
Raadsvoorstel

Portefeuillehouder D.P.W. Joppe
A.M.J. van Burg
C.H. van den Bos
J.G. Smit
J.Chr. van der Hoek

Afdeling  Staf
Ambtelijk opdrachtgever Gemeentesecretaris 
Behandelaar Mart Koopman
Datum  25 augustus 2020
Nummer 328049 
Onderwerp Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte, fase 2

Voorstel
1A. In te stemmen met alle projectvoorstellen opgesomd in bijlage A
1B. Een keuze te maken uit de vier geschetste scenario’s bij het projectvoorstel Zeeuwse Muziekschool 
verwoord in bijlage B
1C. Kennis te nemen van de voortgangsinformatie van een viertal projectvoorstellen verwoord in bijlage C
2. Het voordeel van € 154.500 in 2020 en van 2021 € 2.308.776 toe te voegen aan de Algemene reserve
3. Het voordeel in 2022 € 2.468.483, 2023 € 2.505.010 en vanaf 2024 structureel € 2.533.471 toe te 
voegen aan de budgettaire ruimte

Inleiding
In de door u op 9 juli 2020 vastgestelde Kadernota 2021-2024 hebben wij gemeld dat het beoogde 
financiële resultaat vanuit de “bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte” reeds is gerealiseerd. De 
planning was structureel € 3 miljoen te realiseren in 2025. Bij de vaststelling van de begroting 2020 (€ 1,2 
miljoen) en op 4 juni 2020 bij het sluitend maken van de begroting 2020-2023 (€ 1,8 miljoen) is totaal € 3 
miljoen gerealiseerd. Dit betrof fase 1. Daarnaast is er incidenteel via de Notitie reserves en voorzieningen 
€ 2,1 miljoen vrijgespeeld ter versterking van ons eigen vermogen. Deze notitie heeft de raad vastgesteld 
op 9 juli 2020.

Om financieel gezond te blijven is in het afgelopen halfjaar onderzocht om extra budgettaire ruimte 
(incidenteel en structureel) te creëren voor de dekking van kosten voortvloeiend het geprognotiseerde 
tekort vanaf 2022 door de herverdeling van het gemeentefonds, de actualisatie van de meerjarenraming 
en de lasten voortvloeiende uit de actualisatie van het investeringsprogramma (waaronder de 
doorgeschoven prioriteiten vanuit de begroting 2020-2023). De financiële opbrengst van dit onderzoek 
bedraagt ruim € 2,533 miljoen structureel. De voorstellen zijn gedeeld met de leden van de 
Klankbordgroep (KBG) van de raad. Deze KBG fungeerde op verzoek van de raad als overlegorgaan voor 
uw college. In het presidium is afgesproken dat deze voorstellen na de zomervakantie besproken worden 
in een afzonderlijke raadsvergadering op 21 september 2020. De uitgebreide versie van de individuele 
voorstellen treft u aan in de bijlagen A, B en C bij dit voorstel. In de bijlage "20200921 definitieve versie 
financieel resultaat BO, fase 2" vindt u een samenvatting van al deze voorstellen.

Beoogd resultaat
Een structureel gezonde financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland

Argumenten

1A.1 Het creëren van budgettaire ruimte blijft noodzakelijk
Bij de vastgestelde Kadernota 2021-2024 is via bijlage "20200616 financieel overzicht Kadernota 2021-
2024.pdf" een financiële vertaling toegevoegd van de in de kadernota geschetste ontwikkelingen. Een 
globale prognose gaf aan dat er in 2024 een structureel tekort verwacht wordt van ruim € 3 miljoen. Dit 
loopt in 2025 nog verder op (uitgaande van het worst-case scenario bij de herverdeling van het 
Gemeentefonds) tot ruim € 4 miljoen.
Voorlopige conclusie is (gelet op de vele nog concreet te maken "pro memorie" ramingen uit dit overzicht) 
dat de opbrengst van ruim € 2,533 miljoen vanuit de deelprojecten BO "Creëren budgettaire ruimte", fase 2 
noodzakelijk is om een sluitend meerjarenperspectief vanaf 2024 te garanderen.



1A.2 Onze huidige financiële positie is ongezond
Zowel bij de vastgestelde begroting 2020-2023 als in de concept-jaarstukken 2019 is in de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing gemeld dat we meerjarig in categorie C, minst financieel 
gezond, vallen. Dit op basis van de door de raad op 4 juli 2019 vastgestelde Kadernota risicomanagement 
en rechtmatigheidsverantwoording. Het gaat bij deze nota o.a. om buffers in het eigen vermogen en 
exploitatie (weerstandsratio). Dit ratio geeft de verhouding aan tussen het bedrag waarover we risico’s 
lopen en de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet-
voorziene financiële tegenvallers te bekostigen. In de Kadernota risicomanagement is de minimale 
omvang van dit ratio door uw raad op 1,5 vastgesteld. Dit omdat onze gemeente initiatiefrijk en 
ondernemend is (risicoprofiel ‘Offensief en risicodragend’). De weerstandsratio bij de jaarrekening 2019 is 
1,0 en bij de begroting 2020 1,2. Om financieel weer gezond te worden en te blijven door realisatie van 
een weerstandsratio van minimaal 1,5 moeten we zowel structureel als incidenteel geld vinden. Incidenteel 
(als uitgangspunt is genomen de concept-jaarstukken 2019) moet een bedrag van € 8 miljoen aan de 
algemene reserve toegevoegd worden om deze ondergrens van 1,5 te realiseren. Hierbij attenderen we u 
erop dat op dit moment gewerkt wordt aan een nieuwe berekeningssystematiek (kans maal impact van de 
risico's) voor het berekenen van de hoogte van onze risico's. De planning is deze systematiek toe te 
passen vanaf 2021.

1A.3 Er is gezocht naar een evenwichtig ombuigingsprogramma
Binnen de huidige begroting is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het creëren van financiële ruimte 
zodat er structureel en incidenteel geld wordt vrijgemaakt voor het opvangen van de financiële gevolgen 
van lopende en verwachte ontwikkelingen voor onze gemeente. Daarbij focusten we ook op het vaststellen 
van een evenwichtig ombuigingsprogramma voor de uitvoering van concreet te treffen maatregelen die de 
burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gasten raken. Het resultaat van een en ander:
Specificatie van de € 3 miljoen gerealiseerde budgettaire ruimte (fase 1):
* € 2.468.000 Bedrijfsvoering (uitnutten budgetten, afschrijvingen, geen prijsindexatie op budgetten 2021, 
voeding mobiliteitsfonds, IBP-gelden en meeropbrengst OZB en forensenbelasting op basis van bestaand 
beleid zonder tariefsverhoging voor burgers en forensen)
* € 440.000 Actieplan Jeugdzorg
* € 100.000 Het niet indexeren van het subsidieprogramma 2021.

Specificatie opbrengst van de voorliggende voorstellen van € 2,533 miljoen (fase 2):
* € 1.000.000 Verhogen parkeergelden
* € 428.000 Voor 100% kostendekkendheid van de Leges
* € 163.000 Voor hogere kostendekkendheid havens (recreatieve vaart)
* € 348.000 Sociaal domein, welzijn en educatie
* € 400.000 Aanpassing kwaliteitsniveau onderhoud wegen
* € 159.000 Bedrijfsvoering (uitnutten ICT-budgetten)
* € 35.000 Voor openbare verlichting (€ 35.000).

De totaal gerealiseerde bezuiniging (saldo van verlaging uitgaven en verhoging van inkomsten) komt uit op 
ruim € 5,533 miljoen. Procentuele verdeling:
* 47% Bezuinigingen in de bedrijfsvoering
* 18% Lastenverhoging voor gasten & burgers door verhoging parkeertarieven
* 16% Kostenbesparingen en voorzieningenniveau sociaal domein, welzijn en educatie
* 11% Meer kostendekkende tarieven voor gasten, burgers, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers (Legesverordening, waaronder vergunningen, en exploitatie havens)
* 8% Aanpassen voorzieningenniveau openbare ruimte (wegen, verlichting en vervallen toiletvoorziening)
Over het geheel bezien is sprake van een evenwichtig pakket, ook voor wat betreft het deel van 
de maatregelen die de burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gasten raken.

1B.1 De keuze voor een scenario is noodzakelijk voor de uitwerking van de bijdrage aan de Zeeuwse 
Muziekschool
De raad kiest één van de scenario's. Afhankelijk van deze keuze vindt de uitwerking plaats. Welke keuze 
het ook wordt, voor de komende begrotingsperiode 2021-2024 is er geen financieel voordeel te realiseren.

1C.1 De besluitvorming over 3 voorstellen heeft al plaatsgevonden en over 1 voorstel kan nog niet 
besloten worden
Voor 3 voorstellen (Afbouw bijdrage VVV, onderhoud sportvelden en groenbeheer) heeft in de afgelopen 
periode reeds besluitvorming door de raad plaatsgevonden en wordt actuele voortgangsinformatie 
verstrekt. Voor het project Monumentenverlichting moet eerst het beleid worden herzien en een 
Monumentenverlichtingsplan worden opgesteld. Prioriteitstelling hierover vindt plaats bij de begroting 
2021-2024.



2.1 Hiermee verbeteren we onze financiële positie
Zie de argumentatie bij argument 1A.2. Om financieel weer gezond te worden en te blijven door realisatie 
van een weerstandsratio van minimaal 1,5 moeten we ook onze reservepositie (algemene reserve) 
versterken, dit mede gelet op de risico's die we als gemeente lopen (o.a. als gevolg van de Coronacrisis). 
Rekening houdend met de reeds geraamde onttrekkingen prognostiseren wij het saldo van deze reserve 
ultimo 2024 op € 4,8 miljoen. Versterking van onze reservepositie is ook een van de doelen vanuit de door 
u vastgestelde "Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte". Daarom is het noodzakelijk het voordeel 
van € 154.500 in 2020 en van 2021 € 2.308.776, totaal € 2.463.483, toe te voegen aan de algemene 
reserve. Na deze toevoeging komt het saldo van de algemene reserve op ruim € 7 miljoen. Eventuele 
noodzakelijke toevoegingen aan de algemene reserve baseren we op de nieuwe berekeningssystematiek 
voor het bepalen van de risico's. Dit wegen we integraal af bij de aanbieding van de programmabegroting 
2021-2024.

3.1 Hiermee ontstaat een structurele buffer in de gemeentelijke begroting voor het opvangen van 
verwachte tekorten als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds en voor nieuwe prioriteiten
Bij argument 1.1 is aangegeven dat we op grond van een globale prognose in 2024 een structureel tekort 
verwachten van ruim € 3 miljoen. Dit loopt in 2025 nog verder op tot ruim € 4 miljoen. De grootste oorzaak 
van dit tekort is het verwachte worst-case scenario bij de herverdeling van het Gemeentefonds. Vanaf 
2022 vindt deze herverdeling gefaseerd tot en met 2025 plaats, op basis van definitieve besluitvorming 
door de minister van BZK in december 2020. In september a.s. informeert de minister ons over de 
voorlopige uitkomst. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de programmabegroting 2021-2024. 
Wij stellen voor de financiële voordelen vanaf 2022 voorlopig toe te voegen aan de budgettaire ruimte en 
besteding integraal af te wegen bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Kanttekeningen

1A.1 Door toekomstige wetswijzigingen zijn er mogelijke lagere legesopbrengsten
De invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet kan leiden tot een 
minderopbrengst van leges vanaf 2022. Oorzaken:
• Meer vergunningsvrij of zonder een toetsing van het bouwbesluit bouwen
• Minder mogelijkheden om voor de nieuwe taken inkomsten te genereren
• Een meldingsplicht vervangt de vergunningsplicht zonder dat daar leges tegenover staan
• De route van kruissubsidiëring (grote projecten genereren meer leges waardoor kleinere projecten 

minder worden belast) wordt afgesloten.
Op dit moment kunnen we de financiële consequenties, inclusief mogelijke compensatie vanuit Den Haag 
(noodzakelijke lobby via de VZG en VNG), hiervan nog niet overzien. Zodra dit wel mogelijk is, informeren 
wij u hierover.

1A.2 Een juiste kostentoerekening is fiscaal-juridisch en administratief zeer complex
Vanuit de uitspraak van Gerechtshof over de leges van Windpark Krammer is nader onderzoek nodig naar 
onze kostentoerekening van uren. Hierbij onderzoeken we tegelijk de optimalisatie van de lasten- en 
batenregistratie door deze te labelen in het financiële programma. Het risico hiervan kan zowel positief 
(meeropbrengst) of negatief (minderopbrengst) van de leges uitvallen.

1A.3 Formatie-reductie is beperkt realiseerbaar
Uit diverse voorstellen kan een zeer beperkte besparing op formatie plaatsvinden. Deze besparing 
betrekken we bij de begrotingsbespreking omdat bij verschillende afdelingen sprake is van een 
capaciteitstekort om alle taken op adequate wijze uit te voeren.

Financiën
Kortheidshalve verwijzen we naar de samenvatting in de financiële bijlage. Per saldo is de opbrengst van 
de voorstellen in:
• 2020 € 154.500
• 2021 € 2.308.776
• 2022 € 2.468.483
• 2023 € 2.505.010
• vanaf 2024 structureel € 2.533.471.
Het voorstel is voor 2020 en 2021 deze bedragen toe te voegen aan de algemene reserve en vanaf 2022 
de genoemde bedragen toe te voegen aan de budgettaire ruimte.

Communicatie
Communicatie vindt plaats:



1. Door de besturen van betrokken organisaties van de deelprojectvoorstellen over de voorgenomen 
bezuinigingsvoorstellen te informeren

2. Met de leden van de Klankbordgroep van de raad op 3 september, inclusief beantwoording van de 
ingediende technische vragen

3. Via toezending aan de Adviesraad Sociaal Domein van de deelprojectvoorstellen voor deze 
adviesraad

4. Op de reguliere wijze door het publiceren van de agenda's voor de bespreking in de commissie- en 
raadsvergadering van respectievelijk 14 en 21 september 2020

Uitvoering
Communicatie met de besturen van de betrokken organisaties van de deelprojectvoorstellen over de 
voorgenomen bezuinigingsvoorstellen (in hoofdzaak bij het sociaal domein, welzijn en educatie) vindt 
plaats door de portefeuillehouders met de betrokken ambtenaren

Bijlagen
• A. Projectvoorstellen waarvoor een raadsbesluit nodig is
• B. Projectvoorstel scenariokeuze Zeeuwse Muziekschool
• C. Projectvoorstellen voor kennisgeving aan te nemen
• 20200616 "financieel overzicht Kadernota 2021-2024.pdf"
• agendapunt 6a8 Middelen kinderopvang en onderwijsachterstanden
• agendapunt 6b4 Amendement openbaar toilet Hatfieldpark
• agendapunt 7c1 Vertrouwelijke memo onderzoek verkoop gemeentelijke eigendommen
• agendapunt 7c1 Vertrouwelijke info gronden gemeentelijke eigendommen
• agendapunt 7c1 Vertrouwelijke info opstallen gemeentelijke eigendommen
• agendapunt 7d1 Vertrouwelijke memo wegenonderhoud
• 20200921 definitieve versie financieel resultaat BO, fase 2
• 20200903 Totaal bestand technische vragen met antwoorden KBG

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

G.J. Benou J.Chr. van der Hoek

Locosecretaris Burgemeester
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