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Aanleiding en doel

Aanleiding
 Groot en structureel financieel tekort bij opstellen begroting 2021;
 Strategische visie geeft context voor fundamentele keuzes;
 Herijking gemeentefonds nog onduidelijk;
 Toezicht provincie(s) is meer gaan richten op meerjarig structureel sluitend zijn
(en dat mag niet ieder jaar opschuiven).

Doel
 De gemeente Weert koerst op structureel houdbare gemeentefinanciën;
 Het daarvan afgeleide (hoofd-)doel is een meerjarig reëel en structureel sluitende 

begroting;
 Daarvoor zijn bezuinigingen van tussen de 4 en 8 miljoen Euro nodig.



Herijking verdeling gemeentefonds

 Uitgesteld tot 1-1-2023 (en dat wordt wellicht nog wel later)

 Nog veel onduidelijkheid/besluiten te nemen door nieuwe kabinet zowel op 
omvang gemeentefonds als een aantal uitgangspunten voor verdeling

 Eind februari/begin maart komen de onderzoekscijfers beschikbaar

 Herijking verdeling gemeentefonds in drie delen:

 Sociaal domein
Overige taken (ook wel klassiek domein genoemd)
Inkomsten  (WOZ capaciteit naar 90%)

 Ingroeiafspraken (effect onbekend, maar als bovenstaande positief is, dan is deze 
negatief om ingroei bij nadeelgemeenten mogelijk te maken
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Actueel begrotingssaldo

Maar, ……

In de brief van de provincie over het begrotingstoezicht 2021 staan door een vergissing hogere bedragen als structureel overschot voor 2023 en 2024.

Begrotingssaldo (€ *1.000) 2021 2022 2023 2024
Saldo begroting 2021-2024 (+=overschot) 0 0 8                       1.416              
Septembercirculaire 0 0 0                       0
Besluiten na B2021 (-=nadeel) -231                -238                -238                -238                
Decembercirculaire -                   -                   -                   -                   
Actueel begrotingssaldo -231                -238                -230                1.178              
Incidentele baten en lasten (-=per saldo lasten) -3.108             -921                -237                -118                
Incidentele stortingen en onttrekkingen aan reserves (+= per saldo onttrekking)4.579              1.306              171                  -13                   
Actueel structureel saldo (-=tekort) -1.702             -623                -164                1.309              



Taakstellingen in de begroting

De laatste 2 komen verderop in de presentatie nog terug.

2021 2022 2023 2024 2025
Stelpost taakstelling uit B2021 oorspronkelijk 1.650              3.300              3.300              3.300            
Verwerking sept. circ. + BUIG -1.508             -2.031             -2.031          
Cruijff Court 12                    20                    20                    20                    20                  
Die taakstelling staat nu op: 12                    1.670              1.812              1.289              1.289            

Stelpost WinD -                   -                   1.000              1.500              2.000            
Inverdieneffect knelpunten 235                  340                  485                  615                  615                











Algemene reserve
 In 2020 is via de nota Reserves

en Voorzieningen gekozen om
binnen de algemene reserve de
weerstandscapaciteit apart
zichtbaar te maken. Hierdoor
ontstaat een duidelijk beeld van
het vrij besteedbare deel van de
algemene reserve.

 Op basis van tot op heden in de
begroting opgenomen besluiten
zal, op weg naar 2024 de vrij
besteedbare ruimte teruglopen
van € 8.0 mln. in 2021 tot € 1.2
mln. in 2024. 0
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Ontwikkeling relatieve weerstandsvermogen

 Het weerstandsvermogen van de
gemeente dient om financiële tegenvallers
op te kunnen vangen, zodat de gemeente
haar taken kan blijven uitvoeren.

 Bij een gelijkblijvende benodigde weer-
standscapaciteit zet deze dalende tendens
echter in de komende jaren door, door de
aanwending van de algemene reserve.
Vanaf 2022 verschuift de weerstandsratio
hierdoor van de klasse ruim voldoende
naar voldoende en nadert de ondergrens
van 1.
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Solvabiliteit en grondexploitaties

 De grondexploitatie geeft in een percentage
weer hoe de waarde van de grond zich
verhoudt tot de totale (geraamde) baten.

 De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate
waarin de gemeente in staat is aan zijn
financiële verplichtingen te voldoen. De
solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als
percentage van het totale balanstotaal.

 De dalende trend van de ratio grondexploi-
tatie zet de komende jaren verder door, als
gevolg van verkopen en uitgifte in erfpacht.

 De mogelijkheden tot uitgifte of exploitatie
van gronden (en daarmee incidentele baten)
drogen langzaam op.
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• Structureel resultaat 
duikt onder de 0-lijn.



Onderzoek BDO
 Ranking op basis van financiële kengetallen geeft de gezondheid van een 

gemeente aan.

 Weert scoort een 8 en is daarmee als gezond te kwalificeren.

 Maar, net als veel andere gemeenten teren we in op reserves.

 Adviezen:

 Herbezinning taken en omvang;

 Goed letten op weerstandvermogen;

 Meer aandacht voor bedrijfsmatig werken en risicomanagement (ook in het 
kader van Corona).



Invloed in de begroting
Beinvloedbaarheid:

Niet

Op langere termijn 

Direct

Invloed zit vooral in keuzes 
die op de langere termijn 

effect hebben



Conclusie

In overweging nemend dat:

 Er is weinig tot geen structurele ruimte om tekorten of extra lasten binnen de toekomstige 
begroting op te vangen; 

 De afgelopen jaren de structurele inkomsten onvoldoende zijn om de structurele uitgaven te 
dekken; 

 En dientengevolge de begroting sluitend wordt gemaakt met incidentele baten of reserves;

 De mogelijkheden tot uitgifte of exploitatie van gronden (en daarmee incidentele baten) 
langzamerhand opdrogen;

 De besteedbare ruimte in de algemene reserve steeds verder afneemt en dat de ruimte om 
eventuele risico’s af te dekken steeds kleiner wordt;

 Is de conclusie dat de gemeente Weert: 

Financieel niet structureel in evenwicht is. 
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Personele taakstellingen
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2 Personele taakstellingen
RESULTAAT VAN BESLUITVORMING RAAD

1. Taakstelling WinD reductie loonsom met 2 mln.: 
1. in 2023 met 1 mln.
2. In 2024 met 0,5 mln.
3. In 2025 met 0,5 mln.

2. Knelpunten Budget inverdienen uit loonsom: € 1,69 mln.
 € 620.000 uit het budget strategische personeelsplanning
 € 455.000 uit maatwerk vrijwillige uittreding ingaande 2020
 € 60.000 in 2019 oplopend tot € 615.000  in 2024 uit uitstroom AOW



Capaciteit ontwikkeling

Ondanks de formatie vermindering na FLOW en de 
takendiscussie  is de capaciteitsbehoefte niet afgenomen
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Capaciteit omvang Weert versus landelijk
Vergelijking t.o.v. gegevens P-monitor AenO fonds (VNG)

Weert zit qua capaciteit omvang tussen de gemeente klassen 20K-50K en 50K-100K in.
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P-analyse, waar gaat het over? 
Wat is de P-analyse:



Conclusies over haalbaarheid taakstelling
• Er komen veel ontwikkelingen op ons af  permanente transformatie
• Taakstellingen kunnen niet voldoende gerealiseerd worden uit AOW – vacatures, alsook niet uit 

reguliere vacatures.
• De taakstelling knelpunten budget (1,69 mln.) wordt gehaald met hoge inspanning
• Zonder vermindering taken kan de capaciteitsomvang niet gereduceerd worden zonder:

 verhoging van de werkdruk
 verhoogd risico op ziekteverzuim
 verhoging omvang inhuur.

• Voor de aanvullende taakstelling (2 mln.) is een reductie nodig met ruim 25 fte / ca 30 personeelsleden. 
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Streefbedrag heroverwegingen

Streefwaarde besparingen Bedrag in 
€ *1.000

Minimaal keuzes te maken om begroting structureel sluitend te maken:
Taakstelling uit B2021-2024 1.289         
Taakstelling WinD 2.000         

Aangevuld met: 
Risico's die boven de markt hangen (1% begrotingstotaal) 1.500         
Opvangen consequentie herijking gemeentefonds (€ 30 per inwoner) 1.500         
Ruimte voor nieuw beleid (motie VVD) (1% begrotingstotaal) 1.500         

Totaal 7.789         



Uitgangspunten Proces

 Het proces vraagt om politiek/bestuurlijke samenwerking tussen college, de raad en 
samenspel met de ambtelijke ondersteuning;

 De raad wordt vanaf het begin in het proces betrokken;

 De raad wordt volledig in staat gesteld om keuzes te maken door:
 het (tijdig) beschikbaar stellen van voldoende kennis en informatie;

 het betrachten van volledige transparantie; en

 het creëren van een veilige omgeving waarin in vrijheid het gesprek 

met elkaar kan worden gevoerd;

 De strategische visie geeft context voor het keuzeproces;

 Van de gemaakte keuzes worden de consequenties geaccepteerd;

 De kadernota wordt vastgesteld door de raad (in tegenstelling tot voorgaande jaren ter 
kennisneming).



Proces
 Fase 1: Inzicht in financiële gezondheid en personele situatie  in de onderliggende presentatie

 Fase 2: Inzicht in de begroting

1) Inzicht in de budgetten in relatie tot taken en beleid per programma ((niet-) wettelijk) van de begroting;

2) Vaststellen van de keuzeruimte en inzicht in de mogelijke beïnvloeding van deze taken en beleid en wat 
voor effect dat heeft;

3) Inzicht in de consequenties van mogelijke keuzes;

 Fase 3: Voorlopige keuzes maken

1) Voorlopige keuzes maken; de strategische visie en het programma “Weert koerst op verbinding” worden 
gebruikt als context;

2) Voorlopige keuzes baseren op wat we het belangrijkste vinden; daarmee ook de conclusie trekken wat dus 
minder kan (positieve benadering)

 Kadernota: 7 juli

 Begroting 2022-2025 (definitieve besluitvorming): november2021

 Arie Teeuw en Frank Geene ondersteunen in dit proces.



Afsluiting


