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INLEIDING
In deze paragraaf wordt de stand van zaken met betrekking tot de financiële positie van onze gemeente
weergegeven. Onder weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt in algemene zin verstaan de
mogelijkheid om tegenvallers op te vangen.
De paragraaf moet de volgende onderdelen bevatten:
 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;
 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
 een inventarisatie van de risico’s;
 de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s uitgedrukt in weerstandsvermogen;
 een vijftal voorgeschreven financiële kengetallen;
 een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële
positie.

BELEID OMTRENT DE WEERSTANDSCAPACITEIT EN DE RISICO’S
De doelstellingen kunnen als volgt worden samengevat:
1. voldoen aan wet- en regelgeving;
2. inzicht krijgen in de risico’s die onze gemeente loopt en daarmee stimulering van het
risicobewustzijn;
3. de berekening van het weerstandsvermogen is onderbouwd;
4. de omvang van het weerstandsvermogen is voldoende.
In de nota financieel beleid - vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2016 en ingaande 1
januari 2017 - zijn ten aanzien van de norm voor de omvang van de incidentele weerstandscapaci-teit de
volgende uitgangspunten vastgelegd:
 De beschikbare incidentele weerstandscapaciteit (ter hoogte van minimaal de vrije algemene
reserve en de post onvoorzien) moet minimaal gelijk zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit,
oftewel de hoogte van de netto risico’s;
 Voor de voorgeschreven financiële kengetallen sluiten we aan bij de signaleringswaarden uit de
stresstest voor gemeenten. Het streven van de gemeente is minimaal te voldoen aan categorie B
(normaal risico). Dit betekent dat we streven naar een solvabiliteitspercentage van 20%. De
hoogte van de reserves (inclusief de vrije algemene reserve) moet dan minimaal 20% zijn van het
totale vermogen (het balanstotaal).
In deze begroting voldoen we aan beide uitgangspunten.
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INVENTARISATIE WEERSTANDSCAPACITEIT
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet
begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid
aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel gedekt kunnen
worden. De weerstandscapaciteit is de som van:
a. de begrotingsruimte;
b. de algemene reserve;
c. bestanddelen van de bestemmingsreserves;
d. de stille reserves;
e. de niet-benutte belastingcapaciteit;
f. mogelijke ombuigingsmaatregelen.
Ad a. De begrotingsruimte
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat de verplichting om jaarlijks in de
begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen. Daarbij is geen wettelijk minimum of
maximum aangegeven. Hiermee kunnen elk jaar onverwachte incidentele tegenvallers worden
opgevangen. Wij hebben gekozen voor een bedrag van € 30.000 per jaar. Daarnaast is in deze
meerjarenbegroting een stelpost risicobeheersing opgenomen om specifieke risico’s op voorhand af te
dekken. Het gaat jaarlijks om een bedrag van € 500.000. Beschikking over deze stelpost kan alleen via een
raadsbesluit en is uitsluitend bedoeld ter dekking van structurele risico’s die op enig moment werkelijkheid
worden. In het begrotingsjaar 2018 verwachten we voor een bedrag van
€ 300.000 geen beroep meer te doen op het gereserveerde bedrag. Daarom hebben we dat vrij laten
vallen zodat voor het komende jaar nog € 200.000 beschikbaar is.
Ad b. De algemene reserve
Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve kan worden ingezet ter dekking van onverwachte
incidentele tegenvallers. De algemene reserve bedraagt per 1 januari 2017 € 19,9 miljoen. We verwachten
het jaar 2017 op basis van de huidige najaarsnota af te sluiten met een positief resultaat van € 1,5 miljoen.
Dit is overigens na de bestemming van een nieuw te vorm reserve "dekkingsreserve voor de
investeringskalender en overige ambities" van € 1,3 miljoen. Daarnaast hebben we in deze begroting voor
2018 een onttrekking vanuit de algemene reserve opgenomen om deze dekkingsreserve te voeden (€ 2,5
miljoen). Als de jaren 2018-2021 aan de verwachtingen voldoen, dan is de stand van de algemene reserve
€ 19,2 miljoen per 1 januari 2022. Dit moet worden ingezet om onze incidentele weerstandscapaciteit te
versterken.
Ad c. Bestanddelen van de bestemmingsreserves
Voor de middelen van een bestemmingsreserve heeft de raad door middel van een raadsbesluit een
specifiek doel vastgelegd, waarvan de bestemming eventueel door de raad ook nog kan worden
gewijzigd. Omdat de bestemming vastligt, wordt voor de bepaling van de weerstandscapaciteit op dit
moment geen rekening gehouden met bestemmingsreserves.
Ad d. De stille reserves
Stille reserves betreffen activa die tegen nul zijn gewaardeerd of waarvan de boekwaarde beduidend onder
de handelswaarde ligt. De mogelijke meeropbrengsten die bij verkoop ontstaan, kunnen onder andere
worden ingezet ter dekking van onverwachte tegenvallers. De verwachting is op dit moment dat de invloed
van deze stille reserves op de weerstandscapaciteit minimaal is.
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Ad e. De niet-benutte belastingcapaciteit
De Financiële verhoudingswet (FVW) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald
redelijk peil moet hebben, voordat een gemeente in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering op
basis van artikel 12 van de FVW. Om dat te kunnen beoordelen, moet duidelijk zijn welke eigen inkomsten
daarbij worden betrokken en wat een redelijk peil is. Daarbij gaat het om de eigen inkomsten uit:
1. de OZB;
2. de rioolheffingen;
3. de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten.
Voor het onderdeel OZB geldt een percentage van de WOZ-waarde. Bij de onderdelen riolering en
reiniging geldt een norm van 100% kostendekkendheid. Voor 2018 is de norm voor toelating tot een
aanvullende gemeentefondsuitkering 0,1952% van de WOZ-waarde.
Ad f. Mogelijke ombuigingsmaatregelen
Ten aanzien van de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt er op dit moment vanuit gegaan dat de
ombuigingsmaatregelen structureel zullen worden gerealiseerd. De enige taakstelling die nog niet
daadwerkelijk is gerealiseerd, is de maatregel als gevolg van het afstoten van gemeentelijke gebouwen:
een bedrag van ongeveer € 78.000. Deze is opgeschoven zodat volledige realisatie in 2018 zal moeten
plaatsvinden.
Samenvatting
De totale weerstandscapaciteit van de gemeente Weststellingwerf is:
bedragen x € 1.000
Onderdeel

2018

2019

2020

2021

200

500

500

500

30

30

30

30

b. De algemene reserve

18.400

18.400

18.900

19.200

c. Bestemmingsreserves

-

-

-

-

d. De stille reserves

-

-

-

-

e. De onbenutte belastingcapaciteit

-

-

-

-

f. Mogelijke ombuigingsmaatregelen

-

-

-

-

18.630

18.930

19.430

19.730

a. De structurele begrotingsruimte
De incidentele begrotingsruimte

Conclusie
De structurele weerstandscapaciteit in de begrotingsexploitatie bedraagt hiermee over 2018 € 0,2 miljoen
en vanaf 2019 € 0,5 miljoen. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt hiermee over 2018 € 18,4
miljoen en loopt op naar € 19,2 miljoen over 2021.
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INVENTARISATIE VAN DE RISICO’S EN GETROFFEN BEHEERSMAATREGELEN
De belangrijkste risico’s voor de gemeente zijn in beeld gebracht, voor zover op dit moment bekend. Van
belang is te beseffen dat risico’s zowel positieve als negatieve effecten kunnen hebben. Wij hebben bij
deze inventarisatie vooral gekeken naar mogelijke negatieve risico’s en de gevolgen daarvan. Het
inschatten van risico’s is een momentopname en is geen absolute wetenschap. De inventarisatie is
gemaakt in een tweetal domeinen: (relatief) beïnvloedbare risico’s en onzekerheden op lokaal en regionaal
niveau en landelijke ontwikkelingen en (lastig beïnvloedbare) risico’s en/of onzekerheden die daar uit
voortvloeien. Hiervoor zijn de risico’s en genomen beheersmaatregelen beoordeeld. Op basis hiervan is
een inschatting gemaakt van de financiële impact van deze risico’s. Uiteraard met de kanttekening dat elke
inschatting met de nodige onzekerheden is omgeven. De huidige werkwijze bestaat uit vier stappen:
1. per risico wordt een financiële inschatting gemaakt van de initiële klasse waarin het risico valt;
2. daarna wordt beoordeeld, wat de initiële kans is dat het risico zich voordoet en wordt deze vertaald
in een wegingsfactor. Op basis hiervan wordt de initiële financiële inschatting verlaagd;
3. vervolgens worden beheersmaatregelen benoemd en waar mogelijk geïmplementeerd;
4. deze beheersmaatregelen zorgen voor een aangepaste inschaling van risicoklasse en risicokans,
waartegen 'de onzekere gebeurtenis' (=het risico) wordt gescoord. Op basis hiervan kan de
financiële inschatting nogmaals worden verlaagd.
Op basis van deze vier stappen is de verwachte financiële impact (geschatte initiële financiële inschatting x
geschatte kans, rekening houdend met beheersingsmaatregelen) van de risico’s gemaakt. Het geschatte
bedrag aan mogelijke risico’s wordt jaarlijks herijkt en is hierbij voor dit boekjaar bepaald op € 6,4
miljoen. De belangrijkste risico’s loopt onze gemeente op de volgende onderwerpen, die hierna één voor
één worden behandeld.
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Onzekerheden grondexploitaties € 4,2 miljoen
Hoewel de ramingen van de grondexploitaties, zoals te doen gebruikelijk jaarlijks, begin 2017 zijn
geactualiseerd, blijft het moeilijk te voorspellen of de geraamde verkopen ook daadwerkelijk zullen
plaatsvinden. We hebben in het recente verleden de nodige beheersmaatregelen getroffen door
voorzieningen te vormen, een deel van de grondvoorraad te herrubriceren en het toe te rekenen
rentepercentage te verlagen. Daarnaast geldt per 1 januari 2016 een herziening van de
verslaggevingsregels voor de grondexploitatie. De categorie 'niet in exploitatie genomen gronden' (NIEGG)
is in 2016 vervallen. De NIEGG gronden die onder de voorraden werden verantwoord, zijn in 2016
gerubriceerd als materiële vaste activa onder de categorie gronden en terreinen. Uiterlijk 31 december
2019 zal een toets moeten plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende
bestemming. Indien hierbij een duurzame waardevermindering wordt vastgesteld, zal dit uiterlijk 31
december 2019 tot afwaardering van deze gronden moeten leiden. De financiële impact van de gewijzigde
regelgeving is dus sterk afhankelijk van de besluitvorming over de uiteindelijke bestemming van de NIEGG
gronden die de raad zal nemen in de toekomst. Met name het besluit over (het moment van) het
in exploitatie nemen van Lindewijk deelgebied 2 zal belangrijk zijn.
Risico’s ten gevolge van open einde regelingen: de drie decentralisaties € 450.000
De informatie rondom de zorgverlening vanwege de drie decentralisaties komt steeds beter in beeld.
Met betrekking tot de uitgaven jeugdzorg en Wmo (AWBZ) wordt vanaf 2017 door de Friese gemeenten
gewerkt met het landelijk knooppunt berichtenverkeer VECOZO waardoor de communicatie tussen de
gemeenten en zorginstellingen verder is geoptimaliseerd. Dit betekent echter niet dat alle onzekerheden
ten aanzien van de uitgaven zijn opgelost. De kwaliteit van het berichtenverkeer blijft een aandachtspunt,
waar hard aan wordt gewerkt door zowel gemeenten als zorginstellingen. Het uitgangspunt in
Weststellingwerf is dat bekostiging moet plaatsvinden binnen de daarvoor door het rijk beschikbaar
gestelde budgetten. Deze rijksbudgetten zijn aangevuld met reguliere gemeentelijke middelen om de
inrichting van het Sociaal domein, in het bijzonder de inrichting van de gebiedsteams, verder vorm te
geven.
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Risico’s ten gevolge van open einde regelingen: Van vóór 2015 bestaande regelingen € 50.000
De gemeente kent sommige regelingen (als voorbeeld noemen wij de bijzondere bijstand) die weliswaar
een budgettair plafond kennen in de begroting, maar die in feite niet financieel begrensd zijn. Als er meer
aanspraak op een dergelijke regeling wordt gedaan, zal een gemeente deze middelen (aanvullend)
beschikbaar moeten stellen en kan de gemeente deze middelen veelal niet verhalen op derden. Op dit
moment schatten wij de financiële onzekerheden en risico’s van deze bestaande regelingen als zeer klein
in. Wij hebben zoveel mogelijk beheersmaatregelen genomen om te voorkomen dat de beschikbare
budgetten worden overschreden, door bijvoorbeeld een zo goed mogelijke inschatting te maken op basis
van historische kosten en actuele (beleids)ontwikkelingen.
Onzekerheden gemeentefonds en rente € 375.000
De ontwikkelingen van het gemeentefonds worden voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling
van de rijksuitgaven onder het motto ''samen de trap op en samen de trap af". Stijgen de rijksuitgaven dan
neemt het gemeentefonds ook toe, maar omgekeerd is ook het geval! De kabinetsformatie speelt hierbij de
komende tijd ook een grote rol.
Rentestijging is een risico waar wij mee te maken kunnen krijgen bij het opnieuw afsluiten van een
geldlening. Is de rente hoger dan de rente die wij betaalden, dan heeft dit een nadelig effect op onze
begroting. We hebben begin 2016 onze leningenportefeuille geherstructureerd. Naast een te behalen
rentevoordeel is ook zeer actief gekeken naar de toekomstige noodzakelijke financieringen om zo het
renterisico te minimaliseren (vaste schuld en kasgeld). Daarmee is dit risico op dit moment
verwaarloosbaar.
Onzekerheden en risico’s bij onderhoud kapitaalgoederen € 225.000
Voor uitvoering van onderhoudsplannen zijn in het verleden extra middelen beschikbaar gesteld zowel
incidenteel als ook structureel. Strategisch beleid hoe om te gaan met vastgoed specifiek en gemeentelijke
bezittingen in brede zin, is een maatregel die wordt getroffen om mogelijke risico’s op dit onderwerp te
beheersen. Dan kan meer gericht geld worden gestoken in het strategisch onderhoud van gemeentelijke
bezittingen (betere koppeling termijn bezit/in gebruik aan termijn onderhoud). De taakstelling van €
78.000 die uit Ombuigingen I resteert, moet nog structureel worden ingevuld.
Onzekerheden realisatie (externe) subsidies € 0
Wanneer de voortgang van een gesubsidieerd project ernstig vertraagt, kan dit consequenties hebben voor
de externe financiering. Tijdig overleg met de subsidieverstrekker om de mogelijkheden van verlenging van
de termijn te onderzoeken, is daarbij een belangrijke beheersmaatregel die, indien nodig, door ons actief
wordt toegepast. Nog belangrijker is alvorens een subsidie aan te vragen goed te onderzoeken of
uitvoering binnen de subsidieperiode mogelijk is en voldoen aan de subsidievoorwaarden reëel is.
Daarmee is dit risico op dit moment verwaarloosbaar.
Risico’s en beheersingsmaatregelen met betrekking tot verbonden partijen en gerelateerde projecten €
735.000
De paragraaf verbonden partijen vraagt vanuit het oogpunt van risicobeheersing de nodige aandacht
omdat de invloed op deze partijen verloopt via besturen van stichtingen of de aandeelhouders en de raden
van commissarissen en/of toezicht. Dat betekent ook dat de directe invloed op de uitzetting van hun
begroting beperkt is, wat weer van invloed is op onze begroting.
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Ten aanzien van de verbonden partijen blijft extra aandacht noodzakelijk voor de uitvoeringsorganisatie
FUMO, de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), Caparis en de gemeenschappelijke regeling SW Fryslân. De
eerste twee samenwerkingsverbanden zijn van rijkswege verplicht gesteld en gelden dus voor de 24 Friese
gemeenten; de SW-samenwerking beperkt zich tot een samenwerkingsverband van acht Friese
gemeenten. In beide gevallen is de invloed die als individuele gemeente kan worden uitgeoefend (zeer)
beperkt. De OWO-samenwerking heeft een positief effect als vanuit een gezamenlijk belang kan worden
opgetrokken, zoals ook zichtbaar is geworden in de SW-samenwerking. Ook in de overige
samenwerkingsverbanden zien we dat gemeenten elkaar steeds beter vinden, maar dat er geen
eensluidende visie is binnen de 24 Friese gemeenten. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande binnen de
SW Fryslân en het bedrijf Caparis die een directe relatie hebben met de nieuwe Participatiewet, zoals het
project herstructurering. De ontwikkelingen van de loonkostenbijdrage vanuit SW Fryslân aan Caparis blijft
een risico.
Daarnaast staat onze gemeente (indirect) garant voor diverse geldleningen verstrekt aan met name
Woningstichting Weststellingwerf en Stichting Meriant (onderdeel van Stichting Alliade). Bij de indirect
gegarandeerde geldleningen staat het rijk voor 50% garant en de gemeente voor 50%. Periodiek zal de
risico exposure van de garantstellingen worden beoordeeld.
Overige onzekerheden en risico’s: onderwijshuisvesting tussen minimaal € 3,6 miljoen en € 5 miljoen
Uit de behandeling van de voorjaarsnota 2017 en kadernota 2018-2021 in de raad komt het beeld naar
voren dat de raad meer ruimte wenst voor onderwijs(kundige) ontwikkelingen. Een eerste investering ten
behoeve van 2 noodlokalen bij openbare basisschool De Heidepolle is een feit. Schoolbesturen werken
aan het spreidingsplan voor de toekomstige voorzieningen voor onderwijshuisvesting basisonderwijs in
Wolvega. Voor de situatie in cluster Zuid (Steggerda-De Blesse) zijn voorstellen in voorbereiding.
Daarnaast spelen ontwikkelingen rondom dalende leerlingenaantallen bij kleine scholen waardoor
schoolbesturen kunnen besluiten scholen op te heffen. De buitengebruikstelling levert een andere
economische waarde op, en onderhoudskosten vallen terug naar de gemeente.
Het spreidingsplan, de investeringen in cluster Zuid, en toekomstige buitengebruikstellingen zijn
ontwikkelingen die zich de komende 5 jaar voor gaan doen. De minimale financiële impact beweegt zich
tussen de € 3,6 miljoen en € 5 miljoen. Nog niet alles is daar in mee genomen: eventuele verdere
investeringen, buitengebruikstelling van gymlokalen en mogelijke effecten op jaarlijkse kosten gymvervoer
zijn nog buiten beschouwing gelaten.
Overige onzekerheden en risico’s: beheersmaatregelen in de bedrijfsvoering € 40.000
Risico’s in de bedrijfsvoering zijn: frictiekosten personeel, aansprakelijkheidsrisico’s en urenramingen op
exploitatie ontlastende onderdelen van de begroting, zoals de grondexploitaties, afval en riolering. Met
name deze laatste categorie speelt als risico bij onze gemeente. Tijdig beheersmaatregelen treffen, door
een juiste verhouding vast en flexibel personeel in dienst te hebben op deze producten, voorkomt
structurele risico’s in de exploitatie.
Overige onzekerheden en risico's: VennootschapsBelasting(VPB) € 0
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de VPB ingevoerd voor ondernemingsactiviteiten van
overheidsbedrijven. Het gaat bij onze gemeente met name om de vraag in hoeverre we voor de activiteiten
van het grondbedrijf belastingplichtig zijn. De laatste berichten zijn dat we ook hiervoor niet als ondernemer
worden aangemerkt en dus geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen.
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WEERSTANDSVERMOGEN
De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s worden uitgedrukt in weerstandsvermogen. De
hoogte van het weerstandsvermogen is als volgt weer te geven:
bedragen x € 1.000
Weerstandsvermogen

2018

Weerstandscapaciteit (incidenteel)

18.630

Risico's

-6.400

Weerstandsvermogen

12.230

Dit betekent dat we incidenteel in staat zijn om risico’s op te vangen, maar dat we op termijn nog wel de
nodige behoedzaamheid in acht moeten nemen. Dit is een risico op zich. We moeten ons niet rijk rekenen.
Begrotingsdiscipline blijft daarbij belangrijk. Aangezien het goed in beeld hebben van risico’s steeds
belangrijker wordt, zal de verdere optimalisering van ons risicomanagementsysteem de komende jaren de
nodige aandacht vragen.

KENGETALLEN
Met ingang van 2016 zijn een vijftal financiële kengetallen verplicht gesteld. Dit onder andere om de
financiële positie van de gemeente voor de raad inzichtelijker en beter vergelijkbaar te maken. Het gaat om
de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en indicatoren met betrekking tot de grondexploitatie, structurele
exploitatieruimte en belastingcapaciteit.
Kengetallen hebben een signalerende functie, geven inzicht in de financiële positie en over de
weerbaarheid en wendbaarheid van een gemeente. Zoals opgenomen in de nota Financieel beleid vanaf
2017 (zie ook hiervoor onder ‘beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s’) sluiten we aan voor
de verplichte kengetallen bij de signaleringswaarden uit de stresstest voor gemeenten. Ons streven is
minimaal te voldoen aan categorie B. Over het algemeen kan worden gesteld dat categorie A het minst
risicovol is en categorie C het meest.
Kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

a. zonder correctie
doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130%

> 130%

b. met correctie
doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130%

> 130%

2. Solvabiliteitsratio

> 50%

20 - 50%

< 20%

3. Grondexploitatieruimte

< 20%

20 - 35%

> 35%

Eerste jaar en
meerjarig > 0%

Begroting en
meerjarig 0%

Begroting en
meerjarig < 0%

< 95%

95 - 105%

> 105%

1. Netto
schuldquote

4. Structurele exploitatieruimte
5. Belastingcapaciteit

Als de uitkomst van één van de kengetallen uit de pas schiet, wil dat niet zeggen dat we financieel niet
(langer) gezond zijn. Het is een mogelijke indicatie dat er (aanvullende) beheersmaatregelen moeten
worden getroffen of herijkt.
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de kengetallen weergegeven:
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Kengetallen

Rekening Begroot Begroot
2016
2017
2018

MJB
2019

MJB
2020

MJB
2021

Categorie
(peiljaar
2018)

1 Netto schuldquote

87,27%

85,15%

80,66% 77,34% 70,97% 66,63%

A

Netto schuldquote
(gecorrigeerd)

81,11%

80,10%

75,96% 72,95% 66,89% 62,90%

A

2 Solvabiliteitsratio

22,61%

23,58%

25,06% 25,17% 25,87% 25,85%

B

3 Grondexploitatie

36,29%

34,97%

31,58% 27,14% 21,85% 20,26%

B

4 Structurele
exploitatieruimte

5,13%

1,00%

94,41%

95,02%

5 Belastingcapaciteit

1,06%

1,04%

0,69%

1,00%

A

93,64% 94,74% 94,74% 94,74%

A

Toelichting tabel
Basis voor deze kengetallen is de geprognosticeerde balans voor de jaren 2018-2021. Deze staat onder
'Uiteenzetting van de financiële positie'.
1. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing
op de exploitatie. Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald, wordt
bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal te berekenen, zowel
inclusief als exclusief de doorgeleende gelden.
Een schuldquote van 100% wordt over het algemeen als grens gezien tussen acceptabel en in
toenemende mate risicovol. We zitten ruimschoots onder die grens!
2. Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. De solvabiliteitsratio is een kengetal dat weergeeft welk deel van het gemeentelijk vermogen is
gefinancierd met eigen vermogen. Ook bij dit kengetal komen we voor de komende vier jaren ruimschoots
uit boven ons streefpercentage van minimaal 20%.
3. Kengetal grondexploitatie
Het kengetal geeft in een percentage aan hoe groot het geïnvesteerde bedrag is ten opzichte van de totale
baten. De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële
positie van een gemeente. Uiteraard blijven wij het nauwlettend volgen en houden vast aan ons streven om
te voldoen aan categorie B.
4. Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt
tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die
zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Voorbeelden van structurele lasten zijn de personeelslasten,
kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, bij structurele baten gaat het onder
andere om de algemene uitkering van het gemeentefonds en eigen belastinginkomsten. Het kengetal
'structurele exploitatieruimte' geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde
begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op
te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Uit het percentage blijkt dat we voor 2018 in
categorie A vallen en dus bij dit kengetal weinig risico lopen.
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5. Belastingcapaciteit
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale
woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Deze woonlasten
zijn de optelsom van de OZB, de rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde
WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt berekend door de totale
woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit
te drukken in een percentage. Zoals uit de tabel blijkt, zijn de woonlasten voor de jaren 2018-2021 in onze
gemeente lager dan het landelijk gemiddelde van € 723,00 (=100%) van het belastingjaar 2017.
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