteit van het Risicomanagement de risico’s dit jaar adequater in beeld zijn gebracht. Het gevolg 
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daarvan is dat er meer en grotere risico’s zijn geïdentificeerd, waardoor het weerstandsvermogen fors 

is afgenomen en met een score van 1,10 nog steeds voldoende is. De provincie acht het belangrijk dat 

we ons weerstandsvermogen voldoende op peil houden en dit niet laten afnemen. Dat vraagt ook om 

sturing op het voorkomen van tegenvallers en het beheersen van risico’s  

 

Taakstellingen gemeenschappelijke regelingen 

In de begroting is een aantal taakstellingen of bezuinigingen opgenomen op de gemeenschappelijke 

regelingen waarin we deelnemen. Het gaat hierbij met name om de gewenste herziening van de 

verdeelsleutels voor de veiligheidsregio. Deze taakstellingen acht de provincie (nog) niet reëel, omdat 

de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen al zijn vastgesteld zonder deze taakstelling. 

De bevoegdheid van onze gemeente is niet afdoende om deze taakstelling te kunnen realiseren. 

Daarvoor zullen we samen met de gemeenschappelijke regelingen en de andere deelnemers overeen 

moeten komen de begroting en/of meerjarenraming bij te stellen. We onderschrijven de mening van 

de provincie en brengen de voortgang van deze taakstellingen, zoals gebruikelijk, in beeld bij de 

eerstvolgende bestuursrapportage. 

 

Financiële kengetallen 

In de brief van de provincie zijn financiële kengetallen opgenomen. Deze zijn overgenomen uit de 

paragraaf Weerstandsvermogen in de Programmabegroting 2022. Ten aanzien van de kengetallen 

merkt de provincie op dat de ratio Belastingcapaciteit valt in de categorie C (meest risicovol) en dat de 

Solvabiliteitsratio, Grondexploitatie en Structurele exploitatieruimte binnen de categorie B (gemiddeld 

risico) vallen. Voor de Netto schuldquote en het Weerstandsvermogen vallen we in categorie A (minst 

risicovol).  

 

We merken hierbij op dat de scores in de categorieën B en C grotendeels het gevolg van de bestaande 

positie die de gemeente heeft in de bouwgrondcomplexen met de bijbehorende financiering en met de 

hoogte van de OZB-tarieven. Daarnaast is de structurele exploitatieruimte meerjarig positief. 

 

Kernboodschap 

Voor het begrotingsjaar 2022 valt West Betuwe onder het repressieve toezicht door de provincie 

Gelderland. Dit betekent dat onze begroting 2022 en de daarop betrekking hebbende begrotings-

wijzigingen geen goedkeuring van de provincie behoeven. 

 

Consequenties 

Repressief toezicht houdt in dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de 

begroting en de begrotingswijzigingen kan uitvoeren. Met deze brief bevestigt de provincie Gelderland 

dat de gemeente West Betuwe voor het begrotingsjaar 2022 voldoet aan de in de Gemeentewet 

gestelde voorwaarden. 

 

Financiën 

Opbouw provinciale analyse 
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Voor de volledigheid wordt in onderstaand overzicht het verschil aangegeven tussen het vastgestelde 

begrotingssaldo volgens de gemeente (blauwe rij in overzicht/staaf in diagram provincie) en het 

structureel en reële saldo volgens de provincie (groene rij in overzicht/staaf in diagram provincie). 

 

  bedragen x € 1.000  

 2022 2023 2024 2025  

Vastgesteld begrotingssaldo (incl. 2e bestuursrapportage 2021) 234 1.167 774 1.474  

Waarvan incidentele posten 485 875 -688 366  

Structureel begrotingssaldo volgens gemeente bij vaststelling -251 291 1.462 1.107 A 

      

Correcties provincie bij beoordeling begroting:      

Afwijkende correctie voor incidentele baten en lasten -75 -75 -75 -75 B 

Correctie stelpost onvoorziene lasten 250 250 250 250 C 

Correctie Jeugdgelden > 75% 0 -767 -720 -664 D 

Taakstellingen Verbonden partijen (WBFIE) -140 -280 -442 -442 E 

Taakstelling actievere inzet subsidies aanboren (WBFIE) -35 0 0 0 E 

Taakstelling omvang college (WBFIE/jaarschijf 2022) -60 0 0 0 E 

Taakstelling inkoopprofessionalisering (WBFIE/jaarschijf 2022) -374 0 0 0 E 

Totaal van de provinciale correcties -434 -872 -987 -931  

Structureel begrotingssaldo volgens provincie -685 -581 476 177  

 

A. Structureel saldo volgens gemeente 

In de begroting wordt door de gemeente zowel het totaal saldo van baten en lasten (blauwe regel) 

gepresenteerd en het structurele saldo van baten en lasten. Voor de provincie is dit structurele saldo 

het vertrekpunt voor de beoordeling van de gemeentelijke begroting. 

 

B. Afwijkende correctie voor incidentele baten en lasten 

In de kadernota Beweeg en Sportbeleid zijn voor de jaren 2022 tot en met 2026 incidentele middelen 

opgenomen (125.000 euro in 2022 en jaarlijks 75.000 euro in de jaren 2023 tot en met 2026). In het 

overzicht incidentele baten en lasten in de begroting 2022 waren de incidentele posten uit de kadernota 

(nog) niet opgenomen. Bij de beoordeling heeft de provincie alleen voor 2022 een bedrag van 

50.000 euro als incidenteel beschouwd. 

In onze gewijzigde overzichten zijn de juiste bedragen opgenomen. 

 

C. Onvoorziene lasten 

Jaarlijks moet een (reële) raming onvoorzien in de begroting worden opgenomen. Daarmee is de post 

onvoorzien volgens het BBV naar de aard structureel. De provincie corrigeert deze post overigens in 

positieve zin voor 250.000 euro omdat hier sprake is van budgettaire ruimte doordat deze post nog 

niet is ingevuld.  

 

D. Correctie inzet Jeugdgelden >75% 

De opname van de extra stelpost van 25% aan jeugdgelden wijkt af van de daarover gezamenlijk 

gemaakte afspraken tussen Rijk, VNG en IPO. Ten tijde van het vaststellen van de begroting was deze 

stelpost van 100% aan extra jeugdzorgmiddelen hierdoor niet reëel. Maar na het vaststellen van de 

begroting, is medio december, met het presenteren van het coalitieakkoord 2021-2025, er meer 
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duidelijkheid gekomen over de realiteit van deze extra raming aan jeugdgelden. Op de korte termijn 

lijken deze extra middelen daarmee redelijk verzekerd, vanwege de daarbij door het nieuwe kabinet 

voorgenomen sterke afbouw van deze extra middelen is dat op langere termijn niet het geval. 

De geraamde stelpost in de meerjarenraming zal daarop nog moeten worden aangepast. 

We zullen de structurele financiële effecten van de extra middelen voor de jeugdzorg meenemen in de 

eerstvolgende bestuursrapportage. Dit zullen wij doen in samenhang met de overige effecten uit het 

coalitieakkoord van Rutte IV. 

 

E. Correctie taakstellingen West Betuwe Financieel in Evenwicht 

Zoals hiervoor al aangeven acht de provincie de taakstellingen op de verbonden partijen (nog) niet 

reëel en wordt deze daarom structureel gecorrigeerd. De overige drie genoemde taakstellingen worden 

alleen voor 2022 gecorrigeerd omdat de provincie verwacht dat het wel aannemelijk is dat deze vanaf 

2023 kunnen worden ingevuld. 

Over de voortgang van de taakstellingen rapporteren we, zoals gebruikelijk, in de eerstvolgende 

bestuursrapportage. 

 

 

Actueel financieel perspectief  

Na de vaststelling van de (meerjaren)begroting 2022-2025 zijn door uw raad nog drie besluiten 

genomen met financiële gevolgen en is ook het coalitieakkoord van het (nieuwe) kabinet Rutte IV 

gepresenteerd. De effecten hiervan voor West Betuwe presenteren we u onderstaande tabel. Hoewel 

de jaarschijf 2026 formeel geen onderdeel uitmaakt van de huidige begroting, presenteren wij 

indicatief de effecten hiervan ook. 

 

 bedragen x € 1.000 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Begrotingssaldo       

Vastgesteld begrotingssaldo 234 1.167 774 1.474 -1.126 

Obligatielening Alliander (raad 30-11-2021) 6 6 6 6 6 

Rotonde Hellouw (raad 21-12-2021) 0 0 0 -7 -7 

Decemberwijziging 2022 (raad 21-12-2021) 0 0 0 0 0 

Begrotingssaldo na raad december 2021 240 1.173 781 1.473 -1.127 

       

Indicatieve effecten coalitieakkoord Rutte IV:       

AU GF Accresontwikkeling/tijdelijk vervallen opschalingskorting 1.395 2.888 4.798 5.619 1.349 

AU GF Afslag onderuitputting -350 -390 -545 -580 -500 

AU GF Middelen Jeugdzorg 0 0 -211 -1.056 -1.055 

AU GF Inkomensafhankelijke bijdrage huishoudelijke hulp    -187 -187 

Te heffen inkomensafhankelijke ouderbijdrage   211 1.056 1.055 

Te heffen inkomensafhankelijke eigen bijdrage huishoudelijke hulp    187 187 

Totaal indicatief effect coalitieakkoord Rutte IV 1.045 2.498 4.253 5.039 849 

       

Begrotingssaldo (inclusief indicatieve effecten coalitieakkoord) 1.285 3.671 5.034 6.512 -278 

       

Incidenteel saldo       
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Vastgesteld incidenteel begrotingssaldo 485 875 -688 367 -344 

Decemberwijziging 2022 (raad 21-12-2021) 1.758 1.758 1.758 1.758 0 

Begrotingssaldo na raad december 2021 2.243 2.634 1.070 2.125 -344 

Indicatieve effecten coalitieakkoord Rutte IV:       

Totaal indicatief effect coalitieakkoord Rutte IV 0 0 0 0 0 

Incidenteel saldo (inclusief indicatieve effecten coalitieakkoord) 2.243 2.634 1.070 2.125 -344 

       

Structureel saldo (inclusief indicatieve effecten coalitieakkoord) -958 1.037 3.964 4.386 67 

 

Het rijk gaat de komende periode de rijksuitgaven aanzienlijk intensiveren wat met name in de periode 

tot en met 2025 resulteert in hogere accressen. Daarnaast wordt de opschalingskorting in de jaren 

2023 tot en met 2025 incidenteel bevroren. Per saldo kunnen de gemeenten hierdoor dus meer geld 

van het rijk verwachten. Op advies van LIAS PAUW (adviseur algemene uitkering) houden we rekening 

met een afslag voor onderuitputting voor het risico dat de stijging van de rijksuitgaven lager kan 

uitvallen, waardoor de groei van het gemeentefonds lager zal zijn. 

Vanaf 2024 is het voornemen van het rijk om de structurele compensatie voor de jeugdzorg te 

verlagen ten opzichte van het eerdere advies van de commissie van wijzen (landelijk gaat het om een 

korting van € 100 miljoen in 2024 en € 500 miljoen structureel vanaf 2025). Deze korting komt met 

name door het invoeren van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, zodat deze korting niet ten laste 

van de gemeenten komt. 

Daarnaast is het voornemen om vanaf 2025 landelijk structureel € 80 miljoen uit het gemeentefonds 

te halen als gevolg van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de huishoudelijke hulp. Door de hogere 

bijdrage komt deze korting dus niet ten laste van de gemeenten. 

 

Zoals ook door de provincie geconstateerd is de jaarschijf 2022 niet sluitend met structurele middelen 

door onder andere de inzet van reserves voor de investeringen in onze kernen op het gebied van 

wegen en groen, maar is er bij de meerjarenraming wel sprake van een structureel sluitende begroting. 

 

Bijlage(n) 

-Brief van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland (406627). 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  


