3. 6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen is te definiëren als ‘het vermogen van de gemeente om niet -structurele
risico's op te kunnen vangen om haar taken te kunnen voortzetten’. Door een goed systeem van
risicomanagement kunnen bestuurders en managers voor risico’s, die he t behalen van de
doelstellingen bedreigen, passende beheersmaatregelen nemen.
Uit deze paragraaf blijkt dat het weerstandsvermogen ruim voldoende is. Daarnaast verhouden de
wettelijk voorgeschreven indicatoren zich tot de normen die de VNG hiervoor heeft ontwikkeld.
Interne regelgeving en beleidsafspraken:
Verordeningen
Financiële verordening
Controleverordening
Beleidsnota’s
Nota Reserves en voorzieningen
Treasurystatuut
Nota risicomanagement
Herziening nota grondbeleid
Collegeprogramma
Conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten is de naam van
deze paragraaf gewijzigd naar ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’.

Risicomanage me nt
Wie denkt aan risicomanagement en risico’s in algemene zin, denkt vaak aan vervelende,
negatieve gebeurtenissen. Vaak wordt gedacht dat risicomanagement innovatie en vernieuwing
tegenhoudt.
Dat dit niet waar is zien we terug in de definitie van de term risico, namelijk: het effect van
onzekerheid op het bereiken van waarde. Met andere woorden, risicomanagement is het beheersen
van risico’s en het nemen van beslissingen die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van
nadelige effecten.
Goed risicomanagement zorgt voor procesoptimalisatie, een betere inrichting en borging van
resultaten. Een essentieel instrument voor het bereiken van resultaat, innovatie en de Cittaslow
filosofie.
Risicomanagement heeft een prominente plek binnen de planning -en-controlcyclus (p&c cyclus).
Het is een continu proces. Bij alle p&c producten wordt hierover gerapporteerd. Risicomanagement
is een manier van denken. Het dient als hulpmiddel bij het nemen van besluiten door zowel Raad
als college. Op 25 juni 2019 is de ‘Nota Risicomanagement Midden-Delfland’ vastgesteld door de
Raad. Met deze nota en nog belangrijker een actueel risicoregister wordt het mogelijk een
betrouwbaar oordeel over het benodigde weerstandsvermogen te geven. Dat leidt er uiteindelijk
toe dat risico's zo weinig mogelijk effect hebben op de uitvoering van het lopende beleid en in
stand houden van bestaande voorzieningen voor de lokale samenleving. De continuïteit van de
bedrijfsvoering en de uitvoering van beleid wordt hiermee beter gewaarborgd.
In het risicoregister gaat het niet alleen om risico’s met financiële gevolgen, maar ook om het
inzicht in de niet financiële gevolgen (bijvoorbeeld op politiek-, imago-, milieu-, juridisch- privacy
of informatie en veiligheidsvlak).
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Een actueel risicoregister biedt de volgende voordelen:
- Een scherper beeld van het meest waarschijnlijke scenario voor de afwikkeling van risico’s
- Verhoogd risicobewustzijn binnen alle lagen van de organisatie (verankering)
- Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering (prioriteit leggen bij de belangrijkste onderwerpen)
- Betere koppeling tussen beleid en bedrijfsvoering.
Het risicoregister wordt niet als bijlage gepubliceerd bij de programmabegroting en –rekening. Dit
in verband met de vertrouwelijkheid van sommige risico’s. De belangrijke openbare risico’s worden
in deze paragraaf benoemd. Indien zich buiten de P&C cyclusmomenten om, ontwikkelingen
voordoen (denk bijvoorbeeld aan risico's betreffende de grondexploitatie) dan geldt uiteraard een
actieve informatieplicht.

Belangrijkste risico’s
- Grondexploitatie
Door de grote omvang van de grondexploitatie vormt dit een risico voor de gemeente. Jaarlijks
worden de grondexploitaties en de bijbehorende risicoanalyse geactualiseerd. De resultaten van
de grondexploitatie brengen wij ten gunste of ten laste van de reserve grondexploitaties. De
laatste actualisatie geeft aan dat het resultaat van de reserve grondexploitaties op termijn een
batig saldo laat zien.
- Verbonden partijen
De gemeente neemt deel in 18 verbonden partijen. Veelal is dat een deelname of samenwerking
met meerdere gemeenten. De afgelopen jaren is enkele malen gebleken dat hier behoorlijke
financiële gevolgen uit voort kunnen vloeien (bijvoorbeeld GGD en Avalex). Stringente bewaking
is noodzakelijk om problemen in de toekomst te voorkomen.
- Sociale Domein
Per 1 januari 2015 zijn de Participatiewet, de nieuwe Wmo 2015 en de nieuwe taken uit de
Jeugdwet succesvol ingevoerd. Het uitgangspunt blijft dat de invoering budgettair neutraal voor
de begroting verloopt. De rijksbijdrage stijgt echter niet mee met het sterk ontwikkelende
uitgavenpatroon in met name de Jeugdhulp.
Het betreft voornamelijk nieuwe taken. Dit is een risico.
Risico’s waardoor de dienstverlening en kwaliteit van de zorg in gevaar komen:
 Toename noodzakelijke zorg en onvoldoende deskundig personeel
 Veranderende wetgeving en jurisprudentie waardoor nieuw gemeentelijk beleid niet snel
(genoeg) kan worden doorgevoerd.
 Door verschil van inzicht over de gewenste kwaliteit van de dienstverlening tussen gemeente
en contractpartners bestaat de kans dat de dienstverlening niet de gewenste kwaliteit heeft
waardoor ambities niet haalbaar zijn.
 Bij een moeizame samenwerking bestaat de kans dat inkoopvoordelen achterwege blijven,
contractpartijen niet efficiënt werken en de kosten hiervoor doorberekenen aan de gemeente.
- Garantstellingen
Midden-Delfland staat borg voor leningen van derden (voornamelijk ten behoeve van
woningbouw). Hoewel hiervoor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Nationale
Hypotheek Garantie) middels een achter vangovereenkomst in eerste aanleg wordt aangesproken
is er ook voor de gemeente een risico. Uit de liquiditeitsprognose 2019 -2024 van de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG) blijkt dat geen aanspraken verwacht worden op de achter vangfunctie.
Daarnaast zijn gemeente garanties aan verenigingen en instellingen verstrekt, zodat zij
financiering aan hebben kunnen trekken. Goede monitoring en terughoudendheid bij toekomstige
aanvragen is noodzakelijk om het risico voor de gemeente te beperken.
- Renteontwikkelingen
Binnen onze begroting wordt het zogenaamde renteomslag percentage gehanteerd voor de
berekening van de (bespaarde) rente over de reserves/voorzieningen en de rentetoerekening
over de boekwaarde van de vaste activa. Het renteomslag percentage is een gemiddelde van de
betaalde en ontvangen rente. Als gevolg van diverse ontwikkelingen zoals het verplicht
schatkistbankieren, de lage marktrente, BBV voorschriften is het omslagpercentage 0%.
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- Aantrekken geldleningen
Aangekochte gronden bedrijvenschap Harnaschpolder worden in erfpacht uitgegeven (zie
raadsbesluiten 2015-23980 en 2016-32705). Voor de financiering van aankoop grond en de
betaling van de overeengekomen afkoopsommen voor renteverschillen worden leningen
aangetrokken. Het aantal leningen en het totale vreemde vermogen neemt aanzienlijk toe.
Gezien de afgesloten erfpachtovereenkomsten is het financieel risico beperkt.
- Uitgezette geldleningen
In 1988 heeft de voormalige gemeente Schipluiden een bedrag van € 7,7 mln. uitgeleend aan de
ABN-AMRO. De lening is later overgegaan naar de Royal Bank of Scotland (RBS). De RBS is
grotendeels in handen van de Britse overheid. De vooruitzichten van de bank zijn de laatste jaren
verbeterd. De lening is voor 50 jaar fixe en heeft een rente van 8,15% (ACT/360). De lening aan
de RBS levert nu jaarlijks € 637K aan rente op. Het verstrekken van een lening brengt risico’s
met zich mee (kredietcrisis en de BREXIT).
Bij de Nederlandse Waterschapsbank is voor € 1,4 mln. uitgezet met een rente van 7% (€ 95.300
exploitatie-inkomsten per jaar tot 2043).
-Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu,
natuur en water. De komst van de Omgevingswet maakt het omgevingsrecht inzichtelijker voor
burgers, ondernemers en overheden. Er zijn minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven.
Dit is een grote opgave de komende jaren. De invoering van deze wet dient voor het eind van
2021 gereed te zijn. In deze begroting hebben we voor 2020 een bedrag van € 100.000
opgenomen voor de ie fase van de implementatie. De uiteindlijke kosten zijn aanmerkelijk hoger
dan genoemd bedrag van € 100.000. In deze begroting is daar nog geen rekening mee gehouden.
-Organisatieontwikeling
Momenteel is er een proces van organisatieontwikkeling aan de gang. Naar verwachting komt in
2020 hiervan de afronding. Bij de besluitvorming is aangegeven dat het geh ele proces budgettair
neutraal moet verlopen. Er bestaat een risico dat dit niet haalbaar is. In de be groting is geen
rekening gehouden met hogere structurele lasten hiervoor.
Naast deze risico’s zijn er nog vele andere onzekerheden waarmee alle gemeenten te maken
hebben. In dit verband noemen wij calamiteiten (vrijkomen gevaarlijke stoffen of saneringen),
dubieuze debiteuren, fraude, leegstand van gebouwen, overige schadeclaims en ook aanslagen.
Indien de kosten die hiermee gemoeid zijn niet op derden verhaald kunnen worden of niet volledig
worden gedekt door verzekeringen of voorzieningen moeten zij binnen de algemene middelen
opgevangen worden.
Schades die voortvloeien uit de dagelijkse activiteiten hebben andere oorzaken en uitingsvormen
dan calamiteiten. Ze komen meestal frequenter voor en het schadebedrag per keer is kleiner. Deze
structurele schades worden door de gemeente zelf beheerst door te investeren in de
bedrijfsvoering. Dit kunnen preventieve maatregelen in de werkprocessen zijn, maar ook
informatie en trainingen aan het personeel en bestuur om hun risicobewustwording te verhogen.

Weerstandsv e rmoge n
Het weerstandsvermogen bestaat uit de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken
om niet begrote kosten te dekken en ook de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of
verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de
gezondheid van de gemeentelijke financiën. Voor structurele risico’s wordt normaliter een
voorziening gevormd.

Weerstandscapac ite it
Weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente op dit moment financieel in staat is risico’s
af te dekken. Hieronder wordt ingegaan op enerzijds de benodigde weerstandscapaciteit ter
afdekking van de hierboven beschreven risico’s en anderzijds de werkelijk bij de gemeente
aanwezige weerstandscapaciteit.
In de raadsvergadering van 25 juni 2019 is het voorstel voor de actualisatie van de reserves en
voorzieningen behandeld. Naar aanleiding hiervan is besloten om een reserve
Weerstandsvermogen in te stellen. De omvang van deze reserve is vastgesteld op € 4 mln.
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Hierdoor ontstaat enerzijds een voldoende buffer om de mogelijke gevolgen van risico’s op te
vangen en anderzijds komt de Algemene reserve vrij voor andere bestemmingen.

Ratio weerstandsVe rmogen (WV)
Doelstelling voor het hebben/aanhouden van weerstandsvermogen is dat er een buffer aanwezig is
om financiële tegenvallers op te vangen zodra risico’s werkelijkheid worden. Een algemeen
aanvaarde normstelling voor de hoogte van het weerstandsvermogen is er niet. Het oordeel over
de toereikendheid van de weerstandscapaciteit is afhankelijk van de financiële risico’s. Een
berekening van het ‘ratio weerstandsvermogen’ zoals hieronder toegelicht, geeft een goed inzicht.
Het ‘ratio weerstandsvermogen’ wordt als volgt berekend:
Beschikbare weerstandscapaciteit (res. weerstandsverm.)
Benodigde weerstandscapaciteit (totaal risico’s)

Ratio weerstandsvermogen =

De gemeente streeft ernaar zo min mogelijk risico te lopen en -mits financieel verantwoordzoveel mogelijk risico’s af te dekken. Acceptabel is een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0
en 1,4.
Waardering
weerstandsvermogen
Groter dan
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Lager dan

Ratio

1,4
1,0
0,8
0,6

Aanduiding

2,0
en 2,0
en 1,4
en 1,0
en 0,8
0,6

Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Slecht

Beschikbare weerstandscapac ite it
De reserve weerstandsvermogen bedraagt € 4 mln. Dit geeft de gemeente meer dan voldoende
weerstandscapaciteit om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen.

Risicoregiste r
Alle risico’s zijn tegen het licht gehouden en aangepast/aangevuld in het risicoregister. Op basis
van de huidige inzichten en de berekening blijkt dat een onderbouwde kans bestaat dat een
bedrag van € 3,0 mln. noodzakelijk is om aan de zo reëel mogelijk inge schatte financiële risico's
weerstand te bieden.

Ratio
Weerst.
=
Vermogen

Beschikbaar weerstandscap. = € 4 mln.
Totaal aan risico’s

= € 3 mln.

=

2020
1,3

2021
1,3

2022
1,3

2023
1,3

Het streven van de gemeente naar een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 wordt in
2020 en volgende jaren gehaald.
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Financiële kengetalle n
Rekenmodel financiële kengetallen begroting
Kengetal
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
Solvabiliteitsratio
Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

Rekening
2018
99,92%
96,26%
45,33%
26,63%
-0,90%
122,42%

begroot
2019
118,60%
115,31%
37,22%
1,13%
0,47%
128,99%

begroot
2020
107,41%
104,28%
37,39%
-9,34%
-1,15%
138,75%

begroot
2021
133,73%
130,25%
36,14%
-7,16%
0,13%
138,54%

begroot
2022
146,31%
142,74%
34,96%
-3,31%
0,51%
138,39%

begroot
2023
147,89%
144,27%
34,68%
-2,13%
1,87%
138,30%

Rekening

Begroot
2019
€ 56.502.000
€ 3.102.000
€ 26.285.000
€ 85.889.000

Begroot
2020
€ 56.160.000
€ 3.102.000
€ 23.659.000
€ 82.921.000

Begroot
2021
€ 55.815.000
€ 3.102.000
€ 29.894.000
€ 88.811.000

Begroot
2022
€ 55.513.000
€ 3.102.000
€ 33.493.000
€ 92.108.000

Begroot
2023
€ 55.164.000
€ 3.102.000
€ 33.222.000
€ 91.488.000

Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
A
B
C

Passiva
Raming van het totaal van de vaste schulden (ultimo jaar)
Raming van het totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar)
Raming van het totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar)
Totaal A+B+C

Activa
D Financiële vaste activa
b Totaal leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen, ov.
verbonden partijen
c Totaal van overige langlopende leningen
d Totaal van de uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd ≥1 jr
e Totaal van de uitzettingen Nederlands schuldpapier rentetypische looptijd ≥1 jr
f Totaal van de overige uitzettingen rentetypische looptijd ≥ 1 jr
g Totaal van de bijdragen aan activa in eigendom derden
E Totaal van uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr
F
Totaal van alle liquide middelen
G Totaal van de overlopende activa
Totaal voor netto schuldquote
Totaal voor netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (b en c)
H

Het geraamde totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves

€
€
€
€

2018
18.959.094
6.967.054
38.805.058
64.731.206

€

1.496.811

€ 1.496.811

€ 1.496.811

€ 1.496.811

€ 1.496.811

€ 1.496.811

€

9.767.099

€ 9.922.000

€ 9.908.000

€ 9.903.000

€ 9.898.000

€ 9.894.000

€
€
€
€
€

6.907.957
287.698
6.810.284
23.773.038
25.269.849

€ 8.175.000
€ 250.000
€ 13.626.000
€ 31.973.000
€ 33.469.811

€ 8.175.000
€ 250.000
€ 13.232.000
€ 31.565.000
€ 33.061.811

€ 8.175.000
€ 250.000
€ 12.837.000
€ 31.165.000
€ 32.661.811

€ 8.175.000
€ 250.000
€ 12.442.000
€ 30.765.000
€ 32.261.811

€ 8.175.000
€ 250.000
€ 12.047.000
€ 30.366.000
€ 31.862.811

€

40.992.783

Netto Schuldquote = [[(A+B+C) - (D [onderdelen d,e,f,g] +E+F+G)]] / H
Netto Schuldquote (gecorrigeerd) = [[(A+B+C) - (D [onderdelen b,c,d,e,f,g]
+E+F+G)]] / H

Solvabiliteitsratio
A
B

Raming van het totale eigen vermogen
Raming van het totaal van de passiva

€ 45.460.790

€ 47.811.636

€ 43.107.357

€ 41.926.493

€ 41.328.275

99,92%

118,60%

107,41%

133,73%

146,31%

147,89%

96,26%

115,31%

104,28%

130,25%

142,74%

144,27%

Rekening
Begroot
Begroot
2018
2019
2020
€ 63.088.347 € 57.850.000 € 56.582.000
€ 139.190.015 € 155.422.000 € 151.338.000

Begroot
Begroot
Begroot
2021
2022
2023
€ 55.607.000 € 54.668.000 € 53.740.000
€ 153.867.000 € 156.368.000 € 154.949.000

Solvabiliteitsratio = A/B

45,33%

37,22%

37,39%

36,14%

34,96%

34,68%

Grondexploitatie

Rekening
2018
10.916.105
40.992.783

Begroot
2019
€0
€ 514.000
€ 45.460.790

Begroot
2020
€0
-€ 4.467.000
€ 47.811.636

Begroot
2021
€0
-€ 3.088.000
€ 43.107.357

Begroot
2022
€0
-€ 1.387.000
€ 41.926.493

Begroot
2023
€0
-€ 882.000
€ 41.328.275

27%

1%

-9%

-7%

-3%

-2%

Rekening

A
B
C

Raming van het totaal van de activa van de niet in exploitatie genomen bouwgronden
Raming van het totaal van de activa van de bouwgronden in exploitatie
Raming van het totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves.

€
€
€

Grondexploitatie = (A+B) / C

Structurele Exploitatieruimte

A

Totaal lasten exclusief mutaties reserves
Totaal incidentele lasten exclusief mutaties reserves
Totaal structurele lasten exclusief mutaties reserves

2018
€ 43.822.098
€
2.124.370
€ 41.697.728

Begroot
2019
€ 51.302.703
€ 1.087.365
€ 50.215.338

Begroot
2020
€ 49.735.340
€ 547.000
€ 49.188.340

Begroot
2021
€ 44.078.761
€ 50.000
€ 44.028.761

Begroot
2022
€ 42.650.007
€0
€ 42.650.007

Begroot
2023
€ 41.485.013
€0
€ 41.485.013

B

Totaal baten exclusief mutaties reserves
Totaal incidentele baten exclusief mutaties reserves
Totaal structurele baten exclusief mutaties reserves

€
€

40.992.783
2.896.469
38.096.314

€ 45.460.790
€ 220.000
€ 45.240.790

€ 47.811.636
€ 225.000
€ 47.586.636

€ 43.107.357
€0
€ 43.107.357

€ 41.926.493
€0
€ 41.926.493

€ 41.328.275
€0
€ 41.328.275

C

Totaal stortingen in reserves
Totaal incidentele stortingen in reserves
Totaal structurele stortingen in reserves

€
€
€

865.114
172.746
692.368

€ 5.439.399
€ 220.000
€ 5.219.399

€ 453.672
€ 400.000
€ 53.672

€ 54.177
€0
€ 54.177

€ 54.689
€0
€ 54.689

€ 55.209
€0
€ 55.209

Totaal onttrekkingen uit reserves
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves
D Totaal structurele ontrekkingen uit reserves

€
€
€

3.484.122
-439.355
3.923.477

€ 11.281.310
€ 872.165
€ 10.409.145

€ 1.821.865
€ 717.000
€ 1.104.865

€ 1.029.574
€0
€ 1.029.574

€ 993.338
€0
€ 993.338

€ 983.338
€0
€ 983.338

E

€

40.992.783

€ 45.460.790

€ 47.811.636

€ 43.107.357

€ 41.926.493

€ 41.328.275

0,47%

-1,15%

0,13%

0,51%

1,87%

Totaal baten exclusief mutaties reserves

Structurele Exploitatieruimte = ((B-A) + (D-C)) / E

-0,90%

Belastingcapaciteit
Rekening

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

A
B
C
D
E

OZB lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing voor gezin
Eventuele Heffingskorting voor gezin
Totale Woonlasten = A+B+C-D

2018
€ 337
€ 228
€ 318
€0
€ 883

2019
€ 385
€ 227
€ 318
€0
€ 930

2020
€ 412
€ 228
€ 373
€0
€ 1.013

2021
€ 424
€ 228
€ 373
€0
€ 1.025

2022
€ 437
€ 228
€ 373
€0
€ 1.038

2023
€ 450
€ 228
€ 373

F

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar

€ 721

€ 721

€ 730

€ 740

€ 750

€ 760

122,42%

128,99%

138,75%

138,54%

138,39%

138,30%

Belastingcapaciteit = E/F
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€ 1.051

Toelichting kengetallen:
Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast t.o.v. de eigen
middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie.
Analyse en conclusie
De netto schuldquote wordt gekwalificeerd als hoog. Er zijn echter erfpachtgronden aangekocht.
d.m.v. ‘projectfinancieringen’. Zonder deze ‘projectfinancieringen’ is de netto schuldquote 2020 en
volgende jaren aanzienlijk lager zijn (<50% ten opzichte van 73%).
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Omdat bij uitgezette leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt
dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat
het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de
schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter. In de uitgezette geldleningen vinden geen
mutaties plaats.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële
weerbaarheid van de gemeente. Zonder de projectfinancieringen voor de aankoop erfpachtgronden
zou de solvabiliteitsratio 75% (ten opzichte van 43% nu) zijn geweest.
Analyse en conclusie
De ratio solvabiliteit Midden-Delfland is matig volgens de streefwaarden van de VNG.De
projectfinaciering voor erfpachtgronden is hiervoor een belangrijke oorzaak. Door de
canonopbrengst geeft het percentage van 75% een reeler beeld.
De solvabiliteitsratio laat een redelijk 'stabiele' trend zien.
Geconcludeerd kan worden dat het eigen vermogen afneemt.
Kengetal grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële
positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze
waarde moet worden terugverdiend. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden
tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.
Analyse en conclusie
De omvang van de grondexploitaties zijn gezien de grootte van onze gemeente als groot aan te
merken. De ratio grondexploitaties laat zien dat de impact afneemt. Er is geen bouwgrond “niet in
exploitatie” en de bouwgronden “wel in exploitatie” nemen af. Hierdoor neemt ook de risico’s af.
In de paragraaf grondbeleid is uitvoerig toelichting gegeven op de ontwikkelingen.
Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen
lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten
daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de
begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te dragen.
Analyse en conclusie
De ratio structurele exploitatieruimte Midden-Delfland geeft aan dat 2021 en volgende jaren
structureel sluitend zijn.
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden
Het streven is om de woonlasten laag te houden. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB,
de riool- en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde. De
belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten voor een
meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te
drukken in een percentage.

118

Analyse en conclusie
De totale woonlasten van de gemeente liggen boven het landelijke gemiddelde.
Het streven van het college is de woonlasten laag te houden. Door een hoge gemiddelde WOZ
waarde van de woningen, hoger dan gemiddeld kosten voor de afvalinzameling en de riolering door
een groot gemeentelijk oppervlakte zijn de woonlasten hoger maar bewegen voorzichtig in de
richting van het landelijke gemiddelde.
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