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Technische vragen inzake Begroting 2021 gemeente Renkum Partij van de Arbeid 

PvdA 

 

Nr. Fractie Progr./ 

product 

Blz.  

     

    Beleidsbegroting 

1 PvdA 1A 14 De beschrijving van de specifieke activiteiten is globaal en 

redelijk abstract. De tabel met beleidsindicatoren is 

onvolledig en door het ontbreken van standaarden op basis 

waarvan vergelijkingen mogelijk zijn weinig informatief. 

Ook is bij een aantal indicatoren niets ingevuld. 

Graag ontvangen we meer concrete informatie over de 

maatschappelijke effecten van de beleidsvoornemens en de 

concrete afspraken die hierover met Renkum voor Elkaar 

zijn gemaakt 

    Antwoord: 

Met het versterken van onze algemene voorzieningen, 

borgen wij de wijze waarop wij zo onze inwoners zo licht 

als mogelijk en zo zwaar als nodig kunnen ondersteunen. 

De afspraken die nu met Renkum voor Elkaar worden 

gemaakt zijn een verdere uitwerking van de 

opdrachtbeschrijving van Renkum voor Elkaar die eerder 

aan de raad is verstrekt. 

De tabel met de beleidsindicatoren en kengetallen is niet 

volledig ingevuld, omdat het aantal doorverwijzingen niet 

geregistreerd wordt en de daling op de 

maatwerkvoorziening nog niet inzichtelijk kan worden 

gemaakt. Aan het inzichtelijk maken hiervan wordt 

gewerkt. De waarde – achter het aantal initiatieven van 

Right to Challenge zou eigenlijk 0 moeten zijn, omdat 

hiervan door onze inwoners geen gebruik is gemaakt. 

2 PvdA 1B 16 Zonder verdere toelichting op de betekenis van de waarden 

in de tabel wordt het inzicht niet vergroot. Graag een 

toelichting dan wel een verwijzing naar de 

documenten/bladzijden waar die toelichting te vinden is. 

    Antwoord: 

Beleidsindicatoren 

Bij “absoluut verzuim”, wordt het aantal verzuimmeldingen 

per 1.000 leerlingen genoemd. Er is sprake van absoluut 

verzuim, wanneer een leer- of kwalificatieplichtig(e) 

kind/jongere, niet is ingeschreven op een school. In 2017 

was er geen absoluut verzuim in de gemeente Renkum: 

omdat wij een kleine gemeente zijn komt dit maar weinig 

voor.  

 

Van “relatief verzuim” is sprake, wanneer er vermoedelijk 

ongeoorloofd verzuim van 16 of meer les- of praktijkuren 

plaatsvindt in vier aaneengesloten lesweken. In de tabel is 

het aantal relatieve verzuimmeldingen per 1.000 leerlingen 

te zien. Het aantal van 5 is echter niet betrouwbaar, omdat 

er 2018 is overgegaan op een ander registratiesysteem. In 

werkelijkheid zal het aantal dan ook (een stuk) hoger 

geweest zijn. 

Bij voortijdig schoolverlaters wordt het percentage van het 

aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat 

voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.  
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Voor actuele, betrouwbare cijfers en achterliggende 

informatie verwijzen wij naar het “Jaarverslag leerplicht 

gemeente Renkum – schooljaar 2018-2019”. In het verslag 

wordt tevens betekenis aan de cijfers gegeven en worden 

ontwikkelingen m.b.t. leerplicht omschreven. 

 

Vanaf april dit jaar zijn wij aangesloten bij het RBL. Zij 

verzorgen in november 2020 het jaarverslag leerplicht 

2019-2020 voor alle gemeenten in de regio, dat wij met de 

Raad zullen delen.  

 

Maatschappelijke effecten 

In de jaarverslagen leerplicht (zie bovenstaand) is meer te 

vinden over de ontwikkelingen m.b.t. leerplicht. Verder 

zetten we met Renkum voor Elkaar in op 

schoolmaatschappelijk werk (zie 1H blz. 28). 

3 PvdA 1C 17 Voor de afspraken  met betrekking tot de overdracht van 

beheer en onderhoud verwijst u naar de sportvisie. Onder 

‘ontwikkeling sportvisie’ geeft aan dat deze aan ons wordt 

voorgelegd. De vraag waar het dus om draait is wanneer? 

    Antwoord: 

De sportvisie staat op de LTA voor behandeling in het 2e 

kwartaal van 2021. 

4 PvdA 1E 21 De tabel is onvolledig. Daardoor is het lastig een beeld te 

krijgen van de ontwikkelingen. Ook ontbreken de doelen U 

geeft als verklaring hiervoor dat de doelen uit het verleden 

achterhaald zijn onder verwijzing naar recente 

ontwikkelingen zoals Corona. 

Op welke wijze gaat u de doelen voor het komende jaar 

bepalen? 

    Antwoord: 

Dit antwoord wordt nog nagezonden. 

5 PvdA 1H 28 ‘Het dorpsgericht werken wordt verder geconcretiseerd met 

een projectmanager.’ Op welke wijze komt dit tot 

uitdrukking in de functieomschrijving van de 

dorpsmanager? 

    Antwoord: 

In uw vraag wordt zowel van een dorpsmanager als 

projectmanager gesproken. Blz. 28 gaat over een 

projectmanager/leider dorpsgericht werken, die zich 

specifiek op het Sociaal Domein richt. Dit was bij de 

dorpsmanager niet het geval: de dorpsmanager zette zich 

veel breder in om met bewoners en instanties te streven 

naar een beter leefklimaat en had een andere opdracht. De 

projectleider dorpsgericht werken zorgt ervoor dat ons 

eigen sociaal team en onze netwerkpartners samen 

dorpsgericht gaan werken. Zij neemt de acties genoemd in 

de kadernota die daar een rol in kunnen spelen, hierin 

mee. Zoals bijvoorbeeld de betere samenwerking met de 

huisartsen. De projectleider voert hierbij het door haar 

gemaakte projectplan voor het project “dorpsteams binnen 

het sociaal domein” uit. 

6 PvdA 1I 30 U schetst een somber financieel perspectief  van het 

doordecentraliseren van ’beschermd wonen’. Ook geeft u 

aan  zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande middelen 
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en het aanvragen van regionale subsidie en het leggen van 

slimme verbindingen. 

Is het mogelijk met de nodige slagen om de arm het 

financiële perspectief te kwantificeren?  

    Antwoord: 

Het sombere financieel perspectief is gebaseerd op de 

vorige versies van het verdeelmodel Beschermd 

Wonen/maatschappelijke opvang en begeleiding. Het 

daadwerkelijk kwantificeren van het aankomende financiële 

perspectief is pas mogelijk bij het verschijnen van het 

nieuwe verdeelmodel, dat waarschijnlijk inzichtelijk wordt 

bij de decembercirculaire. 

Voor wat betreft de huidig benodigde inzet om onze 

infrastructuur in te richten op de doordecentralisatie sluiten 

wij inderdaad zoveel mogelijk aan bij bestaande middelen, 

vragen wij regionaal subsidie aan en leggen wij slimme 

verbindingen. 

7 PvdA 1J 34 Uit de tabel zou men kunnen afleiden dat 2021 weer een 

‘normaal’ jaar gaat worden. (daling baten en lasten). 

Waarop is deze verwachting gebaseerd? 

    Antwoord: 

In 2020 hebben diverse incidentele mutaties geleid tot een 

incidenteel resultaat 2020, waaronder diverse mutaties in 

de reserve.  

Het is reëler de begroting 2021 te vergelijken met de saldi 

uit de daarop volgende jaren. De daling van het 

product  van 5.625.000 naar 5.351.000 (274.000) tussen 

2021 en 2022 wordt voor het grootste gedeelte 

veroorzaakt door een drietal zaken: de laatste ombuiging 

op de inkomensvoorziening (137.000) en de daling van de 

lasten WSW (115.000). Voor wat betreft de lasten WSW 

worden tevens een  lagere rijksbijdrage verantwoord in 

programma 4 Algemene dekkingsmiddelen, product 4A 

Algemene uitkering. Daarnaast is er op dit moment voor 

het jaar 2022 nog een daling verwacht van de rijksbijdrage 

en de lasten voor inkomensvoorzieningen. Dit vertaalt zich 

in een lager eigen risico van 19.000. 

8 PvdA 2C 40 U gaat van een ‘maatpak naar een confectiepak’. Heeft die 

beleidswijziging financiële gevolgen? Graag een 

onderbouwd antwoord 

    Antwoord: 

Dit betreft geen beleidswijziging. Dit doel is al de hele 

coalitieperiode aangegeven. De gevolgen voor 

initiatiefnemers en financiën zijn afhankelijk van wat u als 

raad in de kaders vaststelt.  

9 PvdA 2k 53 U zoekt naar mogelijkheden om in de sector recreatie en 

toerisme inkomsten te verwerven. 

Aan welk soort inkomsten denkt u? 

    Antwoord: 

Het gaat hierbij met name om extra opbrengsten 

toeristenbelasting en subsidieregelingen. 

Door een goede samenwerking met de toeristische sector 

(en de sector onderling), een goede samenwerking binnen 

de Regio Arnhem Nijmegen, Veluwe-op-1 en met TVAN en 

door productontwikkeling (waaronder ‘de basis op orde’ 
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brengen) willen we bereiken dat er meer toeristen komen, 

toeristen langer in onze gemeente verblijven, 

herhaalbezoeken brengen en meer verspreid over de 

seizoenen komen. Hierdoor zullen de inkomsten 

toeristenbelasting toenemen. 

Daarbij zorgt de nauwe samenwerking met 

regiogemeenten (Regio Arnhem Nijmegen en binnen de 

Veluwe alliantie) en de provincie voor financiële 

besparingen door samen projecten op te pakken of door 

gezamenlijk subsidieaanvragen te doen. (Bv: Regiodeal 

Veluwe, Uitvoeringsprogramma Toeristisch 

Toekomstperspectief Regio Arnhem Nijmegen, 

wandelnetwerk Veluwezoom). 

10 PvdA 2L 54 Graag ontvangen we een verdere uitwerking (doel, 

middelen. looptijd, enzovoorts) van het gestelde onder het 

kopje ‘Renkum kunstenaarsgemeente’. 

    Antwoord: 

Hiertoe wordt in de decemberraad een Cultuurvisie aan uw 

raad voorgelegd. 

11 PvdA 2L 55 Vanaf 2022 zien we een forse toename van de baten. Is 

die stijging het gevolg van uw inzet om in de sector meer 

inkomsten te verwerven of zijn er andere verklaringen voor 

de stijging? 

    Antwoord: 

Dit is het gevolg van het verkopen of commercieel maken 

van de Concertzaal in Oosterbeek 

12 PvdA 2O 60/61 Uit de tabel op blz. 61 wordt voor onze fractie niet duidelijk 

hoe het restant van € 222.000 financieel wordt verwerkt. 

Gaarne een toelichting.  

Verwacht u extra onderhoud(skosten) indien de 

achterstanden voor het renoveren van groen niet worden 

weggewerkt? Zo ja, graag een schatting van het bedrag. 

    Antwoord: 

Het restant van het budget “wegwerken achterstanden 

groen” wordt ingezet voor het wegwerken van 

achterstanden in het boombeheer in het dorp Oosterbeek, 

de dunning van het clustergebied en 

boomveiligheidsinspecties gemeentebreed (€ 150.000), de 

inzet onkruidbestrijding van gerenoveerd plantsoen (€ 

30.000) en het vervaardigen van een financieel beheerplan 

voor ons totale groenareaal (circa € 40.000). In dit laatste 

plan geven wij aan wat de financiele gevolgen zijn van het 

onderhoud/beheer aan ons totale groenareaal, na het 

wegwerken van de achterstanden. 

13 PvdA 2O 60/61 Graag zagen wij andere beleidsindicatoren en kengetallen 

dan in de tabel zijn opgenomen. Het aantal m2 sec zegt 

zonder een context of een vergelijkingsmogelijkheid niet zo 

veel. 

    Antwoord: 

In de begroting treft u een opsomming van ons totale 

groenareaal gemeentebreed. Een verdeling van het groen 

binnen onze dorpen is opgenomen in het door uw raad 

vastgestelde Groenstructuurplan, tabel 3 bladzijde 26 

www.renkum.nl/groenstructuurplan 
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14 PvdA 3B 68/69 U begroot voor dorpsgericht werken financiële lasten maar 

geen financiële baten. In hoeverre is dit te rijmen met het 

gestelde dat dorpsgericht werken wordt toegepast in de 

uitvoering van beleid en projecten in de overige 

programma’s? 

    Antwoord: 

Op dit product staan de kosten van de adviesraad SD (en 

in 2019 nog de klantenraad Sociale zaken), de 

jongerenraad en de personeelskosten voor de 

ondersteuning van de adviesraad SD. 

In 2019 lagen de uitgaven voor deze raden lager dan was 

begroot (namelijk 57.000 begroot en 37.000 werkelijk) en 

is een voordeel opgenomen in de jaarrekening. De 

materiele budgetten zijn met ingang van 2020 verlaagd. 

Daar staat tegenover dat de salariskosten jaarlijks 

toenemen door met name cao en premiestijging.  

15 PvdA Lokale 

heffingen 

82/84 Graag een toelichting op het op pagina 82 gestelde m.b.t. 

het niet kunnen gebruiken  van de egalisatievoorziening 

voor het opvangen van tariefstijgingen. 

    Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 16 

    Paragrafen 

16 PvdA Lokale 

heffingen 

 Graag een toelichting op het gestelde (of een verwijzing 

naar een vindplaats van het antwoord) dat de voorziening 

van € 335.000 niet gebruikt kan worden voor het 

opvangen van tariefstijging. 

    Antwoord: 

Op basis van het instellingsbesluit van de voorziening is 

deze voorziening (zie jaarrekening 2019) bedoeld om 

kosten van afvalverwijdering en -verwerking te egaliseren 

om ongewenste schommelingen in het tarief voor 

afvalstoffenheffing te voorkomen. Het gaat hier om het 

egaliseren van incidentele kosten zodat die niet ineens in 

het tarief doorberekend hoeven te worden. De voorziening 

is niet ingesteld door uw raad om structurele 

kostenstijgingen op te vangen. Daarom kan het College de 

voorziening hier niet voor gebruiken. 

De Raad heeft de bevoegdheid om in afwijking van haar 

eigen instellingsbesluit te besluiten om in 2021 een 

onttrekking uit de voorziening te doen ter dekking van de 

lasten 2021 en daarmee de tarieven minder te laten 

stijgen. Kanttekening hierbij is dat er dan sprake is van 

een incidentele dekking voor structurele lasten.  

17 PvdA Lokale 

heffingen 

86 Voor welke producten/diensten zijn de leges  nog niet 

kostendekkend? 

    Antwoord: 

De legesverordening bestaat uit een drietal titels. Voor alle 

leges geldt dat maximaal  kostendekkendheid wordt 

nagestreefd. Niet in alle situaties is dat ook mogelijk. 

Hieronder per titel een toelichting t.a.v. de mate van 

kostendekkendheid. 
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Titel 1 Algemene dienstverlening 

Binnen deze titel vallen verschillende hoofdstukken en een 

groot aantal producten en diensten. Hieronder lichten we 

de belangrijkste toe: 

Voor een het verstrekken van rijbewijzen en 

reisdocumenten gelden landelijk vastgestelde maximale 

tarieven. Deze maximale tarieven worden door de 

gemeente Renkum toegepast. Door middel van het 

optimaliseren van processen proberen we deze diensten zo 

efficiënt mogelijk uit te voeren. 

 

Het voltrekken van huwelijken is kostendekkend met 

uitzondering van de gratis huwelijken. Wij zijn als 

gemeente wettelijk verplicht deze aan te bieden en mogen 

niet worden verdisconteerd in de tarieven van de betaalde 

huwelijken. 

 

Titel 2 Fysieke leefomgeving 

In 2020 is er een onderzoek uitgevoerd naar de 

kostendekkendheid van de leges voor de fysieke 

leefomgeving (o.a. bouwleges). Uit dit onderzoek kwam 

naar voren dat vooral de bouwleges voor de kleine 

bouwvergunningen verhoogd moeten worden om in het 

totaal kostendekkend te kunnen zijn. Een voorstel hiervoor 

wordt u samen met de nieuwe legesverordening in 

december aangeboden.  

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese 

dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2 

In de legesverordening/tarieventabel van 2020 zijn 

aanpassingen voor de producten binnen titel 3 

doorgevoerd. De tarieven zijn toen opgehoogd van € 19,80 

voor alle APV-producten naar € 100 en voor een drank- en 

horecavergunning € 500. Hierbij is gekeken naar de 

gemiddelde tijdsbesteding van een aanvraag van een 

vergunning, maar is niet voor alle producten volledig 

kostendekkend. 

Daarnaast geldt voor de hele legesverordening de 

vrijstelling van leges van artikel 4. Zeer veel aanvragen 

voor producten die VTH/Apv-bijzondere wetten behandelt, 

worden door vrijwilligersorganisaties gedaan. Daarop is de 

vrijstelling van artikel 4 van toepassing. Dit heeft tot 

gevolg dat de werkzaamheden voor deze vergunningen 

niet gedekt worden uit de leges. Hogere 

kostendekkendheid kan m.n. worden bereikt door het 

heroverwegen van het vrijstellingsbeleid.  

18 PvdA Weer-

stands-

vermogen 

97 Op heldere wijze onderbouwt u de financiële risico’s die de 

gemeente loopt en de mate waarin deze gedekt zijn. Uw 

sombere conclusie is dat we een gesprek moeten aangaan 

met de provincie over het toekomstperspectief van de 

gemeente.  

Geeft u met deze conclusie aan dat  U van mening bent dat 

er geen verdere mogelijkheden zijn om de financiële 

risico’s van de gemeente te beperken en/of de 

weerstandscapaciteit te vergroten? 
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    Antwoord: 

Binnen de paragraaf weerstandsvermogen toetsen we of 

we risico’s kunnen opvangen zonder dat dit ten koste gaat 

van de uitvoering van de begroting.  

86 % van de structurele risico’s in onze begroting wordt 

veroorzaakt door externe factoren waar we als gemeente 

weinig tot geen invloed op hebben: de herverdeling van 

het gemeentefonds, continuering van de extra gelden voor 

jeugd binnen het gemeentefonds, wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen, bodemtaken, doordecentralisatie 

beschermd wonen. 

Wanneer deze risico’s zich voordoen, is de onbenutte 

belastingcapaciteit onvoldoende om de gevolgen op te 

vangen. Dit betekent dat we keuzes moeten maken in het 

bestaande beleid en/of de OZB moeten verhogen tot boven 

de artikel 12 norm. Daarnaast kunnen de positieve 

begrotingssaldi worden ingezet zodra de reserves weer op 

peil is gebracht. 

19 PvdA Verbon-

den 

partijen 

122 

(153) 

Welke directe gevolgen voor de gemeente Renkum 

verwacht u van het niet deelnemen aan de regionale 

samenwerking Arnhem Nijmegen (inclusief niet verlengen 

Economic board)? 

    Antwoord: 

Het directe gevolg is dat we er op de terreinen waarop we 

samenwerken in de context van de Regio er zelf voor 

staan. We werken dan alleen nog samen op de 

onderwerpen waarop dat verplicht is en kunnen niet meer 

gebruik maken van de kennis en middelen vanuit de Regio. 

Daarnaast zitten we niet meer aan tafel waar het gaat om 

majeure ontwikkelingen die gevolgen hebben voor onze 

gemeente. Het is wel lastig om de gevolgen te 

kwantificeren. 

Als gemeente willen we een wendbare organisatie zijn en 

om wendbaar te zijn moeten we samenwerken waar dat 

helpt. We kunnen als individuele gemeente sommige taken 

en grotere uitdagingen/ opgaven niet alleen aan. De 

oplossingen voor sommige problemen/ uitdagingen waar 

we tegen aanlopen binnen onze gemeentegrenzen zijn niet 

te vinden/ realiseren binnen die grenzen. Daarnaast 

moeten we vooral gebruik maken van de kennis van onze 

partners om niet steeds het wiel zelf uit te hoeven vinden. 

Ook maken we samen meer indruk op de Provincie, op het 

Rijk en op Europa, waardoor we middelen kunnen 

aantrekken die we anders niet hadden kunnen krijgen. 

Regionaal samenwerken betekent ook investeren in de 

toekomst. Onze omgeving verandert continue, en door 

vooruitkijken en voorkomen dat deze ontwikkelingen 

problematische gevolgen hebben voor onze gemeente is 

belangrijk. Dit vooruitkijken en inspelen hierop kunnen we 

niet zelf, omdat we daar niet de middelen voor hebben. Die 

middelen hebben we alleen voorhanden als we 

samenwerken. 

Wat betreft The Economic Board, deze organisatie levert 

een bijdrage aan het creëren van gunstige omstandigheden 

waaronder de regionale zich kan ontwikkelen. Daar 

profiteren de regio als geheel en ook de individuele 
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regiogemeenten – waaronder Renkum – van. Denk hierbij 

niet alleen aan onze lokale economie en werkgelegenheid 

en economie. Ook een sterke regionale economie draagt bij 

aan de aantrekkelijkheid van Renkum als woongemeente 

en het behoud van onze voorzieningen. Als we als 

gemeente uit de Board treden, worden we een freerider. 

De gemeente profiteert wel (al dan niet indirect) van de 

triplehelix-samenwerking, maar draagt er niet aan bij. 

Daarnaast nemen de middelen van de Board  af en wordt 

de slagkracht die ze hebben minder. 

20 PvdA Verbon-

den 

partijen 

140 Uit tabel 3.2. zou men kunnen concluderen dat het 

overstappen op outputfinanciering bij de Connectie geen 

financieel nadelige gevolgen heeft voor de gemeente 

Renkum. Is deze conclusie juist? Graag een onderbouwd 

antwoord. 

    Antwoord: 

De cijfers onder 3.2 zijn gebaseerd op de huidige 

meerjarenbegroting van de Connectie. Dit is exclusief de 

effecten van outputfinanciering. Momenteel wordt gewerkt 

aan een voorstel voor het overstappen op 

outputfinanciering. In dit voorstel worden de financiële 

effecten in beeld gebracht. Op dit moment is nog niet 

duidelijk of deze effecten voordelig of nadelig zullen 

uitpakken. 

    Financiële begroting 

21 PvdA Financiële 

positie 

144 U geeft aan dat in de tabel ‘boekwaarde projecten’ ook de 

cijfers van de Dalzone zijn opgenomen. Welk financieel 

resultaat verwacht u bij afsluiting van het project Dalzone? 

    Antwoord: 

We verwachten een nihil resultaat. 

22 PvdA Financiële 

positie 

145 U stelt voor  de tot nu toe gemaakte plankosten voor 

Doorwerth Centrum in de jaarrekening van 2020 af te 

boeken. 

Wanneer kan de raad los van de uitvoering de informatie 

over dit afboeken tegemoet zien? 

    Antwoord: 

In de decemberraad ligt een raadsvoorstel voor hierover. 

23 PvdA Financiële 

positie 

152 U verwacht voor 2021 een (net) sluitende begroting.  

Welke mogelijkheden heeft u om bij te sturen bij 

onverhoopt tegenvallende inkomsten en/of uitgaven in de 

loop van het begrotingsjaar? 

    Antwoord: 

Wanneer uit de voor- en najaarsnota blijkt dat sprake is 

van tegenvallers, zullen wij voorstellen tot bijsturing aan u 

moeten voorleggen. Verder interen op de algemene 

reserve is immers nauwelijks nog een optie. Dit zullen 

echter altijd voorstellen zijn die ingrijpen op het realiseren 

van onze doelstellingen. U kunt dan denken aan het 

vertragen van onderhoud aan grijs en groen en het 

uitstellen van investeringen. Deze mogelijkheden zijn 

echter beperkt. 

24 PvdA Financiële 

positie 

152, 

159 

U realiseert voor 2021 een sluitende meerjarenbegroting 

o.a. door een onttrekking aan de vrije algemene reserve. U 

constateert ook dat het structureel begrotingssaldo in 2021 

negatief is. 
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Voldoet u hiermee aan de eis van de financiële 

toezichthouder dat een meerjarenbegroting moet worden 

ingediend met een meerjarig structureel en reëel 

begrotingsevenwicht? 

Graag een onderbouwd antwoord 

    Antwoord: 

Ja, daar voldoen wij aan. 

De provincie beoordeelt of sprake is van een structureel en 

reëel evenwicht. Wij geven inzicht in het structureel 

evenwicht met het overzicht op pagina 159 van de 

begroting.  Uit dat overzicht blijkt dat de begroting met 

ingang van 2022 structureel sluitend is. Voor 2021 is inzet 

van de algemene reserve nodig. Dat is toegestaan 

wanneer: 

1. deze algemene reserve beschikbaar is en niet 

noodzakelijk als weerstandsvermogen; 

2. in de jaren na de inzet van de reserve wel sprake is 

van een structureel en reëel begrotingsevenwicht. 

Wij zijn van mening dat op basis van de huidige informatie 

sprake is van een reëel evenwicht. De taakstellingen die in 

onze begroting zijn opgenomen zijn onderbouwd en op 

basis van de huidige kennis haalbaar.  

Wel realiseren we ons dat er structurele risico’s spelen die, 

wanneer ze zich voordoen, mogelijk niet kunnen worden 

opgevangen binnen het weerstandsvermogen. Of deze 

risico’s zich voordoen, zal grotendeels blijken na de tweede 

kamer verkiezingen. Dit kan tot gevolg hebben dat we met 

ingang van de begroting 2022 moeten ingrijpen in ons 

beleid. Dit willen we voor zijn door eerder al een traject op 

te starten met de provincie.   

 


