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Inleiding  
 
In deze perspectiefnota wordt een eerste inzicht gegeven in de financiën van de gemeente 
Krimpenerwaard. De resultaten zijn gebaseerd op de jaarschijven 2015 uit de door de Provincie 
goedgekeurde begrotingen 2014 van de afzonderlijke gemeenten en de Gemeenschappelijke 
regeling K5. De begroting van de GR K5 is in deze nota niet zichtbaar, maar verwerkt als bijdrage 
aan de GR K5 in de begrotingen van de individuele gemeenten. Daarnaast zijn alle structurele 
begrotingsmutaties na het vaststellen van de begrotingen meegenomen tot en met de 
raadsvergaderingen van februari 2014. Bij het opstellen van deze perspectiefnota zijn de door de 
Deloitte geformuleerde uitgangspunten verwerkt.  
 
In deze perspectiefnota is niet de meicirculaire verwerkt. Dit is van belang omdat daarmee tevens 
de gevolgen van de decentralisaties niet zijn verwerkt. Voordeel is dat de financiële effecten van de 
decentralisaties de financiële gevolgen van de herindeling niet beïnvloeden. In 2015 worden 
de budgetten echt overgeheveld naar gemeenten. Voor jeugd gaat het bij elkaar om ruim € 3,5 
miljard. Voor de Krimpenerwaard is dit bijna €10 miljoen conform de decembercirculaire. Het Rijk 
garandeert dat individuele gemeenten in de Meicirculaire 2014 minimaal 95% van het budget 
krijgen, dat hen in december 2013 is toegezegd. Dit is echter alleen het budgetdeel.  Omdat er op 
dit moment nog geen inzicht bestaat in de kosten die samenhangen met de decentralisaties 
(kosten zorg, maar ook de uitvoeringskosten) is ervoor gekozen om deze volledig buiten 
beschouwing te laten.  
 
Deze perspectiefnota geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitgangspositie van de nieuwe 
gemeente. Het document heeft een informatief karakter. Er worden geen voorstellen gedaan 
waaruit een keuze moet worden gemaakt. In de bijlagen treft u bij de diverse onderdelen 
onderbouwingen aan waarbij de gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. In deze perspectiefnota is 
nog geen begroting op hoofdfunctie gemaakt. In de eerste werkbegroting zal een begroting op 
hoofdfunctie worden gemaakt. In deze eerste werkbegroting zal ook een geprognosticeerde balans 
per 1 januari 2015 worden opgenomen.  
 
In deze perspectiefnota is de exploitatie als volgt in beeld gebracht: 
 
Vanuit de begroting 2014, jaarschijf 2015 is een optelling gemaakt van de begrote resultaten. Dit 
saldo is eerst teruggerekend naar constante prijzen. Omdat alle gemeenten, op Schoonhoven na, 
hun begroting opstellen in lopende prijzen diende de indexering 2015 te worden gecorrigeerd. Dit 
heeft zowel aan de kosten- als de batenkant plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een primitief 
saldo van de nieuwe gemeente in constante prijzen. Vervolgens zijn alle begrotingswijzigingen tot 
en met februari 2014 verwerkt. Daarna is een vertaling gemaakt van de uitgangspunten zoals deze 
door de externe accountant zijn geformuleerd. Dit leidt tot een eerste inzicht van het 
exploitatiesaldo gemeente Krimpenerwaard. Het spreekt voor zich dat dit niet het saldo is waar de 
nieuwe gemeente mee van start gaat. Enkele punten die niet zijn verwerkt zijn de meicirculaire, 
decentralisaties, werkkostenregeling en wijzigingen in de omvang en doorbelasting van de 
overhead naar de producten.  
 
In dit document treft u in de managementsamenvatting het primitieve begrotingssaldo (voor 
uitgangspunten van Deloitte) en de financiële vertaling van de uitgangspunten aan in tabelvorm. In 
het hoofdstuk uitgangspunten gaan wij nader in op de uitgangspunten. In de bijlagen treft u met 
betrekking tot ieder uitgangspunt een memo aan waarin het financiële gevolg van het betreffende 
uitgangspunt wordt toegelicht.  
 
In het hoofdstuk financiële positie van de Krimpenerwaard wordt extra aandacht besteed aan 
enkele onderwerpen met een groot financieel gevolg en/of politiek belang. Tenslotte treft u een 
risicoparagraaf aan.  
 
Ondanks dat er nog verschillende belangrijke onderwerpen, zoals hierboven genoemd, niet zijn 
verwerkt in deze Nota, menen wij dat de nota een goede basis vormt om tot een sluitende 
meerjarenbegroting en een financieel gezonde gemeente Krimpenerwaard te komen. 
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Managementsamenvatting 
 
In onderstaand overzicht treft u de standen aan zoals deze zijn vastgesteld in de begrotingsraden 
van de diverse gemeenten. Dit betreffen de cijfers uit de primitieve begrotingen inclusief de 1e 
wijzigingen. Hierbij is aansluiting gezocht bij de door Deloitte opgestelde rapportage(s). Dit saldo is 
vervolgens de basis voor het tweede overzicht. In dit tweede overzicht wordt uitgegaan van het 
structurele begrotingssaldo waarna eerst alle wijzigingen zijn verwerkt die zich hebben voorgedaan 
na de begrotingsraad, maar voor 1 maart 2014. Daaronder treft u de vertaling van de door Deloitte 
geformuleerde uitgangspunten aan. Dit resulteert uiteindelijk in de structurele saldi in de 
verschillende jaarschijven voor de gemeente Krimpenerwaard. 
 
Bedacht moet worden dat dit slechts een eerste indicatie is. Veel op handen zijnde wijzigingen 
konden in deze perspectiefnota nog niet meegenomen worden zoals de decentralisaties, de mei-
circulaire en de werkkostenregeling. De hieronder opgenomen financiële gevolgen betreffen slechts 
een vertaling van de financiële gevolgen van de door Deloitte geformuleerde uitgangspunten. 
 
In onderstaande grafiek is het saldo voor bestemming reserves voor de nieuwe gemeente 
Krimpenerwaard opgenomen.  
 
 
 

Structureel saldo voor bestemming reserves gemeente Krimpenerwaard
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In onderstaande grafiek is het saldo na bestemming reserves van de gemeente Krimpenerwaard 
opgenomen  
 
 

Structureel saldo na bestemming reserves gemeente Krimpenerwaard
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De uitgangspunten zoals die door Deloitte zijn geformuleerd hebben een negatief effect op het 
resultaat voor de gemeente Krimpenerwaard. Belangrijke oorzaken voor de slechtere resultaten 
zijn de teruggang van de algemene uitkering (door het vervallen van 4x de vaste voet en het 
begroten in constante prijzen), de lagere ozb opbrengsten (door het achterwege laten van 
areaaluitbreidingen na 2014) en de doorgevoerde inflatiecorrectie.  
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Ontwikkeling structureel resultaat voor en na bestemming reserves: 
 
 

Bergambacht Nederlek Ouderkerk Vlist Schoonhoven Totaal
totaal 1.198 1.848 -601 -443 -386 1.616
incidenteel saldo 1.042 317 143 0 -5 1.497
Structureel saldo voor bestemming 156 1.531 -744 -443 -381 118

Toevoegingen Reserves 279 4.316 1.182 188 231 6.196
Onttrekking Reserves 83 3.309 1.877 630 298 6.198
Saldo Reserves -196 -1.006 695 443 67 2

Structureel saldo na bestemming -40 524 -49 0 -315 121

2015 2016 2017 2018
Saldo voor bestemming (Deloitte 9 april 2014) 1.616 736 818 740
waarvan incidenteel 1.497
Structureel voor bestemming 118 736 818 740
 - correctie van lopend naar constant 201 382 563 563
 - begrotingswijzigingen t/m 1 maart 2014. 53 81 81 81
 - algemene uitkering t.o.v. 2017 0 0 0 -688
Saldo voor uitgangspunten in constante prijzen 372 1.198 1.462 697

1 Algemene uitkering -1.634 -1.831 -2.015 -2.015
2 Inflatie 2015 is 1,5% tov 2014 -490 -487 -488 -488
3 OZB opbrengst +1,5% tov 2014 -197 -381 -496 -496
4 Rioolheffing +1,5% tov 2014 0 0 0 0
5 Reinigingsheffing +1,5% tov 2014 0 0 0 0
6 Overige opbrengsten +1,5% tov 2014 38 -2 -8 -8
7 Dividend conform realisatie 2013 117 117 117 117
8 Huuropbrengsten +1,5% tov 2014 22 8 -5 -5
9 Rentelasten obv verwachte omvang ultimo 2014 401 164 -9 -9

10 Rente grexen obv projectfinanciering of gem rente 0 0 0 0
11 Afschrijvingslasten is som individuele begrotingen 0 0 0 0
12 Inzet kapitaalreserves conform ind. Begrotingen 0 0 0 0
13 Personeelskosten 5% korting op begroting 2014 1.126 1.126 1.126 1.126

13a Personeelskosten indexering 1,5% tov 2014 -235 -235 -235 -235
14 Bestuurskosten obv omvang nieuwe gemeente 849 849 849 849
15 Subsidies +1,5% tov 2014 -54 -65 -53 -53
16 GR-en conform ingediende begroting 2014/2015 -2 89 208 331
17 Onderhoudsbudgetten +1,5% tov 2014 -29 -28 -29 -29
18 Onvoorzien opnemen conform 2014 0 0 0 0
19 Budgetten decentralisaties niet verwerken 0 0 0 0

Saldo voor bestemming na uitgangspunten 284 -294 77 -488
Structurele reservemutaties -433 224 -212 -468
Structureel saldo na bestemming -149 -70 -136 -955

* 1000 euro                          Gemeenten begroting 2014, jaargang 2015

 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaande tabel is sprake van structurele baten en laten. Dit start in 2015 met een saldo van 

€ 118.000. Het totale saldo dat bovenin de tabel wordt getoond ( € 1.616.000) is het totale saldo, 

incidenteel en structureel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum behandeling klankbordgroep 26 mei 2014 Pagina 6 van 78



Perspectiefnota gemeente “Krimpenerwaard” 
 
 

  

Uitgangspunten: 
 

Uitgangspunten geformuleerd door Deloitte 
 
Accountantskantoor Deloitte heeft een boekenonderzoek uitgevoerd en op grond daarvan de 
volgende uitgangspunten geformuleerd die als uitgangspunt bij deze perspectiefnota zijn 
gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn cijfermatig in het overzicht bij de managementsamenvatting 
verwerkt. 
 
Uitgangspunten perspectiefnota 2015 algemeen 
 

1. De begroting 2015 is beleidsarm, dat wil zeggen dat er geen nieuw beleid in is verwerkt. 
De begroting 2015 is een ‘opstelsom’ van het bestaande beleid van de K5-gemeenten tot 
en met 2014. 

 
2. In de meerjarenbegroting 2015 –2018 wordt uitgegaan van constante prijzen. 
 
3. In de begroting 2015 wordt uitgegaan van reële ramingen van de ‘hoeveelheidscomponent’ 

bij de beleidsproducten die een ‘open einde’ karakter hebben. De ramingen worden 
onderbouwd op basis van de daadwerkelijke hoeveelheden in het 1e kwartaal 2014 en de 
trendmatige ontwikkeling die hierin is te onderkennen.  

 
4. De jaarschijf 2015, zoals deze is opgenomen in de meerjarenbegrotingen 2014 –2017 van 

de K5-gemeenten is het vertrekpunt (per saldo een voordelig resultaat van bestemming 
van circa € 1,7 miljoen).  

 
5. De jaarschijf 2015 wordt aangepast op basis van door de raden van de K5-gemeenten 

vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met februari 2014 die een structureel 
doorwerkend karakter hebben. 

 
6. De K5-gemeenten hebben verschillende bestemmingsreserves gevormd voor het 

(incidenteel) dekken van beleidsdoelstellingen. In de Perspectiefnota 2015 worden de 
geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan de bestemmingsreserves opgenomen zoals 
deze zijn opgenomen in de jaarschijven 2015 van de meerjarenbegroting 2014 –2017 van 
de K5-gemeenten. Overigens beïnvloeden de door de raden geautoriseerde mutaties in de 
reserves niet het resultaat voor bestemming (resultaat voor bestemming is het saldo van 
de inkomsten minus kosten en is gelijk aan de mutatie in het kalenderjaar van het eigen 
vermogen). 

 
In de Perspectiefnota 2015 zijn de boekhoudkundige uitgangspunten van de K5-gemeenten niet 
geharmoniseerd. De harmonisatie van de boekhoudkundige uitgangspunten kan op korte termijn 
voor de nieuwe gemeente zowel positieve als negatieve budgettaire effecten hebben, maar 
beïnvloedt niet de financiële positie van de nieuwe gemeente op 1 januari 2015 (een gemeente 
wordt niet ‘armer’ of ‘rijker’ door het wijzigen van boekhoudkundige uitgangspunten). 
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Uitgangspunten perspectiefnota 2015  
 

1. Algemene uitkering: De raming van de hoogte van de algemene uitkering voor 2015 
wordt gebaseerd op de berekening die door het adviesbureau Pauw worden gemaakt en 
waarin de meest recente versie van de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (december 2013) is verwerkt. De wijzigingen van de 
parameters die in 2014 plaatsvinden (areaal uitbreidingen, inwoners etc.) worden 
voorzichtig geschat en op basis van onderbouwde aannames. 

 
De daling van de Algemene Uitkering in 2015 van circa €1,7 miljoen wordt opgevangen 
door de volgende twee zaken: 

 besparing van de bestuurskosten (vijf colleges van burgemeester en wethouders 
worden één college en vijf gemeenteraden worden één raad);  

 een te realiseren bezuiniging op de loonkosten van minimaal 5% ten opzichte van 
de loonkosten van de huidige organisaties (peildatum 1 januari 2014). 

 
De K5-gemeenten ontvangen van het Rijk een frictiekostenvergoeding voor het dekken van 
de incidentele kosten die voortvloeien uit de vorming van de nieuwe gemeente. Voor de 
berekening van deze uitkering verwijzen we u naar Bijalge 1. Deze incidentele 
frictiekostenvergoeding wordt niet verwerkt in de Perspectiefnota 2015. In het ‘Plan van 
aanpak herindeling Krimpenerwaard’ (4 december 2013) is de begroting van de kosten 
opgenomen die uit de frictiekostenvergoeding worden gedekt. 

 
2. Inflatie: Het Centraal Plan Bureau gaat voor 2015 uit van een inflatiepercentage van 1,5% 

voor 2015 (= nationale consumentenprijsindex). Voorgesteld wordt om dit percentage te 
hanteren voor de stijging van de uitgavenbudgetten die aan inflatie onderhevig zijn. De 
uitgavenbudgetten 2015 worden gebaseerd op de structurele uitgavenbudgetten die in de 
begrotingen 2015 van de K5-gemeenten zijn opgenomen gecorrigeerd voor de verwachte 
inflatie 2015. 

 
3. OZB-opbrengsten: De raming van de OZB-opbrengsten 2015 wordt gebaseerd op de 

werkelijke opgelegde aanslagen en de eventueel nog op te leggen aanslagen voor 2014 
door de K5-gemeenten eventueel gecorrigeerd met het inflatiepercentage 2015 (1,5%). De 
areaaluitbreidingen die in 2014 plaatsvinden worden overeenkomstig de schatting ten 
behoeve van de algemene uitkering berekend. 

 
4. Rioolheffing: De raming van de rioolheffing 2015 wordt gebaseerd op de werkelijke 

opgelegde aanslagen en de eventueel nog op te leggen aanslagen voor 2014 door de K5-
gemeenten eventueel gecorrigeerd met het inflatiepercentage 2015 (1,5%). De 
areaaluitbreidingen die in 2014 plaatsvinden worden overeenkomstig de schatting ten 
behoeve van de algemene uitkering berekend. 

 
5. Reinigingsheffing: De raming van de reinigingsheffing 2015 wordt gebaseerd op de 

werkelijke opgelegde aanslagen en de eventueel nog op te leggen aanslagen voor 2014 
door de K5-gemeenten eventueel gecorrigeerd met het inflatiepercentage 2015 (1,5%). De 
areaaluitbreidingen die in 2014 plaatsvinden worden overeenkomstig de schatting ten 
behoeve van de algemene uitkering berekend. 

 
6. Overige opbrengsten: De raming van de overige opbrengsten 2015 wordt gebaseerd op 

de geraamde opbrengsten volgens de begrotingen 2014 van de K5-gemeenten eventueel 
gecorrigeerd met het inflatiepercentage 2015 (1,5%). 

 
7. Dividend: De raming van de dividendopbrengsten van de deelnemingen wordt gebaseerd 

op de werkelijk in 2013 ontvangen dividenden van de deelnemingen. 
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8. Huuropbrengsten: De raming van de huuropbrengsten in de Perspectiefnota is gebaseerd 
op de door de K5-gemeenten afgesloten huurovereenkomsten eventueel rekeninghoudende 
met de inflatiecorrectie van 1,5%. Indien geen huurovereenkomsten aanwezig zijn, worden 
de huren verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%. 

 
9. Rentelasten obv verwachte omvang ultimo 2014: De raming van de te betalen 

rentekosten in 2015 is gebaseerd op de verwachte omvang van de totale 
leningenportefeuille van de K5-gemeenten ultimo 2014 (saldo langlopende leningen ultimo 
2013 minus de overeengekomen aflossingen in 2013 en de nieuwe lenigen 2014 (reeds 
afgesloten in het 1e kwartaal van 2014 en de nog af te sluiten leningen in de periode april 
–december 2014) en de werkelijke overeengekomen rentepercentages voor 2015. 

 
10. Toerekening rente aan de grondexploitatie: De rente aan de grondexploitaties wordt 

in beginsel toegerekend op basis van de verwachte gemiddelde rentekostenvoet ultimo 
2014 tenzij er sprake is van projectfinanciering. Bij projectfinanciering wordt het 
rentepercentage gehanteerd van de onderliggende lening. De verwachte boekwaarde 
ultimo 2014 van de grondexploitaties is de basis voor de berekening van de totale omvang 
van de toe te rekenen rentekosten. 

 
11. Afschrijvingslasten: De raming van de afschrijvingslasten voor 2015 vindt plaats op basis 

van de voortzetting van de het huidige activerings-en afschrijvingsbeleid van de vijf 
individuele gemeenten rekening houdende met de investeringen die in 2014 en 2015 
gereed komen. In de jaarschijven 2015 zoals deze zijn opgenomen in de 
meerjarenbegrotingen 2014 –2017 van de K5-gemeenten zijn reeds budgetten geraamd 
voor de afschrijvingskosten 2015. Ten opzichte van de prognose die moet worden gemaakt 
voor de Perspectiefnota 2015 kan in beginsel sprake zijn van een positief verschil. Dit 
verschil ontstaat door dat geplande investeringen in 2013 en 2014 later gereed zijn 
gekomen dan gepland of door dat in de meerjaren investeringsplanningen van de K5-
gemeenten rekening is gehouden met (vervangings)investeringen die in 2015 moeten 
plaatsvinden. In de Perspectiefnota 2015 wordt dit verschil niet afgeraamd, maar bestemd 
voor de door de raad van de nieuwe gemeente vast te stellingen investeringsplanning voor 
2015. 

 
12. Inzet kapitaaldekkingsreserves: Een aantal gemeenten heeft kapitaaldekkingsreserves 

gevormd voor de dekking van de kapitaallasten van individuele activa. In de 
Perspectiefnota 2015 wordt deze gedragslijn gecontinueerd. Dit heeft geen gevolgen voor 
het ‘resultaat voor bestemming van de nieuwe gemeente, maar wel voor het ‘Resultaat na 
bestemming’ van de nieuwe gemeente. Het verschil hier tussen is de bijdrage uit de 
kapitaaldekkingsreserves. 

 
13. Personeelskosten: Een van de maatregelen om te komen tot een structurele dekking van 

de verlaging van de Algemene Uitkering vanaf 2015 is een besparing van minimaal 5% van 
de loonkosten met als peildatum 1 januari 2014. In de perspectiefnota 2015 wordt de 
loonsom 2015 gebaseerd op de loonsom behorende bij de formatie per 1 januari 2014 van 
het ambtelijk apparaat exclusief de loonkosten van burgemeester en wethouders 
vermenigvuldigd met een factor 0,95. Deze loonsom wordt gecorrigeerd voor het door het 
CBS berekende inflatiepercentage voor 2014 (1,1%) en door het CPB berekende 
inflatiepercentage voor 2015 (1,5%). 

 
14. Bestuurskosten: De raming van de bestuurskosten voor 2015 is gebaseerd op de 

verwachte samenstelling van het college van burgemeester en wethouders inclusief die 
hierbij behorende inschaling en het aantal raadsleden van de nieuwe gemeente (31) en de 
hiervoor vastgestelde vergoedingen. Voor het aantal wethouders wordt in de 
Perspectiefnota uitgegaan van vijf wethouders (Nb. dit moet nog door de Projectgroep 
worden vastgesteld). 

 
15. Subsidies: De door de raden van K5-gemeenten vastgestelde subsidieverordeningen zijn 

het uitgangspunten voor de raming van de hoogte van de subsidies in de Perspectiefnota 
2015, indien nodig gecorrigeerd met het inflatiepercentage van 1,5%. 

 
16. Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen: In de Perspectiefnota 2015 wordt de 

gemeentelijke bijdrage 2015 aan de gemeenschappelijke regelingen gebaseerd op basis 
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van de concept meerjaren begrotingen 2015 –2018 die door de gemeenschappelijke 
regelingen in april 2014 worden ingediend bij de K5-gemeenten. 

 
17. Onderhoudsbudgetten: De raming van de onderhoudsbudgetten 2015 (openbare 

ruimten, riolering en gemeentelijke accommodaties) is een optelsom van de 
onderhoudsbudgetten zoals deze in de jaarschijf 2015 van de meerjarenbegroting 2015 
van de K5-gemeenten is opgenomen rekening houdende met de inflatiecorrectie van 1,5%. 

 
18. Post onvoorzien: In de jaarschijven 2015 van K5-gemeenten is een totaal bedrag van  

€ 181.000,- opgenomen voor de post onvoorzien (= €3,38 per inwoner). In de 
Perspectiefnota 2015 wordt dit uitgangspunt gehandhaafd. 

 
19. Budgetten decentralisaties: In de Perspectiefnota 2015 wordt geen rekening gehouden 

met een gemeentelijke bijdrage voor de beleidsvelden waar vanaf 2015 sprake is van een 
taakuitbreiding door de overheveling van taken door het Rijk naar de gemeenten. Dit 
betekent dat de hoogte van de rijksbijdrage en de kosten van deze activiteiten als p.m.-
post zijn opgenomen. De reden hiervoor is dat op dit moment er nog geen betrouwbare 
prognoses te maken zijn van de vergoedingen die gemeenten vanaf 2015 voor deze 
activiteiten gaan ontvangen en van de kosten die uit deze budgetten moeten worden 
betaald. 
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Uitgangspunten geformuleerd door de gemeente 
 
Algemeen: 
 
Voor een aantal onderwerpen waarvoor geen uitgangspunten zijn geformuleerd is duidelijk dat nog 
te maken keuzes invloed zullen hebben op de exploitatie. Voor deze onderwerpen is thans gekozen 
om de opgetelde baten en lasten onverkort uit de gemeentelijke begrotingen over te nemen.  
 

1. Belastingen en heffingen: Wijzigingen zullen nog op gaan treden na harmonisering. Zo 
kennen vier van de vijf gemeenten hondenbelasting. Ook bijvoorbeeld de toeristenbelasting 
wordt niet in alle gemeenten geheven. Alle opbrengsten worden gelijk verondersteld. Voor 
de onroerend zaakbelasting geldt een verplichting tot harmonisering per 1 januari 2015. De 
opbrengsten blijven voor de begroting gelijk, maar de tarieven zullen worden gewijzigd.  

 
2. Alle dotaties aan reserves en voorzieningen blijven gelijk. Dit is gebaseerd op de vigerende 

beheersplannen.  
 
3. Alle kosten met betrekking tot de herindeling komen ten laste van het frictiekostenbudget 

en leiden niet tot een structurele kostenverhoging. Voor het omgekeerde geldt dit 
evenzeer. Er is nog geen rekening gehouden met kostenverlagingen die voortkomen uit de 
herindeling zoals huisvestingskosten, met uitzondering van de korting op personeelslasten. 
De hoogte van het frictiebudget is opgenomen in de rapportage van Pauw (Bijlage 1). 

 
4. Voor alle investeringen die geactiveerd zijn voor 1 januari 2015 en die leiden tot 

kapitaallasten is aangenomen dat deze niet wijzigen. Afschrijvingstermijnen en rentelasten 
voor deze investeringen worden niet geharmoniseerd. Alleen voor investeringen die vanaf 1 
januari 2015 worden gedaan zullen de nieuwe afschrijvingstermijnen en eventuele 
omslagrente gelden. In deze perspectiefnota is eveneens geen rekening gehouden met 
financiële gevolgen als gevolg van de harmonisering voor investeringen vanaf 1 januari 
2015. 

 
 

Specifiek: 
 

1. 2018 is conform 2017, behalve daar waar er bijvoorbeeld specifiek inzichtelijk is wat de 
verwachte kosten in 2018 zullen zijn. Hieronder worden bijvoorbeeld de volgende posten 
verstaan: Nu al bekende wijzigingen in bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, en 
vervallen onttrekkingen aan bestemmingsreserves die worden ingezet als dekking voor 
structurele lasten. 

 
2. Voor de algemene uitkering is 2018 niet gelijk gehouden aan 2017. De daling in 2018 staat 

los van de herindeling. 
 
 
Afwijking van uitgangspunt Deloitte: 
 

 Onvoorzien: het uitgangspunt (zie nr. 18) van Deloitte is dat er, conform de afzonderlijke 
begrotingen van de gemeenten, voor de post onvoorzien een bedrag van ca. € 3,38 wordt 
opgenomen per inwoner. In deze perspectiefnota wordt echter uitgegaan van het 
totaalbedrag dat de afzonderlijke gemeenten hiervoor in hun begroting hebben 
opgenomen. Dit totaal is € 165.117, wat neerkomt op een bedrag van ca. € 3,00 per 
inwoner voor de post onvoorzien. De reden is dat in het uitgangspunt van Deloitte ook 
posten onder onvoorzien zijn meegeteld, die hier niet toe gerekend moeten worden. 
Overigens heeft dit geen budgettaire gevolgen voor de perspectiefnota. Voor een nadere 
toelichting zie bijlage 18. 

 
 In de tabel met financiële gevolgen van de uitganspunten is de verhoging van reiniging en 

riolering niet meegenomen als extra opbrengst. Voor zowel de reiniging als de riolering 
geldt dat er sprake is van een voorziening en een maximale kostendekkendheid is van 
100%. Hogere baten worden dus gedoteerd aan de voorziening. Indien de voorziening te 
hoog wordt dienen de tarieven te worden verlaagd en is er geen sprake van een voordeel 
op de exploitatie.  
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De financiële positie van “Krimpenerwaard”  
 

Jaarrekeningen 2011 tot en met 2013 
 
Over 2013 kennen alle gemeenten een positief jaarrekeningresultaat. In totaal bedraagt het 
resultaat na bestemmingsreserves en voor resultaatbestemming € 3.1 mln . In onderstaand 
overzicht is weergegeven tot welke saldo’s de afzonderlijke jaarrekeningen van de jaren 2011-2013 
hebben geleid en in welke mate die saldo’s afwijken van het begrote resultaat. 
 

bedragen * €1.000 2011 2012 2013 

Begroot saldo -520 626 235
Werkelijk saldo 2.413 2.684 3.129

Verschil 2.934 2.057 2.894

 

Hoewel de rekeningresultaten in absolute zin aanzienlijke bedragen vormen, blijkt uit een 
vergelijking met de totale lasten die in de begrotingen zijn opgenomen dat de overschotten relatief 
klein zijn. Het resultaat schommelt rond de 2%. 
Een analyse van de jaarrekeningresultaten laat daarnaast zien, dat er ieder jaar sprake is van 
overschotten met een voornamelijk incidenteel karakter 

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds  
 
De algemene uitkering is eerder al genoemd onder de uitgangspunten. Omdat de algemene 
uitkering grote wijzigingen ondergaat is door Pauw een berekening gemaakt van de algemene 
uitkering. Onderstaand de belangrijkste bevindingen. Voor het gehele rapport verwijzen we u naar 
bijlage 1. Opgemerkt moet worden dat de gepresenteerde cijfers in de tabel in de 
managementsamenvatting iets afwijken van de cijfers in het rapport van Pauw. Dit is te verklaren 
door het feit dat in de begrotingen 2014 van de individuele gemeenten gebruik is gemaakt van 
verschillende circulaires uit 2013 en Pauw gebruik heeft gemaakt van de decembercirculaire 2013. 
 
Algemene uitkering 2015 
Op basis van de decembercirculaire 2013 is voor de vijf gemeenten de algemene uitkering voor 
2015 berekend. Deze uitkeringen voor het jaar 2015 bij elkaar opgeteld bedragen € 47.063.500,-. 
Uit herberekening van de uitkering blijkt dat de uitkering voor de nieuwe herindelingsgemeente 
voor 2015 € 45.372.432,- bedraagt. Dit is ten opzichte van de gecumuleerde uitkering een nadelig 
verschil van € 1.691.067,-. De frictie-uitkering is niet meegenomen in de vergelijking. 
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Het verschil wordt grotendeels verklaard uit het wegvallen van de vaste bedragen in de uitkering. 
In onderstaande tabel is een totaal analyse opgenomen. 
 
Omschrijving Verschil 
WWB schaalvoor- en nadeel -     313.000 
Dichtheidsfactor -     200.000 
Leerlingen VO (drempel) -       47.000 
Maatstaven met herberekening CBS +    457.000 
Vast bedrag -  1.484.000 
Vast bedrag WMO (IU) -     104.000 
Totaal -  1.691.000 
 
Meerjarenperspectief 
De gemeentefonds-uitkering voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard is op basis van 
de december- circulaire 2013 doorgerekend voor de jaren 2015-2018. De resultaten ziet u 
in onderstaande tabel. In de berekening van het meerjarenperspectief is uitgegaan van 
uitkeringsfactoren tegen constante prijzen. Dat betekent dat in de cijfers voor de jaren 2016 tot en 
met 2018 geen compensatie voor inflatie zijn opgenomen.  
 

 2015 2016 2017 2018 

Constante prijzen 45.372.432 45.114.956 44.670.964 43.983.320 

 
Frictie-uitkering 
De extra uitgaven die nodig zijn voor de voorbereiding en de implementatie van de nieuwe 
organisatie worden de frictiekosten genoemd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van overleg 
die voorafgaan aan de daadwerkelijke herindeling, reorganisatiekosten, kosten van aanpassing van 
de automatisering, personele kosten van bijvoorbeeld wachtgeldverplichtingen 
 
De totale frictie-uitkering bedraagt € 20,5 miljoen. Dit bedrag wordt in vijf jaar uitgekeerd. In het 
jaar voorafgaand aan de herindeling wordt 25% uitgekeerd, aan de vijf gemeenten een gelijkelijk 
bedrag van ± € 825.000, ofwel samen ± € 4,1 miljoen. In het eerste jaar na herindeling wordt 
40% uitgekeerd. Dat is een bedrag van ± € 6,5 miljoen. De drie daaropvolgende jaren wordt 20% 
uitgekeerd, d.w.z. ± € 3,3 miljoen per jaar.  
 
In de “Handreiking administratieve en organisatorische aspecten gemeentelijke herindeling”  van 
de provincie Zuid-Holland is een toelichting opgenomen welke kosten wel, welke kosten niet en 
welke kosten gedeeltelijk ten laste van het frictiekostenbudget kunnen worden gebracht.  
 
Op dit moment is nog geen begroting opgesteld met betrekking tot de fictiekosten. Zodra er meer 
duidelijkheid bestaat over het formatieplan ( kosten die samenhangen met de 
herplaatsingskandidaten), huisvestings- en automatiseringsplannen verdient het aanbeveling deze 
begroting op te stellen. Over het frictiekostenbudget zal een aparte notitie worden opgesteld door 
de werkgroep financiën en aangeboden aan de projectgroep.   
 

Ontwikkeling van de lokale lasten  
De lokale lasten worden geïndexeerd met 1,5%. Voor wat betreft de harmonisering ozb wordt 
uitgegaan van een neutraal financieel effect voor de gemeente. Voor de individuele burger kunnen 
er wel substantiële verschillen ontstaan in de hoogte van de lokale lasten van de voormalige 
gemeenten. 
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Samenvatting financiële positie gemeente “Krimpenerwaard” 
 
In het onderzoek van Deloitte is in ruime mate aandacht besteed aan de reservepositie en de 
risico’s. In dit rapport is aangegeven dat alle financiële indicatoren die Deloitte had opgenomen in 
haar rapport gunstiger zijn dan de gemiddelde waarden van gemeenten in de grootte klasse van 
20.000 tot 50.000 inwoners.  
 
Uit het onderzoek van Deloitte zijn bij geen van de vijf gemeenten nieuwe feiten en of 
omstandigheden naar voren gekomen die een wezenlijke invloed hebben op het risicoprofiel van de 
eventueel nieuw te vormen gemeenten.  
 
 
        Bron: Boekenonderzoek Deloitte 
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Risicoparagraaf (positief/ negatief) 
 
Naast de genoemde risico’s in de inleiding, zoals de Decentralisaties, werkkostenregeling, 
meicirculaire, zijn hieronder nog een aantal risico’s opgenomen. Het gaat hier om tot nu toe 
definitief bekende risico’s.  
 
Herindeling 
Uiteraard vloeien er uit de herindeling ook nog kosten voort, waar op dit moment nog onvoldoende 
inzicht in bestaat, zoals kosten voor huisvesting en het Sociaal plan. Deze kosten worden daarom 
PM opgenomen in deze paragraaf. 
  
Algemene uitkering (-/- € 1.500.000,-) 
De rijksoverheid gaat er van uit dat de aantallen bijstandsontvangers stijgen met 130.000 in vier 
jaar ofwel 38%, mede als gevolg van de vervroegde instroom vanuit de WSW en WAJONG-
regelingen als gevolg van de nieuwe Participatiewet. Alleen al de stijging van de 
bijstandsontvangers leidt tot een daling van de uitkeringsfactor in de jaren 2015 t/m 2018 van 48 
punten. Alle effecten samen leiden tot een daling van de uitkeringsfactor met 58 punten ofwel voor 
de nieuwe gemeente een bedrag van ± € 1,8 miljoen. De extra opbrengst wegens hogere aantallen 
is echter ± € 0,3 miljoen. Dat geeft een nadeel van € 1,5 miljoen. Het is aan te bevelen hier bij het 
opstellen van de begroting nadrukkelijk naar te kijken. 
 
Herverdeeleffecten 
Op 20 maart 2014 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken stukken gepubliceerd op de 
website van de rijksoverheid over de herijking van clusters (vgl. gemeentelijke taakvelden). De 
herijking is in feite het groot-onderhoud van het verdeelstelsel. Dat was in deze omvang voor het 
laatst uitgevoerd in 1997. De operatie was nodig om scheefgroei tegen te gaan en voorbereidingen 
te treffen voor de 3D-operatie.  
 
In de stukken zijn voorlopige cijfers opgenomen. De cijfers zijn namelijk gebaseerd op gegevens 
uit 2010. In de maand april worden deze geactualiseerd naar gegevens uit 2014, die rechtstreeks 
in de komende meicirculaire 2014 worden gepubliceerd. Ze krijgen dan structurele effecten met 
ingang van 2015. De verwachting is overigens dat de mutaties in de cijfers 2014 ten opzichte van 
2010 niet schokkend zullen zijn.  
 

 Absolute bedragen Bedrag per inwoner 

Bergambacht 152.000 15,12 

Nederlek 114.000 8,04 

Ouderkerk 200.000 24,55 

Schoonhoven -120.000 -10,11 

Vlist 349.000 35,87 

Totaal Krimpenerwaard 695.000 12,88 

 
De herverdeeleffecten kunnen grosso modo bij elkaar worden opgeteld. Het voordeel van € 12,88 
per inwoner zal via een zgn. integratie-uitkering vanaf 2015 in drie termijnen worden opgebouwd. 
In 2015 (12,88 – 8,59 =) € 4,29, in 2016 (12,88 – 4,29 =) 8,59 en in 2017 € 12,88. 
In de meicirculaire 2014 wordt dit bekend gemaakt. Hierin zullen tevens de geactualiseerde cijfers 
worden vermeld. Bij de herijking van het gemeentefonds is uitgegaan van de cijfers uit 2010.  
 
Verwacht wordt dat de geactualiseerde cijfers nauwelijks afwijken van de hierboven 
gepresenteerde cijfers. Bovenstaande herverdeeleffecten staan los van het voornemen tot 
herindeling Krimpenerwaard. 
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Leningen 
De berekeningen van de omvang van de leningportefeuille en de hierbij behorende rentelast zijn 
berekend door de subwerkgroep treasury. 
De omvang van de meerjarige leningenportefeuille zoals gehanteerd als uitgangspunt in deze 
Perspectiefnota kan (sterk) fluctueren. Dit hangt enerzijds af van het tempo waarin de 
voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en anderzijds van de keuze die wordt gemaakt 
ten aanzien van het aantrekken van vreemd vermogen op korte en/of lange termijn. Logischerwijs 
hebben voornoemde zaken gevolgen voor de in de exploitatie meegenomen rentelasten. Deze 
gevolgen kunnen zowel positief als negatief zijn. 
 
Bij het aantrekken van nieuwe leningen wordt uitgegaan van een termijn van 20 jaar en een 
gemiddelde rente van 2,76%. Het op dit moment in de markt gehanteerde rentepercentage is laag. 
Voor 2015 is de totale aanvullende financieringsbehoefte becijferd op € 16.293.161,- (zie bijlage 
9). Op basis hiervan leidt een mutatie in het rentepercentage met één procent tot een structurele 
mutatie van de rentelast met € 162.300,-.  
 
Op basis van de gekozen uitgangspunten en de in de meerjarenbegrotingen (van de afzonderlijke 
gemeenten) opgenomen rentelasten verwachten wij, geen problemen.  
 
Huishoudelijke hulp Wmo inkomensafhankelijk beperken (integratie-uitkering Wmo). 
In het Regeerakkoord “Bruggen Slaan” van het kabinet Rutte/ Ascher (29-10-2012) is 
aangekondigd dat het beroep op bestaande huishoudelijke hulp binnen de Wmo voor nieuwe 
cliënten wordt beëindigd. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten 
zouden 25% van het budget behouden voor een maatwerkvoorziening (en dus voor 75% worden 
gekort).  
 
De voorgenomen korting per 2015 op het budget voor huishoudelijke verzorging wordt echter 
structureel met € 530 miljoen verzacht ten opzichte van het Regeerakkoord. Inmiddels is door het 
ministerie inzichtelijk gemaakt (vooruitlopend op de ontvangst van de meicirculaire) welke korting, 
rekening houdend met de afzwakking van aangekondigde maatregelen, de gemeenten voor 
rekening krijgen op de integratie-uitkering Wmo. 
 
De integratie-uitkering daalt naar verwachting in de meicirculaire voor de gemeente 
Krimpenerwaard met een bedrag van € 1,37 miljoen ten opzichte van de in deze perspectiefnota 
verwerkte bedragen op basis van de septembercirculaire 2013. 
 
Bouwleges 
Naast de structurele bouwleges van dakkapellen enz. worden de grote bouwprojecten als 
incidentele leges geraamd. In enkele gevallen is de opbrengst van de incidentele leges in de 
meerjarenschijven hetzelfde geraamd. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat de opbrengsten uit de 
incidentele leges niet worden gehaald.  
 
 
Geen rekening is gehouden met kosten of baten die voortvloeien uit de herindeling. Hierbij kan 
worden gedacht aan kosten op het gebied van personeel, huisvesting of automatisering.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Algemene Uitkering 
 
 
 

                                                       
 

 
 
                     
 
 
 

 

Gevolgen Gemeentefonds bij een voorziene 
herindeling van de gemeenten  
 
Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, 
Schoonhoven en Vlist  
 
in de gemeente Krimpenerwaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtnemer:  PAUW  B.V. 
    Wilgenbos 2 
    3311  JX  Dordrecht 
          
    www.pauw-gemeentefonds.nl 
      
Senior Consultant:  Dirk Jans 
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Opdracht 
 
Ingevolge uw opdracht van 26 februari 2014 zijn de gevolgen van een voorziene  gemeentelijke 
herindeling van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Bergambacht, Vlist en Schoonhoven in een 
nieuwe gemeente Krimpenerwaard in beeld gebracht,  voor zover deze van toepassing zijn op het 
Gemeentefonds. 
 
Daarbij is de volgende de volgende aanpak aangehouden: 

 Het berekenen van de algemene uitkering in PAUW van de nieuw te vormen gemeente voor 
de jaren 2015 t/m 2018 op basis van de zgn. december-circulaire 2013. Het jaar 2015 
wordt berekend tegen zgn. lopende prijzen (dus met inflatiecompensatie, de jaren erna 
tegen zgn. constante  prijzen (dus zonder inflatiecompensatie. Het jaar 2015 wordt afgezet 
tegen de afzonderlijke 5 gemeenten vòòr de herindeling met een uitgebreide 
verschillenanalyse. Die analyse is op het niveau van maatstaven;  

 Het berekenen van de herindelingsbijdrage in de frictiekosten; 
 Het overdragen van de nieuwe herindelingsgemeente in PAUW aan de opdrachtgever 

waarbij de berekeningen bewaard blijven en tevens een goede basis bieden voor het 
verwerken van komende circulaires; 

 
Voor deze opdracht is de heer Robert van Dorp van de gemeente Vlist de contactpersoon. Met hem 
is afgesproken dat zo nodig een toelichting op locatie wordt gegeven.  
 
Voor de benodigde basisgegevens (WOZ-waarden, aantal inwoners, jongeren, woonruimten, 
leerlingen, bijstandsontvangers, lage inkomens, bedrag suppletieregeling OZB en dergelijke) is 
voor de gemeenten Nederlek, Schoonhoven en Vlist gebruik gemaakt van de bekende gegevens in 
PAUW (internet-toepassing voor de berekening en analyse van het gemeentefonds). Deze zijn 
verwerkt in een opgave, telkens genaamd ‘december 2013 tbv herindelingsberekening’. Daarnaast 
is van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk de huidige raming opgevraagd zoals opgenomen 
in een excel-bestand.  
Er is een check gedaan  op die basisgegevens aan de hand van ontvangen specificatie-uitkeringen 
van het ministerie BZK. Zonodig zijn de aantallen of bedragen aangepast als deze aantoonbaar 
onjuist waren.     
Daarnaast  is een prognose opgevraagd bij het CBS van een aantal basisgegevens zoals die zullen 
ontstaan na de herindeling. Te denken valt aan lokaal en regionaal klantenpotentieel, 
omgevingsadressendichtheid, bodemfactor, percentage slechte grond enzovoort.  
 
De regelgeving en informatie die bekend is volgens de decembercirculaire 2013 is leidend. Dat 
betekent onder andere dat: 

 de rijksmaatregelen ter waarde van € 6 miljard alsmede het zgn. herfstakkoord zijn 
verwerkt. Alle nog komende rijksmaatregelen in de aanloop van 2015 zijn nog niet 
meegenomen. Niet uit te sluiten valt dat het jaar 2014 op macro-niveau € 200 miljoen 
lager uitvalt met een structurele doorwerking naar 2015 en volgende jaren. Dat zou voor 
de nieuwe gemeente Krimpenerwaard € 5 ton betekenen.  Het vindt echter geen basis in 
circulaires en is daarom niet meegenomen. 

 er (afgezien van enkele invoeringskosten) geen middelen in de berekeningen zijn 
opgenomen voor de zgn. 3 D – operatie, de taakoverdracht aan gemeenten vanaf 2015 
voor jeugdzorg, WMO/AWBZ en Participatiewet. Ook voorziene kortingen zijn niet 
meegenomen. Daar waar na de decembercirculaire wel nieuwe info bekend is geworden, 
zoals bijvoorbeeld een indicatie van het WMO-budget, wordt dat separaat beschreven. 

 de effecten van de herijkingsoperatie van clusters in 2014 en daaraan gekoppeld de  
harmonisatie van de definitie ‘woonruimte’ zijn niet meegenomen. Deze worden in de mei-
circulaire 2014 bekend. Wel worden de voorlopige cijfers in dit rapport besproken.  

 de uitbreiding van de frictie-bijdrage van 25% in het jaar voorafgaand aan de herindeling is 
verwerkt.  
 

 
 
 
 
Managementsamenvatting 
 
Verdeelmaatstaven 
De omvang van de algemene uitkering wordt bepaald door een groot aantal verdeelmaatstaven. De 
eenheden van de verdeelmaatstaven zullen in de meeste gevallen bij een herindeling van de bij de 
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herindeling betrokken gemeente bij elkaar geteld kunnen worden zodat een nieuwe unieke 
maatstaf ontstaat voor de nieuwe gemeente. 
 
Toch leiden niet alle bij elkaar opgetelde eenheden tot een evenredige stijging. Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij de maatstaven ‘schaalvoordeel en –nadeel WWB’. In de formule van de 
maatstafberekening zit een drempel waardoor de nieuwe gemeente een lager bedrag ontvangt. 
Voor uw gemeenten is dat ± € 313.000,- (negatief). De redenering hiervoor is dat bij toename van 
het aantal bijstandsontvangers de uitvoering efficiënter ingericht kan worden. Er is tevens een 
effect bij de zgn. dichtheidsfactor. Dat is het aantal inwoners gedeeld door de oppervlakte land en 
binnenwater. Een hoge dichtheidsfactor verondersteld een centrumfunctie waarvan de kosten in 
het gemeentefonds worden gecompenseerd. Alleen Schoonhoven heeft een hoge dichtheidsfactor, 
namelijk ruim 17. De andere vier gemeenten blijven onder de 5, waarvan Vlist zelfs onder de 2.   
 
Voor de afzonderlijke gemeenten is het gemiddeld bijna 6. Voor de nieuwe gemeente 
Krimpenerwaard is het ruim 3. Dat kost de nieuwe gemeente ± € 200.000,-.  
Tot slot is er nog een nadeel bij de maatstaf sterke groei leerlingen Voortgezet Onderwijs. De 
aantallen worden vergeleken met 10 jaar geleden, waarbij in de formule van de 
maatstafberekening een drempel is opgenomen van 10%. De overschrijding van de drempel is 
aanwezig bij de gemeente Schoonhoven en leidt ook tot een uitkering. De andere gemeente met 
voortgezet onderwijs, Nederlek overschrijdt de drempel niet en krijgt dan ook geen uitkering. Toch 
worden bij herindeling de leerlingen van beide gemeenten  in de toetsjaren bij elkaar opgeteld, 
waardoor de overschrijding van Schoonhoven afvlakt. Dat kost de nieuwe gemeente ± € 47.000,-.  
 
Het meest in het oog springend is uiteraard het vaste bedrag dat iedere gemeente ontvangt voor 
bestuurskosten als salaris burgemeester, maken van verordeningen en dergelijke. Bij teruggang 
van 5 naar 1 gemeente wordt  ± € 1.483.000,- minder ontvangen, ± € 370.000,- per stuk. 
Daarnaast is nog een vast bedrag opgenomen in de WMO-uitkering van € 26.000,-, wat ook nog  
€ 104.000,- scheelt. De huidige WMO-uitkering is met name bedoeld ter bekostiging van 
huishoudelijke hulp en zal naar huidige wetsvoorstellen niet overgaan naar het deelfonds sociaal 
domein. Samen is achteruitgang door vaste bedragen  bijna € 1,6 miljoen.  
 
In een aantal gevallen is de verdeelmaatstaf herberekend door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). In hoofdstuk 3 is te lezen welke maatstaven dat zijn. Zo is  bij het ‘percentage 
slechte grond’, ‘bodemfactor gemeente’, ‘bodemfactor buitengebied’, ‘bodemfactor woonkernen’ en 
de ‘omgevingsadressendichtheid’ een nieuw gewogen gemiddelde berekend. Het effect daarvan is  
€ 457.000,- positief. De grootste post daarin is de bodemfactor van de hele gemeente ad  
€ 370.000,-, gevolgd door een toename van het lokaal en regionaal klantenpotentieel ad  
€ 36.000,-, de bodemfactor woonkern en het percentage slechte grond met elk € 19.000,-.    
 
 
Algemene uitkering 2015 
Op basis van de decembercirculaire 2013 is voor de vijf gemeenten de algemene uitkering voor 
2015 berekend. 
 
Deze uitkeringen voor het jaar 2015 bij elkaar opgeteld bedragen € 47.063.500,-. Zie bijlage 2 
voor de berekeningen. De uitkering voor 2015 voor de herindelingsgemeente bedraagt  
€ 45.372.432,-. Hier zit de frictie-uitkering voor herindeling nog niet bij in. Dit is ten opzichte van 
de gecumuleerde uitkering een nadelig verschil van € 1.691.068,-. De oorzaken zijn reeds 
genoemd bij het item ‘verdeelmaatstaven’.   
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Meerjarenramingen algemene uitkering 
De algemene uitkering voor de nieuwe gemeente is doorgerekend voor de jaren 2015-2018 op 
basis van de december-circulaire 2013. De resultaten ziet u in onderstaande tabel. De 
berekeningen zelf zijn weergegeven in bijlage 3. Voor het jaar 2015 is rekening gehouden met een 
uitkeringsfactor tegen lopende prijzen (dat is met inflatiecompensatie). Voor de jaren erna is 
rekening gehouden met een uitkeringsfactor tegen constante prijzen (dat is zonder 
inflatiecompensatie). Wel is voor alle jaren een een positieve correctie toegepast van 18 punten (= 
0,018) wegens verspringen van het basisjaar.  
 

Meerjarenraming 
Algemene Uitkering 2015 2016 2017 2018 

Constante prijzen* 45.372.432 45.114.956 44.670.964 43.983.320 

Verschil tov vorig jaar  -2.256.379 -257.477 -443.991 -687.644 
*NB. Inclusief positieve correctie van 18 punten structureel waardoor jaar 2015 wordt gewaardeerd tegen 
lopende prijzen. 
 
In hoofdstuk 5 wordt het verschil geanalyseerd.  De daling heeft te maken met maatregelen uit 
twee regeerakkoorden, en twee akkoorden met oppositiepartijen (lente en herfst). In de toelichting 
wordt tevens aandacht geschonken aan het begrip ‘ontwikkeling uitkeringsbasis’. Met deze term 
wordt bedoeld dat op landelijk niveau rekening wordt gehouden met stijging van het aantal 
inwoners, woonruimten, leerlingen, bijstandsontvangers enzovoort. Als dezelfde geldhoeveelheid 
wordt verdeeld en de aantallen stijgen, dan moet de prijs per eenheid dalen. Dat vertaalt zich in 
een daling van de uitkeringsfactor. De fusiegemeenten kunnen dat nadeel zelf compenseren door 
evenredig mee te groeien met de landelijke trend, of beter nog de eigen lokale trend te bepalen. 
Dat gebeurt echter nauwelijks. 
 
Het is de onderzoeker gebleken dat de fusiegemeenten nogal verschillend om gaan met de 
ontwikkeling van hun basisgegevens. Zo volgt Bergambacht bij alle maatstaven de landelijke trend. 
De andere gemeenten houden de aantallen meestal constant in de meerjarenraming. Dat geeft 
budgettaire effecten, met name bij de aantallen bijstandsontvangers. De rijksoverheid gaat er 
namelijk van uit dat deze stijgen met 130.000 in vier jaar ofwel 38%, mede als gevolg van de 
vervroegde instroom vanuit de WSW en WAJONG-regelingen als gevolg van de nieuwe 
Participatiewet. Alleen al de stijging van de bijstandsontvangers leidt tot een daling van de 
uitkeringsfactor in de jaren 2015 t/m 2018 van 48 punten. Alle effecten samen leiden tot een 
daling van de uitkeringsfactor met 58 punten ofwel voor de nieuwe gemeente een bedrag van  
± € 1,8 miljoen. De extra opbrengst wegens hogere aantallen is echter ± € 0,3 miljoen. Dat geeft 
een nadeel van € 1,5 miljoen. Het is aan te bevelen hier bij het opstellen van de begroting 
nadrukkelijk naar te kijken. 
 
Frictie-uitkering 
De frictie-uitkering is de vergoeding voor tijdelijke uitgaven verband houdend met de herindeling. 
In hoofdstuk 6 wordt dat verder toegelicht.  
 
De totale frictie-uitkering bedraagt € 20,5 miljoen. Dit bedrag wordt in vijf jaar uitgekeerd. In het 
jaar voorafgaand aan de herindeling wordt 25% uitgekeerd, aan de vijf   gemeenten een gelijkelijk 
bedrag van ± € 825.000,-, ofwel samen ± € 4,1 miljoen. De gemeenten kunnen overigens 
onderling afspraken maken over een andere verdeling. In het eerste jaar na herindeling wordt 40% 
uitgekeerd. Dat is een bedrag van ± € 6,5 miljoen. De drie daaropvolgende jaren wordt 20% 
uitgekeerd, d.w.z. ± € 3,3 miljoen per jaar. 
 
 

Datum behandeling klankbordgroep 26 mei 2014 Pagina 22 van 78



Perspectiefnota gemeente “Krimpenerwaard” 
 
 

  

Algemene uitkering 2015: 
 
De omvang van de algemene uitkering wordt bepaald door een groot aantal verdeelmaatstaven. De 
eenheden van de verdeelmaatstaven kunnen bij een herindeling in de meeste gevallen van de te 
herindelen gemeenten bij elkaar geteld  zodat een nieuwe unieke maatstaf ontstaat voor de nieuwe 
gemeente. 
 
In de navolgende tabel zijn de maatstaven vermeld die speciaal voor het onderzoek naar de 
algemene uitkering van de fusiegemeenten zijn herberekend door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) en opgenomen in de vijfde kolom.  
 

Maatstaf B N 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 

S 

 
 
 
 

V 

 
 
 
 

samen 

herberekend 
CBS voor 

Krimperwaard 

 
 

Effect  
gemeentefo

nds 

Omgevingsadressendichtheid 491 882 
 

590 
 

1.088 
 

420 
 

694 741 
     
    + 11.100 

Klantenpotentieel lokaal 7.400 9.170 4.300 11.540 5.920 38.330 38.720 + 29.100 

Klantenpotentieel regionaal 392 650 130 1.570 240 2.982 3.290 +  6.900 

Bodemfactor woonkernen 1.66 1.37 1.53 1.43 1.52 1.49 1.50 +18.900 

Bodemfactor buitengebied 1.67 1.63 1.64 1.34 1.62 1.58 1.63 + 2.300 

Bodemfactor gemeente 1,67 1.57 1.62 1.38 1.61 1.57 1.61   +369.400 

Percentage slechte grond 95 89 98 83 94 92 93    + 18.900  

Kernen 5 6 6 1 7 25 24 0 

       Totaal +456.600 

NB. De bedragen in de laatste kolom van deze tabel zijn inclusief de uitkeringsfactor ad 1,450. 
 
Het klantenpotentieel werkt positiever naarmate de gemeente groter wordt.  
 
Een slappe bodem geeft extra kosten aan onderhoud wegen en rioleringen. Daarom zijn diverse 
bodemfactoren ingesteld. Een stabiele bodem geeft een factor 1,00, naarmate de bodem slapper 
wordt zal de factor toenemen naar maximaal 2,00. De factor geeft een vermenigvuldiging weer van 
aantallen in diverse maatstaven zoals oppervlakte en oeverlengte. Alle fusiegemeenten hebben een 
slappe bodem, Schoonhoven het minst en Bergambacht het meest. De bodemfactoren van de 
nieuwe gemeente Krimpenerwaard nemen toe ten opzichte van de vijf afzonderlijk. Dat komt 
vooral omdat Schoonhoven een relatief kleine oppervlakte heeft waardoor de dempende werking 
van hun lage bodemfactoren weinig invloed heeft. Dat voordeel komt met name naar voren bij de 
maatstaf met oeverlengte, wat nog wordt versterkt met een hoog aandeel veen/kleiveen dat 
dubbel meetelt.  
 
Voor de afzonderlijke gemeenten bedraagt de gemeentefonds-uitkering voor 2015: 
Bergambacht:       €    8.122.173 
Nederlek:           €  12.240.218 
Ouderkerk   €    6.646.385 
Schoonhoven   €  11.858.650 
Vlist    €    8.197.071	
Totaal:            €  47.063.500 
 
Uit herberekening van de uitkering blijkt dat de uitkering voor de nieuwe herindelings- gemeente 
voor 2015 € 45.372.432,- bedraagt. Dit is ten opzichte van de gecumuleerde uitkering een nadelig 
verschil van € 1.691.067,-.  
Voor de goede orde merken wij op dat de frictie-uitkering, zoals die later in dit rapport wordt 
berekend, niet is meegenomen  in de vergelijking. 
 
Het verschil wordt grotendeels verklaard uit het wegvallen van het vaste bedragen in de uikering 
van twee gemeenten.  
In onderstaande tabel is een totaal analyse opgenomen. Per afzonderlijk vermeld bedrag is de 
uitkeringsfactor al  begrepen in het berekende bedrag. 
 
Omschrijving Verschil 
10a, 10b WWB schaalvoor- en nadeel - 313.000   
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35a dichtheidsfactor -    200.000   
15b leerlingen VO (drempel) -      47.000  
Maatstaven met herberekening volgens CBS, zie vorig blad     +       457.000   
39 Vast bedrag - 1.484.000   
62 Vast bedrag Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) -    104.000   
Totaal - 1.691.000 

 
 
Herijken clusters en 3D-operatie  
 
Herijken clusters. 
Op 20 maart 2014 heeft het ministerie BZK stukken gepubliceerd op de website van de 
rijksoverheid over de herijking van clusters (vgl. gemeentelijke taakvelden). De herijking is in feite 
het groot-onderhoud van het verdeelstelsel. Dat was in deze omvang voor het laatst uitgevoerd in 
1997. De operatie was nodig om scheefgroei tegen te gaan en voorbereidingen te treffen voor de 
3D-operatie (zie hierna). Tevens moest de definitie van ‘woonruimte’ worden geharmoniseerd naar 
die in de Wet BAG. Als gevolg van dit groot onderhoud wijzigt de omvang van het gemeentefonds 
niet, wel vindt een herschikking plaats van clusters op basis van kostenoriëntatie. Dat leidt tot 
herverdeeleffecten voor individuele gemeenten. De herschikking van clusters betekent een 
samenvoeging en splitsing van clusters tot een meer logisch geheel, er is een teruggang van 16 
naar 11. Tevens worden vier nieuwe maatstaven toegevoegd die een relatie hebben met die 
kosten.  
 
In de stukken zijn voorlopige cijfers opgenomen. De cijfers zijn namelijk gebaseerd op gegevens 
uit 2010. In de maand april worden deze geactualiseerd naar gegevens uit 2014, die rechtstreeks 
in de komende mei-circulaire 2014 worden gepubliceerd. Ze krijgen dan structurele effecten met 
ingang van 2015. De verwachting is overigens dat de mutaties in de cijfers 2014 ten opzichte van 
2010 niet schokkend zullen zijn. 
 
In deze operatie zijn nog niet alle clusters herijkt. De kostenoriëntatie vindt jaar nog plaats voor de 
clusters Werk en Inkomen, OOV/Brandweer alsmede Infra/gebiedsontwikkeling. Ook hier zullen 
herverdeeleffecten uit voortvloeien die met ingang van 2016 hun beslag krijgen.  
 
De voorlopige herverdeeleffecten 2015 zijn voor de fusiegemeenten als volgt: 
Gemeente Absolute bedragen Bedrag per inwoner 
Bergambacht 152.000  15,12 
Nederlek 114.000    8,04 
Ouderkerk 200.000  24,55 
Schoonhoven -120.000 -10,11 
Vlist 349.000  35,87 
Totaal Krimpenerwaard 695.000  12,88 
 
De herverdeeleffecten kunnen grosso modo bij elkaar worden opgeteld. Het voordeel van € 12,88 
per inwoner  zal via een zgn. integratie-uitkering vanaf 2015 in drie termijnen worden opgebouwd. 
In 2015 (12,88 – 8,59 =) € 4,29, in 2016 (12,88 – 4,29 =) 8,59 en in 2017 € 12,88. 
 
Door de veelheid van wijziging in het verdeelstelsel is bijna niet mogelijk een gedetailleerde 
verklaring van oorzaken per individuele gemeente te geven. Daarom wordt volstaan met enkele 
hoofdlijnen volgens ministerie BZK 
•             BAG effecten. Geen compensatie voor kazernes en gevangenissen, geen compensatie 
voor wooneenheden in met name studentenhuizen, halve compensatie voor verzorgingshuizen. 
Volledige compensatie voor recreatiewoningen. Voor berekening van herverdeeleffect is wel inzicht 
nodig in de aantallen van de diverse categorieën. Door daling van de aantallen stijgt het 
maatstafgewicht. Als de daling van aantallen voor een individuele gemeente minder is dan het 
landelijk gemiddelde ontstaat een positief herverdeeleffect.  
•             Onderwijshuisvesting voor leerlingen voortgezet en speciaal onderwijs. De omvang van 
het cluster Educatie wordt verlaagd door lagere (huisvestings)lasten van de gemeenten. De reeds 
vertaalde korting van macro € 256 miljoen wegens onderwijshuisvesting zal in de komende mei-
circulaire worden omgezet naar een generieke korting via de uitkeringsfactor. Dat levert de nieuwe 
gemeente Krimpenerwaard een voordeel op van ± € 100.000. 
•             Herverdeling binnen cluster Wegen en Water van platteland naar stad. 
•             herverdeling binnen cluster Riolering ten gunste van gemeenten met een slappe bodem. 
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3D-operatie. 
De gemeentefondscirculaires geven tot nu toe nog geen definitieve informatie over de WMO en de 
overige uitkeringen die vanaf 2015 samen het deelfonds sociaal domein vormen. Toch wordt stukje 
bij beetje wel informatie prijsgegeven.  
 
uitkering Berg- 

ambacht 
Neder- 
lek 

Ouder- 
kerk 

Schoon- 
hoven 

Vlist Totaal 
K’waard 

Jeugdzorg, 
historische 
verdeling in 
decembercirc. ‘13 

1.949.000 2.334.000 1.546.000 2.351.000 1.576.000 9.756.000 

       
WMO oud cf 
septembercirc.’13 

 861.000 1.412.000 693.000 1.180.000 833.000 4.979.000 
-/- 104.000 
vast bedrag 

WMO nieuw cf brief 
140130 

622.000 1.021.000 500.000 854.000 610.000  3.607.000 
-/- 104.000 
vast bedrag 

Voorziene korting 
40% huishoudelijke 
hulp  

239.000   
391.000 

  
193.000 

326.000 223.000  1.372.000 

       
AWBZ in deelfonds 
soc. domein 

1.028.000 1.561.000 814.000 1.355.000 988.000 5.746.000 

 
De huidige WMO zal volgens ingediend wetsvoorstel niet worden overgeheveld naar het deelfonds 
sociaal domein. Over de participatiewet is nog niets bekend. 
 
Het is de bedoeling dat voor Jeugdzorg en WMO een objectief verdeelmodel wordt ontwikkeld dat 
met ingang van 2016 zijn beslag krijgt. Inmiddels is bekend dat er problemen zijn met de vorming 
van dat model, waardoor het een jaar kan worden uitgesteld.  
 
Het deelfonds sociaal domein zal gevormd worden door drie integratie-uitkeringen die volgens plan 
in 2018 opgaan in het reguliere maatstavenstelsel. De verwachting is dat dit ook wel 2020 kan 
worden. De integratie-uitkeringen omvatten ontschotte delen, waardoor het mogelijk is gelden van 
de ene taak in te zetten voor de andere binnen het deelfonds. Dit benadrukt het integrale karakter 
van de nieuwe taken van gemeenten. Gemeenten zijn risicodragend, wat betekent dat ze zelf 
verantwoordelijk zijn voor overschrijdingen. Anderzijds is het niet mogelijk gelden van het 
deelfonds te besteden buiten dat deelfonds.  
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Meerjarenramingen algemene uitkering 
 
De gemeentefonds-uitkering voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard is op basis van de 
decembercirculaire 2013 doorgerekend voor de jaren 2015-2018. De resultaten ziet u in 
onderstaande tabel. In de berekening van het meerjarenperspectief is uitgegaan van 
uitkeringsfactoren tegen constante prijzen. Dat betekent dat in de cijfers na 2015 geen 
compensatie voor inflatie zijn opgenomen. 
De berekeningen zelf zijn weergegeven in bijlage 3. 
 
 

Meerjarenraming 
Algemene Uitkering 2015 2016 2017 2018 

Constante prijzen * 45.372.432 45.114.956 44.670.964 43.983.320 

Verschil tov vorig jaar  -2.256.379 -257.477 -443.991 -687.644 
*NB. Inclusief positieve correctie van 18 punten structureel waardoor jaar 2015 wordt gewaardeerd tegen 
lopende prijzen. 
 
 
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de uitkeringsjaren weergegeven.  
 

Vergelijking december-circulaire 2013 

 tussen de uitkeringsjaren 2015 2016 2017 2018 

berekening beginstand, bedragen x € 1.000 47.628 45.372 45.115 44.671 

Uitkeringsfactor         
Accressen 2013 t/m 2018 in Septembercirc. 
2013 -404 125 314 31 

Algemene comp. accres NGRU sociale zekerheid 62       

Herfstakkoord 2013, effect accresse 2013 e.v. 498 31 63   

Nominaal effect lopende naar constante prijzen  -314 -252 -220 

Verdeelreserve  -31  -71 

Afrondingsverschil      -31 

OZB suppletieuitkering   31   31 

Lagere app.kosten agv opschaling gemeenten -156 -157 -157 -157 

BCF taakstellende korting -809       

Plafond BTW Compensatiefonds 435 31 63   

          

Ontwikkeling uitkeringsbasis     

Ontwikkeling uitkeringsbasis  -591 -409 -440 -378 

Hoeveelheidsverschillen 80 92 63 61 

          

taakmutaties         
Transitiekosten decentralisatie AWBZ 
begeleiding naar de wmo -109       

Armoede- en schuldenbeleid 2014 ev 28       

Maatschappelijke stages -73       

Scootmobielen -45 -29 -73   

Korting onderwijshuisvesting -754       

Dualiseringskorting raadsleden -59       

Nationaal uitvoeringsprogramma -484 398     

          

IU/DU/SU         

Suppletieregeling OZB 124 -28 -28 -23 
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Integratie Wet Uitkering Wegen     7  16 

Decentralisatie prov. Taken VTH    20 

          

WOZ         

 Stijging waarde tov vorig jaar -6  -6 -6 -6 

     

Kleine verschillen en afronding         

Kleine verschillen (redenen met bedragen onder 
€ 5.000) 6 9 3 -1 

Totaal verschil -2.256 -257 -444 -688 

berekening eindstand (x € 1.000) 45.372 45.114 44.671 43.983 
 
 
NB. In de meerjarenberekening is de frictie-uitkering voor de herindeling niet meegenomen. Het 
meerjarenperspectief van de frictie-uitkering is uiteengezet in hoofdstuk 6. 
 
De berekeningen zijn na 2015 gemaakt op basis van constante prijzen. Bedragen onder € 5.000,- 
worden niet vermeld. 
De beginstand is de hoogte van de algemene uitkering van het jaar T-1. De eindstand geeft de 
algemene uitkering voor het betreffende jaar (T). De eindstand van jaar T is de beginstand van 
jaar T+1. De plus en minbedragen ertussen zijn de mutaties tussen het jaar t en het jaar t-1. De 
vergelijking is een vergelijking tussen de jaren en niet ten opzichte van eerdere circulaires! Een 
mutatie in enig jaar loopt structureel door als deze niet in de andere jaren gecorrigeerd wordt.  
In tegenstelling tot de andere tabellen in dit rapport moeten de bedragen met € 1.000,- 
vermenigvuldigd worden. Hieronder zullen de achtergronden van de diverse mutaties per categorie 
kort uiteengezet worden. 
 
Wat opvalt is de sterke daling van het uitkeringsjaar 2015 ten opzichte van 2014 met € 2¼ miljoen 
en de daling van bijna zeven ton in het laatste jaar van de meerjarenraming.  
 
Ad uitkeringsfactor: 
Binnen het gemeentefonds is de normeringssystematiek van toepassing, beter bekend als ‘samen 
de trap op, samen de trap af’. Geeft de rijksoverheid meer uit, dan krijgen gemeenten daar een 
deel van gecompenseerd. In de gepresenteerde cijfers is het pakket rijksmaatregelen verwerkt met 
een waarde van € 6 miljard en de aanpassing daarop in het zgn. herfst-akkoord. De daling in 2015 
voor de accressen is met name het gevolg van een lagere inflatiecompensatie, de stijging in dat 
jaar als gevolg van het herfstakkoord is met name het gevolg van extra onderwijsinvesteringen. 
 
Naast het accres wordt ook nog een algemene compensatie verstrekt wegens onvolkomenheden in 
het systeem van de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven ten aanzien van het onderdeel sociale 
zekerheid.  
 
Voor de jaren 2016 en volgende wordt de uitkeringsfactor berekend tegen zgn. constante prijzen. 
De inflatie wordt uit de uitkering gehaald. Dat geschiedt in een reeks 2016: -10; 2017: - 18; 2018: 
-25 punten.  De verschillen zijn dan ten opzichte van elkaar 2016: -10, 2017: -8; 2018: -7. 
Vermenigvuldiging vindt plaats met ± € 31.500,-. 
 
Gemeenten worden gekort door de verhoging van het BTW-percentage van 19 naar 21%. Die 
kunnen ze declareren bij het BCF, maar het kabinet vindt dat de gemeenten dit zelf moeten 
opvangen. Vandaar de korting op het gemeentefonds. Daarnaast wordt een korting opgelegd 
omdat gemeenten in het verleden meer declareerden bij het BCF dan er in 2003 in gestort is vanuit 
het gemeentefonds.  
 
De rijksoverheid wil af van de open-eind regeling van het BTW Compensatie Fonds. Daarom is een 
plafond ingesteld van € 2,8 miljard. De rijksoverheid raamt thans dat dit plafond wordt 
onderschreden en daarom wordt het meerdere teruggestort in het gemeentefonds. Dit kan 
overigens in een volgende circulaire weer heel anders zijn.  
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Het kabinet wil stimuleren dat gemeenten gaan fuseren en daarmee minder apparaatslasten gaan 
maken. Vreemd genoeg wordt een korting opgelegd aan alle gemeenten, ook die gaan fuseren of al 
zijn gefuseerd. 
 
Ad Ontwikkeling uitkeringsbasis.  
Met deze term wordt bedoeld dat op landelijk niveau rekening wordt gehouden met stijging van het 
aantal inwoners, woonruimten, leerlingen, bijstandsontvangers enzovoort. Als dezelfde 
geldhoeveelheid wordt verdeeld en de aantallen stijgen, dan moet de prijs per eenheid dalen. Dat 
vertaalt zich in een daling van de uitkeringsfactor. De herindelingsgemeenten kunnen dat nadeel 
zelf compenseren door – waar mogelijk – evenredig mee te groeien met de landelijke trend of 
beter nog de eigen lokale trend. Dat gebeurt echter nauwelijks. 
 
Het is de onderzoeker gebleken dat de fusiegemeenten nogal verschillend om gaan met de 
ontwikkeling van hun basisgegevens. Zo volgt Bergambacht bij alle maatstaven de landelijke trend, 
waar wel wat op af te dingen valt. De andere gemeenten houden ze meestal constant in de 
meerjarenraming, waar nog meer op af te dingen valt. Dat is met name aan de orde bij de 
aantallen bijstandsontvangers. De rijksoverheid gaat er namelijk van uit dat deze stijgen met 
130.000 in vier jaar, mede als gevolg van de vervroegde instroom uit de WSW en WAJONG-
regelingen als gevolg van de nieuwe Participatiewet. Alleen al de stijging van de 
bijstandsontvangers leidt tot een daling van de uitkeringsfactor in de jaren 2015 t/m 2018 van 48 
punten. Voor alle maatregelen samen is de daling 58 punten ofwel voor de nieuwe gemeente een 
bedrag van bijna € 1,8 miljoen. de compensatie wegens stijging van de aantallen is slechts bijna € 
0,3 miljoen, een nadeel van € 1,5 miljoen. Het is aan te bevelen hier bij het opstellen van de 
begroting nadrukkelijk naar te kijken. 
 
Ad Taakmutaties 
Compensaties worden gegeven voor nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken. Anderzijds 
worden gelden uit het fonds genomen als taken worden afgestoten of naar het oordeel van de 
fondsbeheerders efficiënter kunnen worden uitgevoerd. De gemeente staat voor de keuze mutaties 
aan de uitgavenzijde van de begroting aan te brengen. 
 
De grote posten zijn het NUP en de korting onderwijshuisvesting. Het NUP houdt verband met de 
stimulans die rijksoverheid wil geven om te investeren in digitale dienstverlening. Dat kan 
doelmatigheidswinsten opleveren, zijnde het verschil tussen 2015 en 2016. Er wordt gebruik 
gemaakt van het systeem van de kasschuif, een instrument uit de methodiek van de rijksoverheid 
dat gemeenten niet kennen.  
 
Wat betreft de korting op onderwijshuisvesting van macro € 256 miljoen kan gezegd worden dat de 
rijksoverheid die doorvoert omdat het totaal van alle gemeenten (macro) minder aan dat doel 
uitgeven dan ze ontvangen via het gemeentefonds. Per individuele gemeente kan dat heel anders 
uitpakken omdat de lokale situatie de investeringsbehoefte bepaalt. In dit verband kan tevens 
genoemd worden dat diverse gemeente in het verleden buitengewoon hebben afgeschreven op de 
onderwijsinvesteringen, waardoor ze geen lasten in de boeken hadden staan. In feite zijn dat 
verborgen kapitaallasten. Die worden weer zichtbaar bij herinvesteringen. Onlangs is bekend 
geworden dat korting van € 256 miljoen in de komende meicirculaire 2014 wordt omgezet naar een 
generieke korting en daarmee verdeeld via de uitkeringsfactor. Verdeling via het cluster Educatie 
levert een daling op van € 7½ ton, via de uitkeringsfactor is dat € 6½ ton. Een voordeel van € 1 
ton. 
De overige posten spreken voor zich.  
 
Ad IU/DU/SU 
In het fonds worden integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen en suppletie-uitkeringen 
gegeven. Veelal is sprake van voormalige specifieke uitkeringen van vakdepartementen.  
De integratie van de Wet Uitkering Wegen levert jaarlijks een stijging op door verhoging van de 
maatstaven oppervlakte land en binnenwater. De eerste twee jaar is dat echter lager dan  
€ 5.000,-, waardoor ze niet apart worden genoemd. De stijging staat tegenover een daling bij 
individuele gemeenten van de integratie-uitkering, doch deze doen zich niet voor bij de gemeenten 
die samengaan in Krimpenerwaard. Een voordeel dus. 
De taak voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is in 2014 aan gemeenten overgedragen 
vanaf de provincie. De compensatie daarvoor blijft tot 2018 gelijk, daarna is en kleine stijging van 
€ 20.000,-. 
 
Ad WOZ 
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Als gevolg van bijbouw stijgt de WOZ-waarde, hetgeen leidt tot een hogere aftrekpost op het 
gemeentefonds.  
 
 
Frictie-uitkering 
 
Als gevolg van een gemeentelijke herindeling ontstaan gedurende de eerste jaren kosten die als 
frictiekosten benoemd kunnen worden. Voor deze tijdelijke kosten wordt een frictie-uitkering 
ontvangen. Te denken valt aan externe begeleiding in de voorbereiding, automatiseringskosten, 
harmonisatie van verordeningen, desintegratie van personeel, open houden van servicepunten in 
de dorpen enzovoort.  
 
De vergoeding is afhankelijk van het werkelijke aantal inwoners op 1 januari van het jaar 
voorafgaand aan de herindeling alsmede de uitkeringsfactor in dat jaar T-1 (i.c. 1.482). Daar is een 
inschatting van gemaakt. De uitkomst is dus richtinggevend. 
 
Die frictie-uitkering werd tot voor kort uitgekeerd in 4 termijnen vanaf het jaar van herindeling (het 
jaar T), in porties van 40 – 20 – 20 – 20%.  De regeling is in die zin aangepast dat het jaar 
voorafgaand aan de herindeling een extra bijdrage wordt gegeven van 25% die gelijkelijk wordt 
verdeeld onder de gemeenten die in de herindeling worden betrokken. Op grond daarvan 
ontvangen alle vijf de gemeenten in 2014 € 825.000,-. Samen € 4.125.000,-. De gemeenten 
kunnen overigens onderling afspraken maken over een andere verdeling. De totale frictie-uitkering 
bedraagt € 16.450.000,-. In het eerste jaar na herindeling wordt 40% uitgekeerd. Dat is een 
bedrag van € 6.580.000,-. De drie daaropvolgende jaren wordt 20% uitgekeerd, d.w.z.  
€ 3.290.000,- per jaar. 
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In onderstaande tabel is de uitkering berekend. 
 
Berekening uitkering ingevolge wet ARHI voor gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist 

          

Vast bedrag per gemeente    2.220.998     

Vast bedrag WMO   24.442     

Totaal vaste bedragen   2.245.440     

Aantal gemeenten waarmee het aantal gemeenten door de          

samenvoeging wordt verminderd   4    8.981.760 

Uitkering        

          

Vast bedrag per bij de samenvoeging betrokken inwoners op         

1 januari van het jaar voorafgaand aan de herindeling, met         

uitzondering van de inwoners van de grootste gemeente     53,29   

Aantal inwoners Bergambacht per 1 januari 2014  
     
10.050   

Aantal inwoners Nederlek per 1 januari 2014 
Aantal inwoners Ouderkerk per 1 januari 2014   

14.185 
8.145     

Aantal inwoners Schoonhoven per 1 januari 2014  11.865     

Aantal inwoners Vlist per 1 januari 2014  9.730   

     

Totaal inwoners betrokken bij de herindeling   53.975     

Verminderd met het aantal inwoners van de grootste gemeente   -14.185     

Aantal inwoners waarvoor het vaste bedrag betaald wordt     39.790   

        2.120.409 

        11.102.169 

Uitkeringsfactor (september-circulaire 2013 betreffende 2014)       1,482 

Subtotaal basis 100% 
 
     16.453.415 

Betaalritme 
Jaar voor herindeling, ic 2014 ieder gelijkelijk deel 
1e jaar na herindeling, ic 2015 
2e jaar na herindeling, ic 2016 
3e jaar na herindeling, ic 2017 
4e jaar na herindeling, ic 2018 

 
 
 

25% 
40% 
20% 
20% 
20%     

4.113.000 
6.580.000 
3.290.000 
3.290.000 

      3.290.000 

       

 125%     20.567.000 

       
 
 Besparingen 
 
De nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal het in structurele zin moeten doen met minder geld dan 
in de oude situatie. Zoals gezegd komt dat vooral door het gemis van het zgn. vaste bedrag. Er zijn 
echter ook besparingen denkbaar. Denk vooral aan bestuurskosten zoals één burgemeester, één 
gemeentesecretaris, één griffier, minder raadsleden, verordeningen en huisvesting. Maar ook 
minder kosten aan beleidsontwikkeling en – uitvoering en aan leidinggevenden. 
 
 
 
 

Verschillen meerjarenraming gemeente tov berekening Pauw 
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AU
Bergambacht Ouderkerk Nederlek Schoonhoven Vlist K5 Totaal

jaarschijf 2015 in begr 8.067.807 6.779.424 12.292.003 11.648.932 8.218.076 47.006.242
jaarschijf 2016 in begr 8.114.679 6.704.722 12.309.914 11.569.908 8.247.214 46.946.437

jaarschijf 2017 in begr 8.123.335 6.662.669 12.255.607 11.420.184 8.224.142 46.685.937
jaarschijf 2018 in begr 8.123.335 6.662.669 12.255.607 11.420.184 8.224.142 46.685.937

PAUW 2015 45.372.432

PAUW 2016 45.114.956
PAUW 2017 44.670.964
PAUW 2018

43.983.320

verschil 2015 -1.633.810
verschil 2016 -1.831.481
verschil 2017 -2.014.973
verschil 2018 -2.702.617
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Bijlage 2: Inflatie 
 
Een van de uitgangspunten van de accountant is dat de uitgavenbudgetten 2015 worden 
gebaseerd op de structurele uitgavenbudgetten die in de begrotingen 2015 van de K5-gemeenten 
zijn opgenomen gecorrigeerd voor de verwachte inflatie 2015. 
 
In het voorstel is rekening te houden met een inflatiepercentage van 1,1% op personeelskosten en 
1,5% op goederen en diensten conform de berekeningen van het Centraal Plan Bureau. 
Aangezien bij het opstellen van de begroting binnen de gemeenten verschillend is omgegaan met 
inflatie heeft dit financiële gevolgen. 
 
Binnen de gemeenten werden voor 2015 de volgende percentages gehanteerd ten opzichte van 
2014: 
 

 BAB OUD NLK SHN VLT K5 

Personeelskosten 1% 1,54% 0% 0% 0% 0% 

Goederen en 
diensten 

0,9% 1,54% 1,00% 0% 0% 0% 

Overdrachten 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Aangezien bij elk gehanteerd uitgangspunt een inflatie correctie wordt toegepast beperken we ons 
hier tot de uitgavenbudgetten die verder in de bijlagen niet worden behandeld. 
 

 2015 2016 2017 2018 

BAB 67.469  67.469 67.469 67.469 

OUD 74.680  73.021 73.381 73.381 

NLK 117.170  117.231 117.293 117.293 

SHN 135.599  134.679 134.683 134.683 

VLT 70.892  70.718 70.433 70.433 

K5 24.242  24.242 24.242 24.242 

Totaal 490.051  487.359 487.500 487.500 

 
In dit geval is rekening gehouden met een correctie van begroting in lopende prijzen naar 
constante prijzen. 

Datum behandeling klankbordgroep 26 mei 2014 Pagina 32 van 78



Perspectiefnota gemeente “Krimpenerwaard” 
 
 

  

Bijlage 3: OZB opbrengsten 
 
De OZB opbrengsten, zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2014 van de afzonderlijke 
gemeenten zijn conform de uitgangspunten van de accountant geïndexeerd met 1,5% voor inflatie. 
Voor de perspectiefnota is alleen de opbrengst verhoogd met 1,5%. De vaststelling van het tarief 
voor de nieuwe gemeente wordt voorbereid door de werkgroep lokale heffingen en verordeningen 
 
De accountant heeft in haar uitgangspunten aangegeven dat de areaaluitbreiding in 2014 moet 
worden meegenomen overeenkomstig de schatting in de algemene uitkering. Van dit uitgangspunt 
is gedeeltelijk afgeweken. Als uitgangspunt is genomen de door de gemeenten geraamde OZB 
2014 met daar bovenop een index van 1,5%. 
 
De areaaluitbreiding is uit voorzichtigheid nog niet meegenomen. Areaaluitbreiding gaat immers 
gepaard met extra kosten. Alvorens extra inkomsten in te boeken zal moeten worden nagegaan of 
de extra lasten eveneens in alle begrotingen zijn verwerkt. In de eerste werkbegroting (september) 
zal dit wel worden meegenomen. 
 
In onderstaande tabel is een voordeel van € 160.704,- opgenomen. Dit betreft de index van 2015 
ten opzichte van 2014. In de tabel waarin alle uitgangspunten zijn verwerkt (pagina 4) is 
desondanks een negatief bedrag opgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat in de huidige 
begrotingen de gemeenten uitgaan van een hogere opbrengst in 2015 en verder dan conform het 
uitgangspunt van Deloitte (2014 + 1,5%) moet worden opgenomen. In de tweede tabel is het 
verschil opgenomen tussen de in de begrotingen van de gemeenten opgenomen opbrengsten en 
het uitgangspunt zoals door Deloitte geformuleerd.  
 
 
 
 

OZB
Bergambacht Ouderkerk Nederlek Schoonhoven Vlist K5 Totaal

OZB Gebruikers 400.656 281.224 408.063 279.293 305.909 1.675.145
OZB Eigenaren 1.927.897 1.376.334 2.275.152 1.496.009 1.963.095 9.038.487

Totaal 2.328.553 1.657.558 2.683.215 1.775.302 2.269.004 0 10.713.632
Inclusief 1,5% index 2.363.481 1.682.421 2.723.463 1.801.932 2.303.039 0 10.874.336
Extra opbrengsten 34.928 24.863 40.248 26.630 34.035 0 160.704  

 
 
 
verschil 2015 verschil 2016 verschil 2017 verschil 2018

-196.747 -380.860 -495.795 -495.795
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Bijlage 4: Rioolheffing 
 
Indexering Bergambacht Ouderkerk Nederlek Schoonhoven Vlist Totaal

Was 1.128.706 876.238 1.505.226 1.622.092 1.075.082 6.207.344
Wordt 1.145.637 889.382 1.527.804 1.646.423 1.091.208 6.300.454

Verschil 16.931 13.144 22.578 24.331 16.126 93.110  
 
In deze rapportage is gedeeltelijk rekening gehouden met de uitgangspunten van Deloitte. De 
areaaluitbreiding is buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is het financiële gevolg (de stijging van 
de opbrengst met 1,5%) niet als voordeel meegenomen in deze perspectiefnota.  
 
Stijging van opbrengsten leidt in dit geval niet tot een voordeel op de exploitatie, maar tot een 
hogere dotatie aan de voorziening. Indien de dekking hierdoor boven de 100% zou uitkomen, 
zullen de tarieven verlaagd moeten worden.  
 
 
verschil 2015 verschil 2016 verschil 2017 verschil 2018 

19.220 -410.154 -535.135 -535.135 
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Bijlage 5: Reinigingsheffing 
 
 

Reiniging
Bergambacht Ouderkerk Nederlek Schoonhoven Vlist Totaal

Was 882.868 661.624 1.730.575 1.238.041 910.654 5.423.762
Wordt 896.111 671.548 1.756.534 1.256.612 924.314 5.505.118

Verschil 13.243 9.924 25.959 18.571 13.660 81.356  
 
In deze rapportage is gedeeltelijk rekening gehouden met de uitgangspunten van Deloitte. De 
areaaluitbreiding is buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is het financiële gevolg (de stijging van 
de opbrengst met 1,5%) niet als voordeel meegenomen in deze perspectiefnota.  
 
Stijging van opbrengsten leidt in dit geval niet tot een voordeel op de exploitatie, maar tot een 
hogere dotatie aan de voorziening. Indien de dekking hierdoor boven de 100% zou uitkomen, 
zullen de tarieven verlaagd moeten worden.  
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Bijlage 6: Overige opbrengsten 
 
De samenstelling van OEM (bron afstudeerscriptie Alblas & IV3) 
 “Waaruit bestaan de overige eigen middelen (OEM) van Nederlandse gemeenten”? De OEM van 
gemeenten zijn in praktijk opgebouwd uit verschillende categorieën of ‘functies’. Onderstaand een 
opsomming van de functies die tot de OEM behoren en waar de gemeenten in de Krimpenerwaard 
opbrengsten op ramen.  
 
Functie 330 – Nutsbedrijven  
Tot functie 330 behoren de baten, lasten en deelnemingen met betrekking tot nutsbedrijven. 
Kernwoorden zijn: elektriciteitsvoorziening, gasvoorziening, drinkwatervoorzieningen, 
warmtevoorzieningen, verwarmingsbedrijven en centrale antennebedrijven. 
 
Functie 911 – Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 
Het betreft baten en lasten met betrekking tot activiteiten die verband houden met de zogenaamde 
‘treasuryfunctie’. In het bijzonder gaat het om baten afkomstig uit uitzettingen en leningen met 
een looptijd van minder dan 1 jaar en bestemd voor de kortlopende financiering van de begroting. 
Kernwoorden zijn: ontvangen rente uitzettingen met een looptijd van minder dan 1 jaar en kosten 
derivaten waarvan de onderliggende schuldtitel een looptijd heeft van korter dan 1 jaar.  
 
Functie 913 – Overige financiële middelen  
Tot functie 913 behoren baten en lasten die niet aan een andere functie toegerekend kunnen 
worden. Kernwoorden zijn: aandelen en dividenden, opbrengsten van gemeentelijke 
eigendommen, schenkingen en legaten.  
 
Functie 914 – Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan 1 jaar 
Het betreft baten en lasten met betrekking tot activiteiten die verband houden met de zogenaamde 
‘treasuryfunctie’. In het bijzonder gaat het om baten afkomstig uit uitzettingen en leningen met 
een looptijd vanaf 1 jaar. Ook behoren tot deze functie de baten die verband houden met de 
bespaarde rente door interne financiering via reserves en voorzieningen, ook indien deze gebruikt 
worden voor financiering korter dan 1 jaar. Kernwoorden zijn: ontvangen rente van uitzettingen 
met een looptijd van tenminste 1 jaar en (dis)agio leningen met een looptijd van of langer dan 1 
jaar, baten bespaarde rente (interne financiering), kosten van bewaargeving en kosten van 
derivaten met onderliggende schuldtitels met een looptijd van tenminste 1 jaar.  
 
Functie 936 – Baten toeristenbelasting  
Hiertoe worden gerekend de baten die verband houden met artikel 224 van de Gemeentewet: “ter 
zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, kan een toeristenbelasting 
worden geheven”. Kernwoorden zijn: toerisme en ‘gewone’ toeristenbelasting en 
watertoeristenbelasting.  
 
Functie 937 – Baten hondenbelasting 
Hiertoe behoren de baten die verband houden met artikel 226 van de Gemeentewet. Daarin staat 
dat voor het houden van een hond aan de houder hondenbelasting kan worden geheven. 
Kernwoorden zijn: belastingheffing naar het aantal honden dat wordt gehouden en heffing voor het 
houden van een hond.  
 
Functie 939 – Baten precariobelasting  
In dit geval gaat het om baten van belastingheffing over voorwerpen onder, op of boven voor 
openbare dienst bestemde gemeentegrond. Hiertoe worden niet gerekend de lasten die betrekking 
hebben op heffing en invordering van precariobelasting.  
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OEM Bergambacht Ouderkerk Nederlek Schoonhoven Vlist K5 Totaal
330 nutsbedrijven -                      18.322       63.549       -                       -             81.871       
911 rente geldleningen korter dan 1 jaar; -                      -                 -                 -                       -             -                
913 deelnemingen; -                      -                 -                 21.068             -             21.068       
914 rente geldleningen langer dan 1 jaar; 9.761               -                 -                 -                       -             9.761         
933 roerende woon- en 

bedrijfsruimtebelasting; -                      -                 -                 -                       -             -                
934 baatbelasting; -                      -                 -                 -                       -             -                
935 forensenbelasting; -                      -                 -                 -                       -             -                
936 toeristenbelasting 29.159             -                 -                 21.856             45.325   96.340       
937 hondenbelasting 53.289             51.547       -                 66.869             72.389   244.094     
938 reclamebelasting -                      -                 -                 -                       -             -                
939 precariobelasting -                      -                 -                 33.876             -             33.876       

totaal 92.209             69.869       63.549       143.669           117.714 -  487.010     
inclusief 1,5% index 93.592           70.917     64.502     145.824          119.480 - 494.315   

verschil 1.383             1.048       953          2.155              1.766     7.305        
 

OEM 2015 2016 2017 2018
was 487.010           490.588     490.821     490.821           

wordt 494.315           494.315     494.315     494.315           
verschil 7.305               3.727         3.494         3.494                

 
Leges 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in de 
vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. Om gemeenten tegemoet 
te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke 
diensten leges. In de uitgangspunten van Deloitte worden de leges niet expliciet genoemd voor de 
perspectiefnota. Voor het gemak scharen we de leges ook onder de overige opbrengsten om 
inzichtelijk te maken wat de indexatie voor de leges betekent. Vanzelfsprekend dat de kosten die 
worden gemaakt voor de dienst ook met 1,5% stijgen. 
 

nieuwe 2015 (1,5% tov 2014) Bergambacht Ouderkerk Nederlek Schoonhoven Vlist k5 totaal
leges 165.075           171.279     302.152     229.653           176.366 1.044.525  

bouwleges 180.000           207.124     139.077     416.797           58.471   1.001.469  
totaal 345.075           378.403     441.229     646.450           234.837 2.045.994  

inclusief 1,5% index 350.251          384.079   447.847   656.147         238.360 2.076.684

extra opbrengsten 5.176              5.676       6.618       9.697              3.523     30.690      
 

Leges 2015 2016 2017 2018 

was        2.045.994         2.082.508         2.088.518         2.088.518  

wordt         2.076.684         2.076.684         2.076.684         2.076.684  

verschil            30.690               5.824-            11.834-            11.834- 

 
 
Totaal overige opbrengsten 
 

Totaal overige 
opbrengsten 

2015 2016 2017 2018 

was        2.533.004         2.573.096         2.579.339         2.579.339  

wordt         2.570.999         2.570.999         2.570.999         2.570.999  

verschil            37.995               2.097-              8.340-              8.340- 
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Bijlage 7: Dividend 
 
De raming van de dividendopbrengsten van de deelnemingen wordt gebaseerd op de werkelijk in 
2013 ontvangen dividenden van de deelnemingen. Ten opzichte van wat is opgenomen in jaarschijf 
2015 levert dit een voordeel op van € 117.284,-. 
 

Dividend (werkelijk 2013) Bergambacht Ouderkerk Nederlek Schoonhoven Vlist Totaal
BNG 5.230 5.230 49.394 15.690 75.544

Cyclus 9.966 4.987 9.124 11.125 10.565 45.767
Eneco 224.265 336.217 560.482

Veerdienst 0 24.150 24.150
Grootboek nationale schuld 217 217

Dividendbelasting 0 40.456 60.943 5.587 0 106.986
Totaal 15.196 275.155 455.678 40.862 26.255 813.146  

 
 
incl meerjarenschijven zodat het aansluit met tabel managementsamenvatting 

dividend 2015 2016 2017 2018
was 695.862 695.862 695.862 695.862

wordt 813.146 813.146 813.146 813.146
verschil 117.284 117.284 117.284 117.284  
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Bijlage 8: Huuropbrengsten 
 
Uitgangspunt is dat de raming van de huuropbrengsten in de Perspectiefnota is gebaseerd op de 
door de K5-gemeenten afgesloten huurovereenkomsten eventueel rekeninghoudende met de 
inflatiecorrectie van 1,5%. Indien geen huurovereenkomsten aanwezig zijn, worden de huren 
verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%. 
 
In de huuropbrengsten zijn ook de huuropbrengsten van Nederlek meegenomen die zij aan de 
GRk5 in rekening brengt voor de huur van het pand Koninginneweg. Deze vervalt vanaf 2015 maar 
is nog niet gecorrigeerd. Dit heeft geen invloed op het resultaat omdat zowel de huurbaten (voor 
Nederlek) als de hier tegenover staande lasten wegvallen (huurlasten voor de GRK5) 
 

Indexering
Bergambacht Ouderkerk Nederlek Schoonhoven Vlist K5 Totaal

Was 171.196 895.030 559.939 555.943 203.255 2.385.363
Wordt 173.764 894.677 568.338 564.282 206.304 2.407.365

Verschil 2.568 -353 8.399 8.339 3.049 0 22.002  
 
incl meerjarenschijven zodat het aansluit met tabel managementsamenvatting 

huuropbrengsten 2015 2016 2017 2018
was 2.385.363 2.399.534 2.412.012 2.412.012

wordt 2.407.365 2.407.365 2.407.365 2.407.365
verschil 22.002 7.831 -4.647 -4.647
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Bijlage 9: Rentelasten 
 
Als gemeente hebben we te maken met investeringen om de taken goed uit te kunnen voeren en 
de openbare voorzieningen op een afgesproken kwaliteitsniveau te houden. Vooruitlopend op de 
herindeling op 1 januari 2015 hebben in grote lijnen de in kwestie zijnde gemeenten een 
kwaliteitsimpuls in de openbare ruimten opgenomen in de diverse begrotingen. Deze 
kwaliteitsimpulsen zijn per gemeente verschillend verwerkt. Veel investeringen vloeien voort uit de 
beheerplannen en andere worden geactiveerd. Voor de liquiditeitsbehoefte maakt dit onderscheid 
echter niet uit.  
 
De investeringsbehoefte maakte onderdeel uit van het onderzoek die de gemeenten uitgevoerd 
hebben naar de diverse begrotingen. Aan de hand van dit onderzoek, dat plaatsvond in het 4de 
kwartaal van 2013, is de vrees geuit dat de voorgenomen beleidsintensivering zal leiden tot een 
vergaande verzwaring binnen de begroting in de vorm van te betalen rente van vreemd kapitaal.  
 
In de vergadering van 25 maart 2014 van de werkgroep financiën is gevraagd aan de leden van de 
subwerkgroep Treasury een memo te maken waarin die ontwikkeling van de te betalen rente van 
vreemd kapitaal duidelijk wordt gemaakt. 
 
Toelichting voorstel. 
Wij hebben gekeken hoe de ontwikkeling is van de langlopende schuldpositie van de nieuwe 
gemeente. Deze ontwikkeling is bekeken aan de hand van enkele parameters: 

1. De huidige leningportefeuille van de vijf gemeenten plus de gemeenschappelijke regeling 
K5; 

2. De huidige aflossing op de leningportefeuille; 
3. De investeringsbehoefte zoals die is opgenomen in de diverse begrotingen.  

 
Op dit laatste punt is een correctie toegepast. Het ligt immers in de lijn der verwachting dat niet 
alle voorgenomen investeringen ook daadwerkelijk in het geplande jaar uitgevoerd worden1. 
Bovendien kunnen vrij veel te betalen verplichtingen opgevangen worden binnen de 
liquiditeitspositie van de gemeente. Dit betekent dat niet alle voorgenomen investeringen met 
vreemd geld worden gefinancierd.  
 
Onderstaand is aangegeven wat de huidige leningportefeuille is aan het begin van het jaar van de 
nieuwe gemeente en de ontwikkeling daarvan als gevolg van aflossingen. 
 

 
2014 2015 2016 2017 

Nederlek 
10.750.000 7.625.000 6.500.000 5.375.000

Ouderkerk 
8.948.993 8.250.503 7.551.202 6.851.041

Bergambacht 
0 2.500.000 2.250.000 2.000.000

Vlist 
800.000 600.000 400.000 200.000

Schoonhoven 
23.260.000 20.414.933 17.569.865 14.724.798

Totaal 
43.758.993 39.390.436 34.271.067 29.150.839

 
 
*) De portefeuille van de gemeente Schoonhoven in inclusief leningnr. 40.107.207. 
 
Zoals aangegeven bij punt 3 is er gekeken naar de investeringsbehoefte voor de komende periode. 
Deze investeringsbehoefte is punt van onderzoek geweest tijdens de behandeling van de diverse 
begrotingen 2014 – 2017. 
 
Onderstaand is aangegeven wat de behoefte is aan vreemd geld voor de komende periode. Deze 
behoefte is tot en met 2017 ongeveer € 57 M.  
 

 2014 2015 2016 2017 

                                               
1 Deze aanname wijkt af van het uitgangspunt dat is gebruikt in de staat van kapitaaluitgaven (zie bijlage 11). 
In deze staat wordt er van uitgegaan dat de investeringen worden uitgevoerd in het jaar waarin ze op grond 
van de diverse begrotingen staan gepland. 
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Nederlek 5.000.000 0 2.500.000 0

Ouderkerk 0 0 3.102.792 3.319.652

Bergambacht 5.191.084 5.968.161 0 0

Vlist 5.584.000 7.325.000 5.381.000 1.969.000

Schoonhoven 9.000.000 3.000.000 0 0

Totaal 24.775.084 16.293.161 10.983.792 5.288.652

Gecumuleerde beboefte 24.775.084 41.068.244 52.052.036 57.340.688

*) De portefeuille van de gemeente Schoonhoven in inclusief leningnr. 40.107.207. 

 
Als wij de huidige leningportefeuille combineren met de behoefte aan vreemd geld, dan ontstaat 
het volgende beeld, waarbij wordt opgemerkt dat twee gemeenten in 2014 al een langlopende 
geldleningen zijn aangegaan. 
 

 2014 2015 2016 2017 

Nederlek 10.750.000 12.625.000 11.250.000 12.375.000
Ouderkerk 8.948.993 8.250.503 7.551.202 9.953.833

Bergambacht 0 7.691.084 13.149.690 12.341.728
Vlist 800.000 6.184.000 13.029.800 17.565.350

Schoonhoven 23.260.000 29.414.933 29.119.865 25.674.798
  43.758.993 64.165.519 74.100.557 77.910.708

*) De portefeuille van de gemeente Schoonhoven in inclusief leningnr. 40.107.207. 
 
De nieuwe gemeente Krimpenerwaard heeft dus eind 2017 een langlopende schuld van € 78 M. 
Uitgaande van de huidige inwoneraantallen bedraagt de schuld eind 2017 € 1.456,- per inwoner.  
( € 57,5 M/ 53.500 inwoners.) Dit is op dit moment € 818,- per inwoner. Een stijging ten opzichte 
van de huidige situatie van 78%.  
 
Er is geen vaste norm of streefwaarde voor de hoogte van de langlopende schuld van een 
gemeente. Het ene gemeentebestuur wenst een lagere schuld en houdt zo meer ruimte over voor 
lopende uitgaven op de exploitatie.  
 
Wel is er een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 21 januari 2014 ontvangen. 
Deze brief gaat over de Wet Houdbare Overheidsfinanciën.(wet Hof ). Letterlijk is in deze brief het 
volgende opgenomen: 
 
“Voor het sturen op de ontwikkeling van de gemeenteschuld luidt het devies: Let bij het opstellen 
van de begroting niet op de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort, maar wel op 
ontwikkeling van de hoogte van uw gemeenteschuld! Te hoge schulden zijn ook voor de financiele 
gezondheid van een gemeente niet goed”.  
 
Te betalen rente 
Over de leningportefeuille moet natuurlijk rente betaald worden. Zonder te treden in allerlei details  
(huidige rente, gewogen gemiddelde en komende renteontwikkelingen) is in dit voorstel gekozen 
voor een gemiddelde rente van 4,72% over de huidige portefeuille. Voor de nieuwe 
leningportefeuille wordt een gemiddelde rente toegepast van 2,76%. Deze rentecomponent drukt 
hoe dan ook op de begroting. De te verwachten rentecomponent bedraagt in de komende jaren: 
 
 

2014 2015 2016 2017
4,72% 2.065.424 1.859.229 1.617.594 1.375.920
2,76% -                     683.792 1.133.484 1.436.636
Totaal 2.065.424 2.543.021 2.751.078 2.812.556  

 
 
Als gevolg van nieuw aan te trekken leningenmoeten wij dus rekening houden met een jaarlijkse 
extra rentelast in 2017 van € 1,4 M. 
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Let op:  de hiervoor gepresenteerde cijfers zijn conform de memo “Ontwikkeling 

leningenportefeuille” d.d. 7 april 2014 van K. Dijksman/Subwerkgroep Treasury. In 
de jaarlijkse rentelasten van nieuwe leningen is bewust geen rekening gehouden 
met rentelasten in het jaar van aantrekken van de nieuwe lening. Dit heeft als 
gevolg dat de gepresenteerde jaarlijkse rentelasten lager zijn dan ze in 
werkelijkheid zullen zijn. 

 
Dekking, reeds verwerkt in de diverse begrotingen 
Weliswaar leidt de toename van de leningenportefeuille vanaf 2014 tot extra rentelasten, maar in 
de begrotingen van de afzonderlijke gemeenten is hier al (deels) op geanticipeerd. In de 
begrotingen zijn nu de onderstaande bedragen geraamd in verband met rentelasten die 
voortkomen uit aangetrokken langlopende geldleningen: 
 

2014 2015 2016 2017
Nederlek 123.000 174.000 168.000 163.000

Ouderkerk 766.541 734.180 713.721 747.376
Bergambacht 380.230 466.330 423.996 355.081

Vlist 1.127.915 1.335.747 1.243.482 1.119.251
Schoonhoven* 144.955 233.405 365.655 418.605

Totaal 2.542.641 2.943.662 2.914.854 2.803.313  
 
Indien de bedragen in bovenstaande tabel worden afgezet tegen de geraamde rentelasten bij de 
verwachte omvang van de leningenportefeuille dan leidt dit tot de volgende mutaties in de 
exploitatie: 
 

2014 2015 2016 2017
Huidig 2.542.641 2.943.662 2.914.854 2.803.313
Nieuw 2.065.424 2.543.020 2.751.078 2.812.556

Verschil 477.217 400.642 163.776 -9.243  
-/- = negatieve gevolgen exploitatie0 
 
Gevolgen liquiditeit. 
De gevolgen voor de liquiditeit (het vermogen van de gemeente om de rente en aflossing te 
betalen) staat los van de vraag of e.e.a. is verwerkt in de begroting. Ook bij dit punt ontkomen wij 
er niet aan enkele uitgangspunten vast te stellen. Het is dus heel goed mogelijk dat de ene maand 
zwaarder wordt belast dan de andere. Ons streven is dan ook over te gaan tot het aangaan van 
geldleningen ( wellicht met diverse looptijden ) waarbij een maandelijkse aflossing mogelijk is. Wij 
gaan in dit voorstel ervan uit dat de rente en aflossing iedere maand betaalbaar wordt gesteld. 
 

2014 2015 2016 2017
Aflossing huidige 
leningportefeuille 6.868.558 5.119.369 5.120.229 5.121.142
Aflossing nieuwe 
leningportefeuille -                     1.238.754 2.053.412 2.602.602

Rente 2.065.425 2.543.021 2.751.078 2.812.556
Totaal 8.933.983 8.901.144 9.924.719 10.536.300

Per maand: 744.499 741.762 827.060 878.025  
*) Dit is inclusief leningnr. 40.107.207 van de gemeente Schoonhoven. De rente en aflossing wordt door 
grondverkoop Zevender-Thiendenland opgebracht. Hiervoor zijn afspraken met ontwikkelaar gemaakt.  
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Bijlage 10: Rente Grexen 
 
Uitgangspunt van de accountant is dat rente aan de grondexploitaties in beginsel wordt 
toegerekend op basis van de verwachte gemiddelde rentekostenvoet ultimo 2014, tenzij er sprake 
is van projectfinanciering. In dat geval wordt het rentepercentage gehanteerd van de 
onderliggende lening. De verwachte boekwaarde ultimo 2014 van de grondexploitaties is de basis 
voor de berekening van de totale omvang van de toe te rekenen rentekosten. 
 
Bij drie van de vijf gemeenten (i.c. Nederlek, Schoonhoven en Vlist) is sprake van een actieve 
grondexploitatie. De andere twee gemeenten (en uiteraard de K5-organisatie) hebben geen actieve 
grondexploitatie. De gemeente Vlist rekent geen rente toe aan haar grondexploitaties. 
Schoonhoven rekent wel rente toe aan de grondexploitatie op basis van de gemiddelde 
rentekostenvoet. Voorts wordt de rentelast die voortkomt uit de verstrekte geldlening aan de 
marktpartijen ten behoeve van de realisatie van dit project 1-op-1 vergoed door de marktpartijen. 
Daarmee is hier ook sprake van een vorm van projectfinanciering 
Deze toegerekende wordt bijgeschreven op de betreffende grondexploitatie(s) en heeft derhalve 
geen invloed op de ‘gewone’ exploitatie. 
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Bijlage 11: Afschrijvingslasten 
 
Inventarisatie 
O.b.v. de nota’s “investerings- en afschrijvingsbeleid” en/of de financiële verordeningen ex artikel 
212 van de vijf afzonderlijke gemeenten en de GR K5 is een inventarisatie gemaakt m.b.t. een 
aantal aspecten op het gebied van activeren/afschrijven. Daarnaast zijn de staten C van de 
gemeenten en de K5 naast elkaar gelegd om voor 2015 een totaalbeeld van de geactiveerde 
investeringen en de daaruit volgende jaarlijkse lasten te krijgen. 
 
Afschrijvingen 
De leidende afschrijvingsmethode bij alle zes de organisaties is lineair. Wel is (bij vier van de vijf 
gemeenten) sprake van een aantal uitzonderingen waarvoor geldt dat annuïtair wordt 
afgeschreven. Bij drie gemeenten is vastgelegd dat wordt afgeschreven tot € 0,-. Bij de overige 
twee is dit niet vastgelegd. 
 
In het moment waarop wordt begonnen met afschrijven is sprake van een aantal variaties. 
Variërend van m.i.v. de maand na ingebruikname van het actief tot in het jaar volgend op 
ingebruikname. Qua ondergrens van activeren geldt dat deze voor twee gemeenten is gesteld op  
€ 5.000,-, terwijl de andere drie vanaf € 10.000,- overgaan tot activeren. 
 
Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen geldt dat deze grosso modo redelijk overeenkomen. 
Wel is het zo dat de ene gemeente de te hanteren termijnen per categorie slechts zeer globaal 
heeft vastgelegd, terwijl de andere gemeente de termijnen per categorie zeer specifiek benoemt. 
 
Rentepercentage 
In de staten C van de zes organisaties wordt gerekend met onderstaande rentepercentages: 
 

% Opmerking
Bergambacht 2,86% Afwijkend bij annuïtair

Ouderkerk 2,80%
Nederlek 2,50% In aantal gevallen afwijkend %

Schoonhoven 4,00% In aantal gevallen afwijkend %
Vlist 1,80% In aantal gevallen afwijkend %
K5 4,00%  

 
Boekwaarde 
De boekwaarde van de geactiveerde investeringen van de zes organisaties samen per ultimo 2014 
en 2015 is als volgt: 
 

2014 2015
Economisch nut 105.462.683 104.964.083

Maatschappelijk nut* 13.371.742 14.506.255
Overig 38.461.576 35.692.098
Totaal 157.296.001 155.162.436  

* Schoonhoven heeft geen activa met maatschappelijk nut in haar staat C opgenomen. 
 
In de gepresenteerde boekwaarden van activa met maatschappelijk nut is voor ongeveer € 1,5 
miljoen aan gronden opgenomen waarop niet wordt afgeschreven. Daarnaast heeft de gemeente 
Vlist voor bijna € 600.000,- aan investeringen met maatschappelijk nut in zijn staat C staan 
waarop vooralsnog niet wordt afgeschreven. Dit betreft voorgenomen investeringen waarvoor nog 
geen goedkeuring van de raad is verkregen. Voor nu verhoogt dit derhalve de gepresenteerde 
boekwaarde, maar in werkelijkheid zal er op deze investeringen in de toekomst wel worden 
afgeschreven. 
Uit het voorgaande volgt dat van de boekwaarde van investeringen met een maatschappelijk nut 
per ultimo 2015 er voor ca. € 13 miljoen zal worden afgeschreven. Uit een nadere analyse van de 
resterende termijnen blijkt dat de volledige afschrijving pas eind 2090 is gerealiseerd. Vanaf 2056 
zijn er nog twee investeringen met een boekwaarde, vanaf 2062 nog één. 
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Kapitaallasten 
De kapitaallasten van de zes organisaties samen voor de jaren 2015, 2016 en 2017 leiden tot het 
volgende beeld: 
 

2015 2016 2017
Afschrijving 6.055.958 6.470.410 5.751.959

Rente 4.351.079 4.472.198 4.062.573
Totaal 10.407.037 10.942.608 9.814.532  

 
Uitgesplitst naar economisch en maatschappelijk nut: 
 

2015 2016 2017
Economisch nut 7.793.150 8.295.438 7.632.880

Maatschappelijk nut 1.561.862 1.654.915 1.271.431
Overig 1.052.025 992.254 910.220
Totaal 10.407.037 10.942.608 9.814.532  

 
De kapitaallasten worden ten laste gebracht van: 
 

2015 2016 2017
Reserves 3.005.516 3.306.901 2.568.235

Voorzieningen 800.141 808.280 846.459
Grex 688.305 643.396 601.421

Exploitatie 5.913.075 6.184.030 5.798.417
Totaal 10.407.037 10.942.608 9.814.532  

 
Bij het totaal van de kapitaallasten moet worden opgemerkt dat hierin ook de kapitaallasten 
volgend uit de staat C van de K5 zijn meegeteld. Binnen de huidige gemeentelijke begrotingen zijn 
deze nu nog verweven als onderdeel van de bijdrage aan de K5. 
 
Uitgangspunten 
1) Te hanteren afschrijvingstermijnen 
Er wordt een nieuwe nota/verordening, met daaraan gekoppeld te hanteren afschrijvingstermijnen, 
opgesteld op basis waarvan de staat C voor 2015 en verder zal worden opgesteld.  
 
Deloitte heeft in haar uitgangspunten aangegeven dat raming van de afschrijvingslasten voor 2015 
plaatsvindt op basis van voortzetting van het huidige activerings- en afschrijvingsbeleid van de 
individuele organisaties, rekening houdende met de investeringen die in de jaarschijven 2014 en 
2015 gereed komen. Dit betekent dat vooralsnog (in de Perspectiefnota) ook kan worden uitgegaan 
van de geraamde afschrijvingslasten die hieruit volgen en zijn geraamd in de jaarschijven 2015-
2018. 
 
Gehanteerd uitgangspunt: bij het opstellen van de Perspectiefnota/begroting 2015 wordt 

uitgegaan van de huidige door de zes organisaties gehanteerde 
afschrijvingstermijnen.  
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2) Activa met maatschappelijk nut 
Ten aanzien van de investeringen met maatschappelijk nut kan er voor gekozen worden om deze al 
dan niet (meer) te activeren. Ook hiervoor geldt dat dit (grote) gevolgen voor de financiële positie 
van de nieuwe gemeente heeft. Het voordeel van het in één keer afschrijven van alle aanwezige 
activa met maatschappelijk nut is dat dit voor 2015 en 2016 ruim € 1,5 miljoen aan ruimte 
oplevert in de exploitatie. In de daarop volgende jaren neemt deze ruimte steeds verder af. 
Tegenover dit voordeel staat een (incidentele) afname van de vermogenspositie met circa € 13 
miljoen per ultimo 2014. 
 
Ook ten aanzien van dit punt geldt dat het uitgangspunt van Deloitte is dat bij het opstellen van de 
Perspectiefnota het huidige activerings- en afschrijvingsbeleid van de individuele organisaties wordt 
voortgezet. 
 
Gehanteerd uitgangspunt:  bij het opstellen van de perspectievennota/begroting 2015 uitgaan 

van de huidige geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut. 
In 2015 o.b.v. de nieuwe verordening bepalen of, en zo ja op welke 
termijn, de activa met maatschappelijk nut naar nul moeten worden 
afgeschreven. 
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Bijlage 12: Inzet kapitaalreserves 
Voor de dekking van een deel van de kapitaallasten wordt gebruik gemaakt van de inzet van 
verschillende dekkingsreserves voor kapitaallasten. In bijlage 20 wordt hier uitgebreid aandacht 
aan besteed.  
 
Samengevat worden de volgende kapitaallasten per gemeente ten laste van diverse reserves 
gebracht. 
 
 2015 2016 2017 
Bergambacht 46.382 65.555 69.056 
Nederlek 1.221.274 1.200.674 852.438 
Ouderkerk 1.340.037 1.320.129 1.293.845 
Schoonhoven 124.393 114.979 112.597 
Vlist 269.170 603.965 240.496 
Gedekt door reserves 3.001.257 3.302.641 2.563.974 
 
Feitelijk gaat het hier niet om een echt uitgangspunt, maar meer om een constatering en is er geen 
sprake van directe financiële gevolgen. Wanneer echter door de nieuwe raad wordt besloten dat er 
geen gebruik meer mag worden gemaakt van bepaalde dekkingsreserves, dan heeft dat een 
nadelig effect op de exploitatie. 
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Bijlage 13: Personeelskosten 
 
Loonkosten ambtenaren: 
 
 
Bepaling financiële gevolg uitgangspunt: 
 
Conform de uitgangspunten dient een bezuiniging van 5% te worden opgenomen op de loonkosten 
van ambtenaren. Peildatum is 1 januari 2014. Voor de hoogte van de korting is uitgegaan van de 
opgave van de afdeling P&O.  
 
De nulmeting van de afdeling P&O geeft aan dat de totale salarislasten van de formatie (exclusief 
raad, wethouders en burgemeester) per 1 januari 2014 € 22,5 miljoen bedragen.  Hierop worden 
volgens de korting (5%) en de indexering (1,5%) toegepast. Dit leidt tot de volgende uitkomsten: 
 
Loonkosten nulmeting 22.515.941

Korting 5% van nulmeting 1.125.797              

Salarislasten na korting 21.390.144            

Indexering loonsom 235.292                 

Opnemen in begroting 21.625.436  
 
 
De bedragen van € 1.125.797,- en € 235.292,- zijn opgenomen bij de uitgangspunten als 
financiële gevolgen. 
 
Toelichting op bepaling financiële gevolg uitgangspunt: 
 
De nulmeting van de afdeling P&O gaat uit van € 22.515.941,- aan salarislasten. Van dit bedrag is 
geen uitsplitsing gemaakt.  
 
Een vergelijking met de lasten die de gemeenten in hun begroting hebben opgenomen leert dat de 
kosten volgens de nulmeting € 160.000,- hoger zijn dan de som van de individuele begrotingen. 
Hiervoor zijn meerdere redenen aan te voeren. Gemeenten hebben nog salarismutaties 
doorgevoerd of ombuigingen gerealiseerd in hun begroting die niet zijn doorgevoerd in de 
nulmeting van P&O. Daarnaast is het waarschijnlijk dat in de nulmeting van P&O hogere kosten 
zitten verwerkt voor overwerk/reiskosten. In deze perspectiefnota is daar geen correctie voor 
opgenomen.  
 
Voor de ambtenaren zal een ombuiging op de loonkosten worden opgenomen van € 1.125.797,-. 
Dit is aanmerkelijk minder dan de bestaande vacatureruimte van circa € 1,5 miljoen. Daarnaast 
zullen de komende jaren een aantal medewerkers met pensioen gaan. Ook dit zorgt voor een 
loonruimte van circa €1,7 miljoen. De totale loonruimte is iets lager als gevolg van dubbeltellingen. 
Hier tegenover staat dat er in de komende jaren ook besparingen op salarislasten zijn begroot. Dit 
vermindert de loonruimte.  
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Hierbij spelen echter vier onzekerheden.  
 

1. Instroom van medewerkers buiten de huidige zes organisaties. Dit levert extra loonkosten 
op, ervan uitgaande dat de huidig leidinggevenden binnen de gemeente Krimpenerwaard 
werkzaam blijven.  

2. Het nieuwe formatieplan (salarisgebouw) is nog niet bekend. Het is dus nog niet duidelijk 
of de in de begrotingen opgenomen salarislasten, verminderd met de 5% en verhoogd met 
de 1,5% indexering overeenkomen met het nieuwe salarisgebouw. Een opwaartse druk op 
salarisschalen is niet uitgesloten.  

3. In de uitgangspunten is rekening gehouden met een indexering van 1,5%. Dit is 
aanmerkelijk lager dan de looneis van de vakbonden. 

4. In de huidige begrotingen zitten toekomstige besparingen op personele lasten ingeboekt. 
deze moet in mindering worden gebracht op de beschikbare loonruimte. 
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Bijlage 14: Bestuurskosten 
 
Loonkosten bestuur: 
 
Door de afdeling personeelszaken is een opgave gemaakt van de salariskosten bestuur voor de 
nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Hierbij is uitgegaan van 5 fulltime wethouders. Dit is een 
voorlopig uitgangspunt. Het werkelijk aantal wethouders zal, met inachtneming van artikel 36 van 
de gemeentewet, worden bepaald door de nieuwe raad.  
 
Bij de vergoedingen is door P&O al geanticipeerd op de maximale vergoedingen in het kader van de 
werkkostenregeling.  
 
Onder loonkosten bestuur wordt in dit verband verstaan de loonkosten/presentiegelden van 
Burgemeester, wethouders, raad en commissieleden. Het financiële effect is als volgt berekend: 
 
Loonkosten bestuur oud -/- loonkosten bestuur nieuw (berekening P&O) is financieel effect. 
 
In de begrotingen van de afzonderlijke gemeenten is voor een bedrag van € 1.965.334,- aan 
salarislasten (inclusief reiskosten) opgenomen. Conform een berekening van P&O bedragen de 
bestuurskosten voor de nieuwe gemeente € 1.116.804,-. Een positief verschil van € 848.530,-.  
 
Geen rekening is gehouden met nieuwe wachtgeldverplichtingen als gevolg van vermindering van 
het aantal bestuurders.  
 
De vermindering van de algemene uitkering is voor een groot deel het gevolg van vermindering 
van 4 x de vaste voet uit het gemeentefonds. Geconstateerd kan worden dat de vermindering van 
de algemene uitkering veel hoger is dan de vermindering van de loonkosten bestuur. Dit verschil is 
nagenoeg volledig terug te voeren op het feit dat bij de vermindering van de algemene uitkering 
ook rekening wordt gehouden dat het aantal secretarissen en griffiers vermindert. De loonkosten 
voor deze functionarissen zijn echter verwerkt in de nulmeting van P&O voor ambtenarensalarissen 
en niet bij het bestuur gerekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 15: Subsidies 
 
Inventarisatie 
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Op basis van de binnen de vijf afzonderlijke gemeenten vastgestelde subsidieprogramma’s2 voor 
2014 is een inventarisatie gemaakt van de in de jaarschijf 2015 geraamde subsidiebedragen. De 
overige, niet tot de subsidieprogramma’s behorende bijdragen, zijn hierin niet meegenomen. Deze 
bedragen zijn verwerkt binnen andere onderdelen van deze Perspectiefnota. 
  
Doel van deze exercitie is om het nieuwe bestuur inzicht te geven in de totale bijdragen 
(waaronder subsidies) die de gemeente Krimpenerwaard verstrekt aan derden. Het geeft het 
nieuwe bestuur daarmee tevens een “knop” om aan te kunnen draaien in het kader van 
begrotingsruimte. 
  
Subsidieprogramma’s 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het totaal van de in de jaarschijf 2015 
geraamd subsidiebedragen voor de vijf afzonderlijke gemeenten, conform het subsidieprogramma 
2014.  
 

Bedrag
Bergambacht 721.167

Nederlek 1.823.771
Ouderkerk 713.419

Schoonhoven 1.136.719
Vlist 276.376

Totaal 4.671.452  
 
Om inzicht te krijgen ten behoeve van welke functie de subsidies worden besteed, is het 
subsidiebedrag in onderstaande tabel verdeeld naar functie. Tevens is onder de tabel aangegeven 
welk deel van het subsidieprogramma in de begroting niet wordt verantwoord als een bijdrage, 
maar wordt begroot op een andere kostencategorie. 
 

                                               
2 In deze memo wordt de term subsidieprogramma gehanteerd. Elke gemeente hanteert hiervoor zijn 
eigen benaming, zoals welzijnsprogramma, subsidie(jaar)programma of lokaal sociaal beleid. 
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Functie Omschrijving Bergambacht Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist Totaal

Diversen 15.302 27.552 42.854
140 Openbare orde en veiligheid 9.057 13.878 22.935
210 Wegen, straten en pleinen 1.000 1.000
480 Onderwijs 95.074 95.074
510 Openbaar bibliotheekwerk 240.311 331.834 148.174 229.655 949.974
511 Vormings- en ontwikkelingswerk 41.261 4.500 45.761
530 Sport 10.500 353.721 83.737 15.242 220.187 683.387
531 Groen sportvelden en terreinen 309 309
540 Kunst 17.516 1.975 32.102 21.020 72.613
541 Oudheidkunde/musea 5.749 4.543 51.620 61.912
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie

5.834 2.650 24.808 2.500 35.792
580 Overige recreatieve voorzieningen 34.396 25.904 22.980 4.150 87.430
614 Gemeentelijk minimabeleid 1.700 1.700
620 Maatschappelijke begeleiding en 

advies 294.546 401.559 159.633 417.702 6.830 1.280.270
621 Vreemdelingen 32.429 32.429
622 Huishoudelijke verzorging 56.975 4.947 61.922
630 Sociaal-cultureel werk 22.608 355.321 131.500 107.166 1.500 618.095
650 Kinderdagopvang 74.000 175.715 94.578 61.118 405.411
651 Dagopvang gehandicapten 3.168 3.168
652 Voorziening gehandicapten 650 650
714 Openbare gezondheidszorg 926 508 2.160 1.987 600 6.181
716 CJG (wmo) 118.103 118.103
822 Overige volkshuisvesting 6.271 6.271
922 Algemene baten en lasten 14.472 23.740 38.212

Totaal  721.167 1.823.771 713.419 1.136.719 276.376 4.671.452
Niet op 4.2

510 Openbaar bibliotheekwerk -12.437 -12.437 
541 Oudheidkunde/musea -2.550 -2.550 
620 Maatschappelijke begeleiding en 

advies -6.504 -6.504 
622 Huishoudelijke verzorging -34.334 -34.334 
630 Sociaal-cultureel werk -115.240 -70.106 -185.346 
650 Kinderdagopvang -42.249 -42.249 
714 Openbare gezondheidszorg -2.160 -2.160 
716 CJG (wmo) -97.191 -97.191 
922 Algemene baten en lasten -14.472 -14.472 

Totaal op 4.2 704.145 1.556.654 600.315 1.136.719 276.376 4.274.209  
 
 
Indexering 
In de uitgangspunten van Deloitte t.b.v. de Perspectiefnota 2015 is aangegeven dat de door de 
raden van de K5-gemeenten vastgestelde subsidieverordeningen het uitgangspunt zijn voor de 
raming van de hoogte van de subsidies. Deze bedragen (kunnen) worden gecorrigeerd met het 
inflatiepercentage van 1,5%. 
 
Zoals aangegeven komen voornoemde bedragen uit de jaarschijf 2015 van de afzonderlijke 
gemeentelijke begrotingen. Dit betekent dat elke gemeente hierop de eigen indexering heeft 
toegepast voor 2015. Om voor 2015 de uniforme inflatiecorrectie van 1,5% toe te kunnen passen, 
moet de huidige indexering uit de bedragen worden gehaald. Dit leidt tot het volgende overzicht. 
 

Huidige bedrag Correcties Indexering Nieuw bedrag Verschil
4.671.452 -15.574 69.854 4.725.732 -54.280  

 
Ten opzichte van de vastgestelde subsidieprogramma’s is er in de individuele begrotingen sprake 
van een klein verschil van € 1.030,-. In de begrotingen is in totaal € 4.672.482,- verwerkt. In de 
perspectiefnota is met laatstgenoemd bedrag verder gewerkt. Voor het verschil heeft dit overigens 
geen gevolgen.  
 
 
 
 
Onderstaand zijn de meerjarige gevolgen, zoals verwerkt in de Perspectiefnota, weergegeven.  
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2015 2016 2017 2018
Huidig 4.672.482 4.661.826 4.673.768 4.673.768
Nieuw 4.726.762 4.726.762 4.726.762 4.726.762

Verschil -54.280 -64.936 -52.994 -52.994  
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Bijlage 16: Gemeenschappelijke regelingen 
 
Voor het verkrijgen van een beeld van de totale bijdrage van de 5K- gemeenten aan 
Gemeenschappelijke Regelingen (GR) is een inventarisatie opgesteld aan de hand van de stand van 
de door de raden vastgestelde begroting 2014, jaarschijf 2015 van de individuele gemeenten. Deze 
bijdragen dienen dan ook als uitgangspunt voor de perspectiefnota 2015. 
 
Inleiding 
Uitgangspunt bij het opstellen van een integraal overzicht van de gemeenschappelijke regelingen is 
dat een gemeenschappelijke regeling werkt conform de Wgr, waarvoor de volgende definitie 
wettelijk is bepaald:  “De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een Nederlandse wet, 
waarin samenwerkingsverbanden worden geregeld tussen openbare lichamen zoals gemeenten, 
provincies en waterschappen.” De volgende gemeenschappelijke regelingen voldoen aan deze 
definitie: 
 
1. ISMH 
2. ODMH 
3. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 
4. SVHW 
5. TBK 
6. Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard (NRK) 
7. Streekarchief Midden Holland (SAM) 
8. Promen (uitvoeringskosten) 
9. RDOG 
10. Koepelschap Buitenstedelijk groen 

 
Aangezien de gemeenschappelijke regeling K5 komt te vervallen en zal opgaan in de nieuwe 
organisatie/ begroting is deze niet meer meegenomen in dit overzicht. 
 
Op dit moment zijn meerjarig de volgende bijdragen op totaalniveau verwerkt in de begroting 
2014, jaarschijf 2015 van de individuele gemeenten: 
 
  Basis Perspectiefnota herindeling 

   2015 2016 2017 2018

1. ISMH 433.340 433.340 433.340 433.340

2. ODMH 1.473.847 1.458.682 1.458.682 1.458.682

3. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 3.398.956 3.342.746 3.303.909 3.265.072

4. SVHW 467.572 467.572 467.572 467.572

5. TBK 424.377 428.621 431.823 431.823

6. 
Natuur- en recreatieschap 
krimpenerwaard (NRK) 258.833 258.833 258.833 258.833

7. Streekarchief Midden Holland (SAM) 302.883 302.883 302.883 302.883

8. Promen (uitvoeringskosten) 59.789 62.719 107.638 154.236

9. RDOG 1.654.636 1.652.443 1.652.453 1.652.453

10. Koepelschap Buitenstedelijk groen -64.742 -64.742 -64.742 -64.742

   8.409.491 8.343.096 8.352.390 8.360.152

 
Voor het jaar 2018 geldt:  
 Daar waar in de programmabegroting 2014-2017 van de GR ook een jaarschijf 2018 is 

opgenomen, is de genoemde bijdrage verwerkt. Voor de GR’en waarbij dit niet het geval is, is 
2018 gelijk gehouden aan 2017. 

 
 
Toelichting voorstel 
Hieronder volgt een analyse van de door de individuele gemeenten gehanteerde bijdragen en 
uitgangspunten per GR, die dienen als basis van de Perspectiefnota 2015 voor de nieuwe gemeente 
Krimpenerwaard (jaarschijf 2015 van de Programmabegroting 2014). 
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1. ISMH 
Meerjarig zijn de volgende bijdragen verwerkt voor het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Midden Holland in de begrotingen van de individuele gemeenten: 
 
 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht 53.011 53.011 53.011 53.011 

Ouderkerk 43.500 43.500 43.500 43.500 

Nederlek 75.465 75.465 75.465 75.465 
Vlist 51.958 51.958 51.958 51.958 

Schoonhoven 63.391 63.391 63.391 63.391 
K5-gemeenten 146.015 146.015 146.015 146.015 

  433.340 433.340 433.340 433.340 
 
Wat valt op: 
 De bijdrage is meerjarig constant gehouden.  
 De bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners. 
 De individuele gemeenten zijn allen uitgegaan van de in de Programmabegroting 2014 

genoemde bijdrage. 
 De GR K5 draagt conform de begroting 2014 een bedrag van € 146.015,- bij voor leerlingzaken. 

Het ISMH is de enige gemeenschappelijke regeling waarbij de GR K5 apart wordt genoemd.  
 
2. ODMH 
Meerjarig zijn de volgende bijdragen verwerkt voor de Omgevingsdienst Midden Holland in de 
begrotingen van de individuele gemeenten: 
 
 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht 266.613 266.613 266.613 266.613 

Ouderkerk 251.037 251.037 251.037 251.037 

Nederlek 406.225 406.225 406.225 406.225 

Schoonhoven 318.465 303.300 303.300 303.300 

Vlist 231.507 231.507 231.507 231.507 

  1.473.847 1.458.682 1.458.682 1.458.682 
 
Wat valt op: 
 De bijdrage is meerjarig constant gehouden.  
 De verdeelsleutel bij deze GR is gebaseerd op de afname van het aantal uren per gemeente. 
 De individuele gemeenten zijn allen uitgegaan van de in de Programmabegroting 2014 

genoemde bijdrage. 
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 De gemeente Vlist heeft abusievelijk in 2015 een te hoge bijdrage opgenomen in 2015. Dit 
bedrag had € 15.165,- lager moeten zijn. Wanneer de begroting 2015 van het ODMH bekend is 
wordt met dit voordeel bij het opstellen van de Begroting 2015 voor de Krimpenerwaard 
rekening gehouden. 

 
3. VRHM 
Meerjarig zijn de volgende bijdragen verwerkt voor de Veiligheidsregio Midden Holland in de 
begrotingen van de individuele gemeenten: 
 

 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht 598.208 598.208 598.208 598.208 

Ouderkerk 572.510 542.732 512.954 483.176 

Nederlek 898.083 898.083 898.083 898.083 

Schoonhoven 657.172 630.740 621.681 612.622 

Vlist 672.983 672.983 672.983 672.983 

  3.398.956 3.342.746 3.303.909 3.265.072 
 
Wat valt op: 
 De verdeelsleutel bij deze GR is gebaseerd op een historische kostprijsberekening uit 2010, de 

startbijdrage. Er wordt gewerkt aan de eis om uiterlijk 2018 te voldoen aan de Cebeonnorm, 
wat overeenkomt met het cluster OOV in de algemene uitkering. 

 De gemeenten Bergambacht en Schoonhoven hebben de bijdrage meerjarig constant gehouden 
aan de jaarschijf 2015. 

 Nederlek heeft de bijdrage ook meerjarig constant gehouden, waarbij wel rekening wordt 
gehouden met het feit dat de kazerne in krimpen aan de Lek is verkocht. De bijdrage aan de 
VRHM is hierdoor hoger dan de raming van € 866.116,- in de Programmabegroting 2014. 

 De gemeenten Ouderkerk en Vlist hebben rekening gehouden met verwerking van de 
Cebeonnorm, dus meerjarig een lagere bijdrage, waarbij bij Vlist de bijdrage wel hoger ligt dan 
de Programmabegroting in verband met de verkoop van de kazerne in Haastrecht. 

 
4. SVHW 
Meerjarig zijn de volgende bijdragen verwerkt voor het SVHW in de begrotingen van de individuele 
gemeenten: 
 
 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht 77.000 77.000 77.000 77.000 

Ouderkerk 60.000 60.000 60.000 60.000 

Nederlek 118.171 118.171 118.171 118.171 

Schoonhoven 75.000 75.000 75.000 75.000 

Vlist 137.401 137.401 137.401 137.401 

  467.572 467.572 467.572 467.572 
 
Wat valt op: 
 De bijdrage wordt berekend op het aantal objecten/ aanslagen en aanslagbiljetten.  
 De bijdrage is door de alle gemeenten meerjarig constant gehouden op basis van de 

Programmabegroting 2014-2018 van het SVHW. 
 Nederlek raamt structureel een bedrag van € 4.171,- meer dan de genoemde bijdrage in de 

begroting van het SVHW. Bij verwerking van de Programmabegroting 2015 van het SVHW zal 
hiermee rekening worden gehouden. 
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5. TBK 
Meerjarig zijn de volgende bijdragen verwerkt voor het Technisch Bureau Krimpenerwaard in de 
begrotingen van de individuele gemeenten: 
 
 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht 130.924 132.233 133.555 133.555 

Ouderkerk 107.303 108.376 108.376 108.376 

Nederlek 186.150 188.012 189.892 189.892 

Schoonhoven 0 0 0 0 

Vlist 0 0 0 0 

  424.377 428.621 431.823 431.823 
 
Wat valt op: 
 De bijdrage van het TBK wordt verdeeld in een tarief voor bouw- en woningtoezicht en een 

tarief voor weg- en waterbouwkunde. 
 Het tarief bouw- en woningtoezicht is gebaseerd op een bedrag van € 13,04 per inwoner in 

2014. 
 Het tarief weg- en waterbouwkunde is gebaseerd op een uurtarief van € 67,78. 
 De gemeenten Vlist en Schoonhoven zijn geen deelnemer binnen deze gemeenschappelijke 

regeling. Er is of expertise in huis, of hiervoor wordt, indien noodzakelijk, expertise ingehuurd. 
 De bijdragen voor de overige gemeenten corresponderen met de genoemde bijdragen in de 

Programmabegroting 2014-2017 van het TBK. Voor 2018 is de bijdrage gelijk gehouden aan 
2017. 

 In de exploitatiebegrotingen zijn alleen de bijdragen voor bouw- en woningtoezicht verwerkt. 
 De bijdrage voor weg- en waterbouwkunde wordt direct ten laste van het krediet geboekt, 

waardoor deze niet in de exploitatiebegroting is verwerkt. 
 
6. Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard (NRK) 
Meerjarig zijn de volgende bijdragen verwerkt voor het NRK in de begrotingen van de individuele 
gemeenten: 
 
 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht 26.804 26.804 26.804 26.804 

Ouderkerk 21.775 21.775 21.775 21.775 

Nederlek 151.854 151.854 151.854 151.854 

Schoonhoven 26.439 26.439 26.439 26.439 

Vlist 31.961 31.961 31.961 31.961 

  258.833 258.833 258.833 258.833 
 
Wat valt op: 
 Naast de provincie nemen ook alle 6 de gemeenten in de Krimpenerwaard aan deze GR deel. Bij 

een nadelig saldo draagt de provincie voor 65% bij. Krimpen aan den IJssel draagt 22% bij, 
Nederlek 7,5% en de overige deelnemers voor 5,5% die op haar beurt een verdeling hebben 
naar rato van het aantal inwoners. 

 De bijdrage is door alle gemeenten meerjarig constant verwerkt op basis van de 
Programmabegroting 2014-2017 van het NRK. 

 De gemeente Nederlek raamt meerjarig een iets hogere bijdrage (€ 151.854,-) dan in de 
begroting van het NRK vermeld (€ 145.881,-). Ook hiervoor geldt dat bij de verwerking van de 
Programmabegroting 2015 van het NRK hiermee rekening zal worden gehouden. 
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7. Streekarchief Midden Holland (SAM) 
Meerjarig zijn de volgende bijdragen verwerkt voor het SAM in de begrotingen van de individuele 
gemeenten: 
 
 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht 61.824 61.824 61.824 61.824 

Ouderkerk 41.373 41.373 41.373 41.373 

Nederlek 77.867 77.867 77.867 77.867 

Schoonhoven 71.659 71.659 71.659 71.659 

Vlist 50.160 50.160 50.160 50.160 

  302.883 302.883 302.883 302.883 

 
Wat valt op: 
 De bijdrage wordt gedeeltelijk gebaseerd op het aantal inwoners. Daarnaast wordt rekening 

gehouden met het in gebruik zijnde aantal strekkende meters archief. 
 De bijdrage is door alle gemeenten meerjarig constant verwerkt op basis van de 

Programmabegroting 2014-2017 van het SAM. 
 
8. PROMEN 
Meerjarig zijn de volgende bijdragen verwerkt voor Promen in de begrotingen van de individuele 
gemeenten: 
 
 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht 4.955 3.437 9.674 18.585 

Ouderkerk 4.694 3.246 8.536 17.424 

Nederlek 8.047 8.592 30.036 49.947 

Schoonhoven 4.172 3.055 8.536 17.424 

Vlist 37.921 44.389 50.856 50.856 

  59.789 62.719 107.638 154.236 

 
Wat valt op: 
 De gemeentelijke bijdrage is vooral afhankelijk van het subsidieresultaat (doorgeefluik WSW-

uitkering Rijk) en de externe omzet van Promen. 
 De gemeenten Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Nederlek hebben de in de 

Programmabegroting 2014-2017 van Promen opgenomen bijdrage verwerkt. 
 De gemeente Schoonhoven heeft hogere bijdragen in de begroting verwerkt. De 

Programmabegroting gaat namelijk uit van de volgende bedragen: 2015 € 11.213,-, 2016 
€ 8.019,-, 2017 € 23.331,- en 2018 € 46.463,-. Bij de verwerking van de Programmabegroting 
2015-2018 van Promen zal hiermee rekening worden gehouden. 
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9. RDOG 
Meerjarig zijn de volgende bijdragen verwerkt voor het RDOG in de begrotingen van de individuele 
gemeenten: 
 
 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht 301.700 303.680 303.690 303.690 

Ouderkerk 239.153 237.461 237.461 237.461 

Nederlek 454.880 454.880 454.880 454.880 

Schoonhoven 350.758 348.277 348.277 348.277 

Vlist 308.145 308.145 308.145 308.145 

  1.654.636 1.652.443 1.652.453 1.652.453 

 
Wat valt op: 
 De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald door verdeling van de lasten naar rato van het aantal 

inwoners (BPI: Bijdrage per inwoner)). 
 Vanaf 2014 worden de huisvestingskosten niet meer via de BPI in rekening gebracht, waardoor 

een verlaging van de BPI is bewerkstelligd. Hiertegenover staat echter dat alle individuele 
gemeenten nu aanvullend een factuur krijgen voor de “eigen” huisvestingskosten.  

 De kosten voor logopedie worden ook niet meer via de BPI verrekend, maar als aanvullende 
dienst aangeboden. Iedere gemeente kan zelf kiezen van welk pakket (1 = minimale variant,2, 
of 3 = uitgebreide variant) zij gebruik willen maken 

 De gemeente Nederlek heeft geen rekening gehouden met de verlaging van de bijdrage per 
inwoner. Het RDOG zag het afstoten van taken als invulling van de taakstelling. Uiteindelijk 
moest die taak weer inkopen (zie Logopedie), dus per saldo geen voordeel. 

 De gemeente Ouderkerk heeft wel rekening gehouden met de verlaging van de BPI, maar raamt 
de kosten voor logopedie (pakketkeuze 1) en huisvesting separaat binnen de eigen begroting. 

 De gemeente Schoonhoven heeft rekening gehouden met de verlaging van de BPI. Daarentegen 
is er nog geen budget geraamd voor de huisvestingskosten. 

 De gemeente Vlist heeft geen rekening gehouden met een verlaging van de BPI, maar meerjarig 
de bijdrage constant verwerkt in de begroting. Separaat wordt een budget ad € 26.855,- 
geraamd voor de kosten logopedie (pakketkeuze1). 

 De gemeente Bergambacht heeft rekening gehouden met een lagere bijdrage. De kosten voor 
huisvesting en logopedie worden separaat geraamd. 

 Er wordt dus door iedere gemeente een ander uitgangspunt gehanteerd. Dit wordt na de 
Perspectiefnota 2015 van de gemeente Krimpenerwaard recht getrokken door een wijziging van 
de begroting op basis van de Programmabegroting 2015-2018 van het RDOG.  

 
10. Koepelschap voor het buitenstedelijk groen (Baten) 
Meerjarig zijn is volgende bijdrage (baten) verwerkt voor het Koepelschap in de begroting van de 
gemeente Nederlek: 
 
 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Ouderkerk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Nederlek 64.742 64.742 64.742 64.742 

Schoonhoven n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vlist n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

  64.742 64.742 64.742 64.742 
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Wat valt op: 
 De gemeente Nederlek is de enige deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling. 
 De gemeente Nederlek ontvangt een bijdrage in de exploitatiekosten van recreatieprojecten, 

naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage is daarnaast mede afhankelijk van de grootte 
van de gemeente. 

 
 
Uitgangspunt accountant 
Deloitte heeft geadviseerd als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2015 voor de 
gemeente Krimpenerwaard de concept meerjarenbegrotingen 2015-2018 van de verschillende 
GR’en te volgen.  
 
Aanvullende uitgangspunten: 
 Voor de VRHM zal hierbij worden uitgegaan van de te factureren bijdragen zoals verwerkt in de 

conceptbegroting van de VRHM. 
 Voor het RDOG zal de BPI uit de tabel met de ontwikkeling van de gemeentebijdrage Hollands 

Midden 2015-2018 gehanteerd worden. De huisvestingskosten en kosten logopedie zijn buiten 
beschouwing gelaten. Deze worden apart gefactureerd en zijn niet meer verwerkt in de bijdrage 
per inwoner. 

 Uiterste ontvangstdatum van conceptbegrotingen 2015 die zijn verwerkt in deze perspectiefnota 
is 10 april 2014. Dat wil zeggen dat alleen de budgetten van het RDOG, VRHM en de 
Rekenkamer worden aangepast aan de nieuwe conceptbegrotingen. De overige 
gemeenschappelijke regelingen zijn nog gebaseerd op de meerjarenramingen uit de 
Programmabegrotingen 2014. 
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Financiële gevolgen 
De tot  en met 10 april 2014 bekende te ramen bijdragen voor gemeenschappelijke regelingen 
volgens de conceptbegrotingen 2015 zijn: 
 
  Concept Begrotingen 2015 GR'en 

  2015 2016 2017 2018 

1. ISMH      

2. ODMH      

3. 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
(VRHM) 3.406.838 3.255.650 3.097.998 2.936.162

4. SVHW      

5. TBK      

6. 
Natuur- en recreatieschap 
krimpenerwaard (NRK)      

7. Streekarchief Midden Holland (SAM)      

8. Promen (uitvoeringskosten)      

9. RDOG 1.648.738 1.637.976 1.637.976 1.637.976

10. Koepelschap Buitenstedelijk groen      

    5.055.576 4.893.626 4.735.974 4.574.138
 
 
Dat betekent dat de volgende verschillen zijn verwerkt in de managementsamenvatting (tabel in 
inleiding van deze bijlage -/- tabel hierboven): 
 

  Te verwerken mutatie 

  2015 2016 2017 2018 

1. ISMH      

2. ODMH      

3. 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
(VRHM) -7.882 87.096 205.911 328.910

4. SVHW      

5. TBK      

6. 
Natuur- en recreatieschap 
krimpenerwaard (NRK)      

7. Streekarchief Midden Holland (SAM)      

8. Promen (uitvoeringskosten)      

9. RDOG 5.897 14.466 14.476 14.476

10. Koepelschap Buitenstedelijk groen      

    -1.985 89.285 208.304 331.303
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Bijlage 17: Onderhoudsbudgetten 
Onderhoud is het uitvoeren van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in 
goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. 
 
Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu voor de 
burger geven de gemeenten jaarlijks aanzienlijke bedragen uit aan het verkrijgen/vervaardigen en 
onderhouden van kapitaalgoederen. Vanuit de dualisering is het vaststellen en uitvaardigen van 
beleid/het maken van keuzes als taak neergelegd bij de raad van een gemeente. De raad stelt de 
kaders (kwaliteit, kwantiteit en geld) en het college van burgemeester en wethouders (B&W) voert 
uit.  
 
Zo schrijft het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) in artikel 9 voor dat de begroting onder 
andere “een paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen” bevat. Volgens artikel 12, 
eerste lid, van het BBV dient deze paragraaf tenminste de kapitaalgoederen wegen, riolering, 
water, groen en gebouwen te bevatten. Van deze kapitaalgoederen moeten, zoals uit het tweede 
lid van dat artikel blijkt, in die paragraaf zowel het beleidskader als de daaruit voortvloeiende 
financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting worden aangeven. In de 
toelichting op dat artikel wordt er op gewezen dat met het onderhoud van kapitaalgoederen een 
substantieel deel van de begroting is gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van 
belang voor een goed inzicht in de financiële positie.  
 
Kosten van groot onderhoud kunnen in het jaar van ontstaan ten laste van een vooraf gevormde 
voorziening worden gebracht (artikel 44, eerste lid, onder c, van het BBV). De voorziening wordt, 
voorafgaand aan de onderhoudsactiviteiten, ten laste van de staat van baten en lasten 
systematisch gedoteerd met zodanige bedragen dat deze over de gehele looptijd genomen 
voldoende zijn voor het bekostigen van de uitvoering van het onderhoud. De omvang van de 
periodieke dotatie kan bijvoorbeeld op een (meerjarig) beheerplan worden gebaseerd. Hiermee 
wordt bewerkstelligd dat de kosten over een langere periode worden uitgemiddeld. Op deze wijze 
kunnen bij een tariefproduct grote fluctuaties in de jaarlijkse kosten worden voorkomen.  
 
Kosten van groot onderhoud kunnen alleen dan ten laste van een gevormde voorziening worden 
gebracht, indien er een recent beheerplan van het desbetreffende kapitaalgoed aanwezig is. Indien 
er geen (recent) beheerplan aanwezig is, kunnen de kosten van groot onderhoud wel door vrijval 
via resultaatbestemming vanuit een (daartoe gevormde) reserve worden gedekt.  
 
De hiervoor gegeven toelichting op de kosten van onderhoud kan worden samengevat in 
onderstaand figuur. (bron: Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen BBV) 
 

Figuur 1 Kosten van onderhoud van kapitaalgoederen 
 

 
 

 
De raming van de onderhoudsbudgetten 2015 is een optelsom van de onderhoudsbudgetten van 
betrokken gemeenten zoals deze in de jaarschijf 2015 van de meerjarenbegroting 2015 is 
opgenomen rekening houdende met de inflatiecorrectie van 1,5%. 

Kosten van onderhoud 

Klein onderhoud Groot onderhoud 
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t.l.v. de 
exploitatie 
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van uitvoering 
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onderhouds-
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Het betreft hier naast de onderhoudsbudgetten op de exploitatie de dotaties aan de reserves en de 
onderhoudsvoorzieningen. 
 
Aangezien uitgegaan wordt van saldo van baten en lasten (voorheen saldo voor bestemming) 
worden de dotaties aan de reserves in de berekeningen buiten beschouwing gelaten. 
 
In de exploitatie: 

Exploitatie 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht               332.933                332.933               332.933               332.933  

Ouderkerk               675.300                676.940               676.042               676.042  

Nederlek               450.486                450.090               449.698               449.698  

Schoonhoven               122.694                122.693               122.665               122.665  

Vlist               351.646                351.646               351.646               351.646  

Totaal            1.933.059             1.934.302            1.932.984            1.932.984  

Indexering 1,5%                 28.996                  29.015                 28.995                 28.995  

 
Dotaties aan voorzieningen: 

Voorzieningen 2015 2016 2017 2018 

Bergambacht            1.047.139             1.117.139            1.077.139            1.047.139  

Ouderkerk               951.488                953.053            1.004.648            1.004.648  

Nederlek               657.426                657.590               667.607               667.607  

Schoonhoven            2.464.201             2.477.866            2.307.179            2.307.179  

Vlist            1.344.473             1.241.342            1.197.906            1.197.906  

Totaal            6.464.727             6.446.990            6.254.479            6.224.479  

 
 
Toevoegingen aan voorzieningen worden niet geïndexeerd omdat Deloitte en de controlerend 
accountant hebben aangegeven dat de beheerplannen op orde zijn en de stand van de 
voorzieningen hierop aansluiten.  
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Bijlage 18: Onvoorzien 
 
Uitgangspunt Deloitte 
In de uitgangspunten Perspectiefnota van Deloitte is hierover het volgende gemeld. “In de 
jaarschijven van 2015 van de K5-gemeenten is een totaalbedrag van € 181.000,- opgenomen voor 
de post onvoorzien (= ca. € 3,38 per inwoner). In de Perspectiefnota 2015 wordt dit uitgangspunt 
gehanteerd.” 
 
Deloitte gaat hierbij uit van de volgende bedragen per gemeente: 
 

Bedrag
Bergambacht 23.479

Nederlek 50.000
Ouderkerk 0

Schoonhoven 55.954
Vlist 51.637

Totaal 181.070  
 
Uitgangspunten Perspectiefnota 2015 
De door Deloitte gehanteerde uitgangspunten (b)lijken niet helemaal correct te zijn. Op basis van 
de jaarschijf 2015 uit de begroting 2014 van de vijf afzonderlijke gemeenten kan het volgende 
overzicht voor de post onvoorzien worden opgesteld: 
 

Onvoorzien Onvoorzien Totaal
afschrijving

Bergambacht 23.479 22.047 45.526
Nederlek 15.000 -                      15.000

Ouderkerk -                      -                      0
Schoonhoven 52.954 -                      52.954

Vlist 51.637 -                      51.637
Totaal 143.070 22.047 165.117  

 
Uit de tabel volgt dat het bedrag per inwoner voor onvoorzien ruim € 3,00 per inwoner is. 
  
De verschillen tussen de gehanteerde bedragen per gemeente kunnen als volgt worden verklaard: 
Bergambacht Jaarlijks wordt een bedrag van € 22.047,- begroot ten behoeve van kleine 

investeringen (< € 5.000,-). 
Nederlek In de primitieve begroting was een bedrag van € 50.000,- opgenomen. Bij 

de begrotingsraad is dit bedrag teruggebracht tot € 15.000,-.  
Ouderkerk Geen verschil. 
Schoonhoven Het verschil van € 3.000,- heeft betrekking op grondexploitaties. 
Vlist Geen verschil, maar in de jaarschijf 2015 is nu € 21.805 geraamd. Dit 

wordt bij de 1e bestuursrapportage weer teruggedraaid. 
 
De verschillen tussen de gehanteerde uitgangspunten hebben overigens geen budgettaire 
gevolgen. Immers, de betreffende bedragen zijn wel geraamd, maar op boekingscombinaties die 
niet tot de post onvoorzien behoren.  
 
Uitgangspunt: 
 
Voor de post onvoorzien wordt voor 2015 uitgegaan van het totale bedrag dat de afzonderlijke 
gemeenten hiervoor in hun begrotingen hebben opgenomen (i.c. € 165.117,-).  
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Bijlage 19: Decentralisaties 
 
 
Er is sprake van een overheveling van taken naar gemeenten, te weten de AWBZ (Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten) begeleiding (nieuwe Wmo), de Jeugdzorg en de Participatiewet. De taken 
worden gebundeld in het Sociaal Domein. Er wordt een apart begrotingsartikel voor het Sociaal 
Domein ingericht binnen het gemeentefonds, waarbij de budgetten volledig ontschot ter 
beschikking worden gesteld. Dat wil zeggen dat er ongelimiteerd geschoven kan worden met de 
budgetten. 
 
In de Perspectiefnota 2015 wordt geen rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage voor de 
beleidsvelden waar vanaf 2015 sprake is van een taakuitbreiding door de overheveling van taken 
door het Rijk naar de gemeenten. Dit betekent dat de hoogte van de rijksbijdrage en de kosten van 
deze activiteiten als p.m.-post zijn opgenomen. De reden hiervoor is dat op dit moment er nog 
geen betrouwbare prognoses te maken zijn van de vergoedingen die gemeenten vanaf 2015 voor 
deze activiteiten gaan ontvangen en van de kosten die uit deze budgetten moeten worden betaald. 
 
 
Nieuwe WMO (AWBZ) 
Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen bij hun participatie 
en zelfredzaamheid, en het bieden van beschermd wonen. De budgetten die gemoeid waren met 
de AWBZ-functies begeleiding, kortdurend verblijf en het bijbehorende vervoer, de inloopfunctie 
GGZ en cliëntondersteuning worden overgeheveld naar het gemeentefonds. Op grond van nadere 
uitwerking van de contouren van de hervorming van de langdurige zorg wordt ook 5% van het 
budget dat gemoeid is met de extramurale persoonlijke verzorging en alle middelen voor 
beschermd wonen voor GGZ cliënten (GGZ C-pakketten) naar het gemeentefonds overgeheveld. 
 
De regering is daarnaast voornemens om conform de afspraken in het Regeerakkoord de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) af 
te schaffen. In de Begrotingsafspraken 2014 is echter besloten om de huidige landelijke fiscale 
regeling voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, inclusief de Tegemoetkoming 
Specifieke Zorgkosten per 2014 in aangepaste vorm te handhaven. Gemeenten ontvangen 
daarnaast aanvullende financiële middelen om gericht maatwerk te bieden aan mensen met een 
chronische ziekte en/of beperking via de Wmo, bijzondere bijstand of ander lokaal beleid. In 2015 
gaat het om een bedrag van € 216 miljoen oplopend naar € 268 structureel vanaf 2017. 
 
In 2015 ontvangen gemeenten een bedrag van 10 miljoen, oplopend naar structureel 50 miljoen 
vanaf 2017 voor het opzetten van sociale wijkteams. Dit zijn interdisciplinaire, ambulante en pro-
actief opererende teams van beroepskrachten vanuit onder meer gemeenten, politie, opbouwwerk, 
woningcorporaties, maatschappelijke dienstverlening en zorg, die op wijk- en huishoudniveau 
(Multi) problematiek signaleren en zorgen dat kwetsbare bewoners op een passende manier 
geholpen worden. 
 
Per 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van 
mantelzorgers. In 2015 is hiervoor een bedrag van € 70 miljoen beschikbaar voor gemeenten. 
 
Gemeenten ontvangen voor uitgaven die samenhangen met het bieden van ondersteuning door 
een doventolk vanaf 2015 € 7 miljoen structureel. 
 
Voor de uitvoeringskosten van de nieuwe Wmo stelt het kabinet –aanvullend op het reeds 
beschikbare uitvoeringsbudget in het Gemeentefonds € 42 miljoen beschikbaar vanaf 2015. 
Daarnaast ontvangen gemeenten € 200 miljoen aanvullend budget in 2015 om een zorgvuldige 
overgang van cliënten en een zorgvuldige transitie mogelijk te maken.  
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Vanaf 2016 wordt structureel € 200 miljoen aan het macrobudget toegevoegd, zodat gemeenten 
vernieuwende ondersteuningsarrangementen kunnen ontwikkelen op het snijvlak van 
maatschappelijke ondersteuning, welzijn, werk en inkomen, wonen, jeugdzorg en onderwijs, met 
slimme verbindingen tussen formele en informele zorg. 
 
Macrobudget nieuwe Wmo 
Inmiddels is vooruitlopend op de ontvangst van de meicirculaire 2014 door het Rijk een eerste 
inzicht verstrekt voor de totale hierboven genoemde nieuwe taken in de Wmo 2015. Het 
macrobudget voor de Wmo is voorlopig bepaald op € 3,9 miljard. Voor de gemeente 
Krimpenerwaard betekent dit een budget voor nieuwe taken van ongeveer € 5,7 miljoen.  
Het macrobudget voor 2015 is bepaald aan de hand van een historische verdeling van feitelijke 
uitgaven. Vanaf 2016 wordt overgegaan op een objectieve verdeling van het budget. 
 
Op basis van een impactanalyse maatregelen AWBZ, uitgevoerd door onderzoeksbureau HHM voor 
de Regio Midden Holland van 26-11-2013, worden de huidige uitgaven geschat op € 4,1 miljoen 
voor de gemeente Krimpenerwaard. Naar het op dit moment lijkt een onderschrijding dus. Hierbij 
kunnen nog wel kanttekeningen worden geplaatst. 

1. Er is hierbij nog geen rekening gehouden met kosten voor de uitvoering/ 
bedrijfsvoering van de nieuwe Wmo binnen de exploitatie van de gemeente 
Krimpenerwaard. 

2. Bij de huidige integratie-uitkering Wmo is sprake van een daling van € 1,37 miljoen, 
die nog moet worden opgevangen, door óf aanpassing van beleid óf overheveling van 
huidige taken naar het Sociaal Domein. 

3. Het gaat om een grove schatting van de uitgaven. 
 
Uitgangspunt geformuleerd door de accountant is de post Pm opnemen. 
 
Jeugdzorg 
De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle 
onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de Provincie, de gesloten 
jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd- GGZ die onder de 
ZorgVerzekeringsWet valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de 
AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. Deze decentralisatie 
wordt gecoördineerd door het ministerie van VWS. 
 
Begin december heeft staatssecretaris van Rijn (VWS) de jeugdbudgetten herzien. Deze kunnen in 
de meicirculaire 2014 echter nog fors afwijken van de decemberstand. Daarom hebben gemeenten 
en Rijk afspraken gemaakt over het Jeugdbudget 2015, om voortgang te kunnen garanderen en de 
gemeenten de mogelijkheid te bieden om afspraken te maken met zorgaanbieders. Het Rijk 
garandeert dat individuele gemeenten in de meicirculaire 2014 minimaal 95% van het budget 
krijgen dat hen in december is toegezegd. Met andere woorden de budgetten mogen niet meer dan 
5% naar beneden afwijken. 
 
Macrobudget Jeugdzorg 
Het macrobudget voor de decentralisatie jeugdzorg is bepaald op 3,5 miljard. De gemeente 
Krimpenerwaard ontvangt hiervan vooralsnog volgens de decembercirculaire 2013 € 9,76 miljoen.  
 
Op basis van de 3e Startfoto Midden Holland, waar de gemeente Krimpenerwaard onderdeel vanuit 
maakt, kan een voorlopige inschatting worden gemaakt van de kosten voor de Jeugdzorg voor de 
gemeente Krimpenerwaard van ongeveer € 11 miljoen. Betekent een verwacht structureel tekort. 
Hierbij kunnen nog kanttekeningen worden geplaatst. 

1. Er is hierbij nog geen rekening gehouden met kosten voor de uitvoering/ 
bedrijfsvoering van de nieuwe Wmo binnen de exploitatie van de gemeente 
Krimpenerwaard. 

2. Er komen mogelijk dubbelingen voor in de tellingen in de rapportage. 
3. Er zitten storende rekenfouten in de rapportage. 

 
Uitgangspunt geformuleerd door de accountant is de post Pm opnemen. 
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Participatiewet 
Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze deze ondersteunende voorzieningen kunnen 
bekostigen. Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan 
werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat 
nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale 
werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.  
 
De toegang tot de sociale werkvoorziening wordt afgesloten voor nieuwe instroom van 
arbeidsgehandicapten. Het huidige bestand aan Wsw-werknemers moet door natuurlijk verloop 
verminderen. Zittende Wsw-ers per 1 januari 2015 behouden hun rechten en plichten. 
Geïndiceerde Wsw-ers die op 1 januari 2015 nog op de wachtlijst staan verliezen hun recht op 
instroom. Zij gaan vallen onder de nieuwe participatiewet. De Sw subsidie per plek wordt 
afgebouwd naar een bedrag van € 22.700,-. 
 
Voor nieuwe jonggehandicapten is het niet meer mogelijk om een uitkering onder de Wahjong aan 
te vragen. De huidige Wajongers worden herbeoordeeld op hun arbeidsvermogen. De criteria 
hiervoor moeten nog opgesteld worden. Alleen zij die naar verwachting duurzaam 
arbeidsongeschikt zijn kunnen nog een beroep doe op de Wajong. Deze categorie blijft onder 
verantwoordelijkheid van het UWV. 
 
Er vindt een uitbreiding plaats van instrumenten en voorzieningen om mensen te ondersteunen in 
hun re-integratie naar reguliere arbeid. Voorbeeld hiervan is de voorziening beschut werk. 
Beschut werk is bedoeld als voorziening voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/ of 
psychische beperking die duurzaam zijn aangewezen op werk in een beschutte omgeving. Mensen 
die nu al beschut werken bij een sociale werkvoorziening houden hun bestaande rechten en 
plichten. 
 
In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen (oplopend tot 2026). De overheid zorgt 
tot 2024 nog eens voor 25.000 banen extra. Deze afspraken over extra banen staan los van de 
30.000 beschutte werkplaatsen die in de komende jaren worden gecreëerd en de arbeidsplaatsen 
waar nu al Wajongers werken. 
 
Er komt een quotumregeling voor werkgevers die hen verplicht om arbeidsgehandicapten aan te 
nemen. Daarnaast wordt onder meer voorzien in loonkostensubsidie tot maximaal 70% van het 
wettelijk minimum loon.                                                                                                                                   
 
Macrobudget Participatiewet 
Gemeenten krijgen met ingang van 2014 een ontschot budget voor de re-integratie van hun 
burgers. Dit budget bestaat uit het huidige participatiebudget (werkdeel), het huidige Wsw-budget 
en een nieuw budget voor de begeleiding van de nieuwe beschermde voorziening.  
Het macrobudget wordt op basis van de huidige informatie brekend op € 3,2 miljard in 2015.  
 
Door de afdeling sociale zaken K5 is een startnotitie opgesteld voor het portefeuillehouderoverleg 
sociale zaken waaruit blijkt dat het totaal ontschot participatiebudget voor de gemeente 
Krimpenerwaard € 4,2 miljoen bedraagt. De verwachte uitvoeringskosten voor alleen de Wsw 
worden geschat op € 3,8 miljoen (90% van het beschikbare budget). Dit betekent dat er voor re-
integratie van de andere doelgroepen van de Participatiewet slechts 10% overblijft.  
 
Uitgangspunt geformuleerd door de accountant is de post Pm opnemen. 
 
 
Financiële gevolgen 
De gevolgen van de decentralisaties van taken door het Rijk naar gemeenten worden buiten 
beschouwing gelaten in deze Perspectiefnota 2015. De financiële gevolgen worden daarom Pm 
verwerkt. Op een later tijdstip wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd. 
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Bijlage 20: Reserves en voorzieningen 
De staten D Reserves en Voorzieningen van de gemeenten en de K5 zijn naast elkaar gelegd om de 
verschillen in kaart te brengen en om een inzicht te krijgen van de reservepositie van de nieuw te 
vormen gemeente Krimpenerwaard. 
 
In het kader van het budgetrecht van de gemeenteraad is een goed zicht op de financiële positie 
van de nieuw te vormen gemeente Krimpenerwaard een vereiste. Dit zicht blijft niet alleen beperkt 
tot het jaarlijks vast te stellen gemeentelijk exploitatiebudget, maar is eveneens van toepassing op 
de gemeentelijke reservepositie. Om bij de kader-/perspectiefnota een dynamisch zicht op de 
financiële positie te verkrijgen wordt de vermogenspositie in beeld gebracht. In deze bijlage wordt 
een actuele stand van de reservepositie en -capaciteit in beeld gebracht. Deze prognose is 
gebaseerd op de vermoedelijke stand 1 januari 2015 volgens de huidige stand van zaken begin 
2014 van de afzonderlijke gemeenten en GRK5: 
 
Op basis van de begrotingen 2014-2017 ziet de reservepositie er op 1 januari 2015 als volgt uit: 
 

 BAB NLK OUD VLT SHN K5 Eindtotaal 

Algemene reserve  1.285.361   9.660.556 890.748 3.688.493 2.031.968          556.659   18.113.785 

Bestemmingsreserve  4.191.837   5.892.898 15.872.392  7.834.315  2.417.297    36.208.740  

 Reserves   5.477.198   15.553.454  16.763.140  11.522.808  4.449.265    556.659   54.322.524 

Voorziening  1.426.729   6.269.221 7.115.231   4.949.158  1.922.126    21.682.465 

 Voorzieningen  1.426.729  6.269.221 7.115.231 4.949.158 1.922.126     21.682.465 

  6.903.927   21.822.676  23.878.371  16.471.966  6.371.391    556.659    76.004.990 

 
* De jaarrekeningen 2013 zijn hierin nog niet verwerkt. 
 
De stand van de reserves en voorzieningen komt uit op een bedrag van € 76.004.990,--. 
 
Analyse: 
Het mag duidelijk zijn dat per afzonderlijke gemeente verschillen zijn. 
We hebben getracht deze in kaart te brengen, waar ondermeer naar de volgende onderdelen is 
gekeken: 
Reserves: 

- Rentetoevoeging 
- Kapitaallasten 
- Samenvoeging 

Voorzieningen: 
- Beheerplannen 
- Riolering 
- Samenvoeging 

Er is besloten een beleidsarme perspectiefnota samen te stellen. Gedurende het begrotingstraject 
zullen we tegen vragen aan gaan lopen, waarover een besluit genomen zal gaan worden. Het 
besluit kan in een aantal gevallen tot aanpassing van het begrotingssaldo gaan leiden. 
 

Datum behandeling klankbordgroep 26 mei 2014 Pagina 68 van 78



Perspectiefnota gemeente “Krimpenerwaard” 
 
 

  

Reserves: 
Reserves worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te 
merken en die bedrijfseconomisch gezien vrij zijn om te besteden. Politiek gezien kan aan met 
name genoemde reserves een bepaalde bestemming worden gegeven. De reserves worden daarom 
onderscheiden in een algemene reserve en meerdere bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves 
zijn geen harde verplichtingen en mogen gevormd worden. 
 
Algemene reserve: 
De algemene reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als 
weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De omvang van de algemene 
reserve is afhankelijk van de risico’s die de gemeente, afgezet tegen de exploitatie, loopt. De 
vorming van de algemene reserve geschiedt in principe door bestemming van batige 
exploitatiesaldi of door incidentele oorzaken als gevolg van de opbrengsten van bijvoorbeeld de 
gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van aandelen. Aanwending van de algemene reserve kan 
alleen plaatsvinden door het nemen van een expliciet raadsbesluit. Het is van groot belang dat een 
zorgvuldig beleid wordt nagestreefd op basis van een bepaalde toekomstvisie. 
 
Bestemmingsreserve 
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming 
heeft gegeven. Het betreft een vermogensbestanddeel dat niet alleen dient als dekkingsmiddel 
voor kapitaallasten van activa die al in het bezit zijn van de gemeente. Ook nieuwe investeringen 
kunnen ten laste van een opgebouwde reserve worden gebracht. Egalisatiereserves worden 
gerangschikt onder bestemmingsreserves en dienen om ongewenste schommelingen op te vangen 
op de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. 
 
Stille reserves 
Van een stille reserve is sprake als de marktwaarde (actuele opbrengstwaarde) van een actief 
hoger is dan de boekwaarde, die gebaseerd is op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Het 
betreft niet-bedrijfsgebonden activa (niet voor de openbare dienst bestemd) die een aanzienlijk 
hogere waarde hebben dan de boekwaarde. Hiertoe behoren bijvoorbeeld gebouwen en 
(landbouw)gronden die in pacht zijn uitgegeven. 
De stille reserves zijn in deze memo verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Per gemeente ziet dit er voor 01-01-2015 als volgt uit: 

 BAB NLK OUD VLT SHN K5 Eindtotaal 

Algemene reserve  1.285.361   9.660.556 890.748 3.688.493 2.031.968  556.659   18.113.785 

Bestemmingsreserve  4.191.837   5.892.898 15.872.392  7.834.315  2.417.297   36.208.740 

 Reserves  5.477.198  15.553.454  16.763.140 11.522.808  4.449.265  556.659   54.322.524 

 
Voor de komende jaren zien de saldi er als volgt uit: 
(saldi per 1 januari) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Algemene reserve 18.113.785 18.945.540 18.661.266 19.385.799 20.128.070 

Bestemmingsreserve 36.208.740 35.498.691 35.554.107 35.289.266 34.955.018 

       54.322.524       54.444.231      54.215.373      54.675.065      55.083.087  
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Reservepositie (x € 1.000,000)
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Noot: De reservepositie wijkt af van hetgeen Deloitte heeft vermeld in haar concept rapportage financieel onderzoek. 
Dit verschil wordt veroorzaakt doordat Deloitte de reservepositie heeft bepaald aan de hand van de 
vermogensmutatiemethode. De resultaten in enig jaar zijn toegevoegd danwel onttrokken aan de reserves. In 
bovenstaande grafiek is echter rekening gehouden met alle dotaties en onttrekkingen aan de reserves die voorkomen 
in de meerjarenbegrotingen van de gemeenten en de gemeenschappelijke regeling GRk5. 

 
 
Rentetoevoeging: 
Rentetoevoeging aan reserves wordt in het BBV aanbevolen en dient ook via resultaatbestemming 
tot uitdrukking te worden gebracht. Door de aanwending van reserves en voorzieningen voor de 
financiering van kapitaaluitgaven, wordt op de aan externe financiers te betalen rentelasten 
bespaard. Door voor deze bespaarde rentelasten een fictieve rentelast op te nemen worden de 
producten via de kapitaallasten belast met het niveau van de rentelasten als ware er sprake van 
externe financiering. 
 
Ook kan de rente als structureel dekkingsmiddel ten gunste van de exploitatie worden gebracht. 
Deze handelswijze impliceert dat, indien de desbetreffende reserve geheel of gedeeltelijk wordt 
aangewend, de renteopbrengst vervalt en er in de exploitatie een structureel tekort ontstaat. 
Derhalve is er dan sprake van een beperking in de besteedbaarheid van de reserve (= 
geblokkeerde reserve). 
 
Welke gemeente voegen rente toe aan reserves: 

Gemeente Rente’s 

Nederlek  2,5% en 4%  

Ouderkerk 2,8% 

Schoonhoven  4%, 4,5% en 5%  

Bergambacht  Geen  

Vlist  Geen  

GRK5  Geen  

 
Kapitaallasten 
Door de aanwending van reserves en voorzieningen voor de financiering van kapitaaluitgaven, 
wordt op de aan externe financiers te betalen rentelasten bespaard. Door voor deze bespaarde 
rentelasten een fictieve rentelast op te nemen worden de producten via de kapitaallasten belast 
met het niveau van de rentelasten als ware er sprake van externe financiering. 
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De kapitaallasten worden ten laste gebracht van de diverse reserves: 
 

 2015 2016 2017 

Bijdrage Investeringen Exploitatie                28.945             28.945              28.945  

Sport en Spel                17.437             36.610              40.111  

  Totaal Bergambacht                 46.382             65.555              69.056  

Algemene reserve              349.598           341.275                1.170  

Automatisering                18.808             20.209              19.745  

Begraafplaatsen                30.812             30.171              29.531  

Bouwgrondexploitatie              644.261           630.513            616.765  

Bruggen                36.192             35.491              34.789  

Digitale dienstverlening                  6.874               1.686                      -   

Kapitaallasten                59.612             58.713              57.814  

Mat.Gem.Werken                32.835             34.130              38.039  

Oevers                11.445             11.225              11.006  

Openbare verlichting                30.838             37.261              43.578  

  Totaal Nederlek            1.221.275        1.200.674            852.437  

Dekking kapitaallasten              766.522           753.574            736.280  

VGRP              573.515           563.894            553.107  

  Totaal Ouderkerk            1.340.037        1.317.468         1.289.387  

Centrale Huisvesting                96.236             86.822              84.440  

Reserve veerdienst                28.157             28.157              28.157  

  Totaal Schoonhoven               124.393           114.979            112.597  

Algemene reserve                18.946           356.230                      -   

Electronische dienstverlening                16.135             13.851                8.018  

Openbare verlichting                  4.855               4.813                4.771  

VKL              229.234           229.071            227.708  

  Totaal Vlist               269.170           603.965            240.497  

           3.001.257        3.302.641         2.563.974  

 
Reserve dekking kapitaallasten  
Soms komt het voor dat voor een bepaalde investering middelen beschikbaar worden gesteld door 
derden/vanuit de algemene reserve ter dekking van de (toekomstige) lasten of door incidentele 
voordelen. 
Het BBV geeft aan hoe hiermee om te gaan en maakt daarbij onderscheid in:  

 Investeringen met economisch nut. Dit zijn investeringen die verhandelbaar zijn of 
bijdragen aan het genereren van middelen. Denk hierbij aan gebouwen of een zwembad  

 Investeringen met maatschappelijk nut. Dit zijn investeringen in de openbare ruimte. 
Voorbeelden van deze activa zijn wegen, bruggen en openbaar groen; zij dienen een 
maatschappelijk nut maar ze genereren geen middelen en er is geen markt voor.  

 
In het kader van het BBV is het niet toegestaan om reserves rechtstreeks in mindering te brengen 
op investeringen met economisch nut. Deze investeringen moeten bruto worden geactiveerd en 
afgeschreven. Via de vorming van een (afzonderlijke) bestemmingsreserve kunnen de 
kapitaallasten, die in de exploitatie op het betreffende beheersproduct staan, worden gedekt door 
jaarlijks een bedrag gelijk aan de kapitaallasten uit die bestemmingsreserve te laten vrijvallen.  
  
Het verdient weliswaar de voorkeur om activa met een maatschappelijk nut niet te activeren, maar 
het is niet verboden. Het is uitsluitend toegestaan omdat gemeenten anders niet in staat zouden 
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zijn bepaalde investeringen in de openbare ruimte te doen. Reserves mogen daarom volgens de 
richtlijnen van het BBV wel in mindering worden gebracht op investeringen met een 
maatschappelijk nut. Dit wordt de netto-methode van activeren genoemd.  
 
Voorzieningen: 
3.1 Definitie 
Voorzieningen zijn naar verwachting, onvermijdelijke, geschatte uitgaven in verband met risico’s 
en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden min of meer onzeker zijn en 
die hun oorsprong vinden in het heden dan wel het verleden. Er rust een “bedrijfseconomische 
claim” op. Bijvoorbeeld een onderhoudsvoorziening: slijtage vindt nu plaats, terwijl herstel in de 
toekomst zal worden uitgevoerd. Een voorziening kan daarom omschreven worden als een 
toekomstige verplichting waarover de vrije beschikkingsmacht ontbreekt en behoort daarom tot het 
vreemd vermogen.  
 
Het BBV (art. 44) zegt dat voorzieningen worden gevormd voor:  
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel 

redelijkerwijs is in te schatten;  
b.  op de balansdatum bestaande risico’s op basis van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;  
c.  kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 

kosten zijn oorspong mede vindt in het lopende begrotingsjaar of in een voorafgaand 
begrotingsjaar (bijv. slijtage) en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van de 
lasten over de begrotingsjaren (i.c. egalisatievoorziening onderhoud).  

Tot de voorzieningen worden ook gerekend:  
d.  de ontvangen middelen van derden welke specifiek besteed moeten worden (bv rioolheffingen).  
 
Per gemeente ziet dit er voor 01-01-2015 als volgt uit: 
 

 BAB NLK OUD VLT SHN K5 Eindtotaal 

Voorzieningen   1.426.729    6.269.221  7.115.231  4.949.158  1.922.126     21.682.465 

 
Voor de komende jaren zien de saldi er als volgt uit: 
(saldi per 1 januari) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Voorzieningen 21.682.465 20.322.327 19.380.401 19.799.272 19.921.376 

 

Voorzieningen (x € 1.000.000,--)
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3.2. Wanneer een voorziening vormen dan wel instandhouden?  
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Het vormen en het op niveau houden van voorzieningen is weliswaar een onderdeel van de 
normale bedrijfsvoering, maar is voorbehouden aan de raad via de vaststelling van de 
programma’s c.q. de paragrafen. Met name de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is van 
belang, omdat de onderhoudsvoorzieningen gekoppeld zijn aan de hierin vermelde meerjarige 
onderhoudsplannen (denk hierbij aan: Wegen, Riolering, Groen).  
 
De commissie BBV stelt dat de raad het enige bevoegde orgaan is dat voorzieningen kan instellen 
en besluit tot dotaties daarin. Overigens geeft de commissie BBV wel aan dat de raad bij het 
vaststellen van bepaalde voorzieningen weinig ruimte heeft voor het maken van keuzen. Ze 
hebben immers een verplichtend karakter (artikel 44 BBV). Hiervoor is bij wet al bepaald dat ze 
gevormd moeten worden.  (Denk hierbij aan van derden ontvangen gelden met een bepaalde 
bestedingsverplichting)  
 
Het instellen van voorzieningen, waarbij de raad nog een keuzemogelijkheid heeft (te denken valt 
aan verschillende kwaliteitsniveaus t.b.v. het bepalen van de hoogte van een 
onderhoudsvoorziening), wordt middels separate besluitvorming aan de raad voorgelegd.  
  
De bestemming van een voorziening kan niet worden gewijzigd, dit in tegenstelling tot reserves.  
Voorzieningen worden gevormd ten behoeve van een vooraf vastgesteld doel en mogen dan ook 
alleen voor dat doel aangewend worden. Op het moment dat blijkt dat een voorziening niet meer 
nodig is (bijvoorbeeld een onderhoudsvoorziening van een gebouw dat inmiddels is verkocht) dient 
deze ten gunste van het exploitatieresultaat vrij te vallen. Voorzieningen waarin restant gelden 
zitten waarvoor een terugbetaalverplichting geldt, worden bij opheffing terugbetaald aan de 
betreffende donateur.  
  
Op grond van artikel 44, lid 3, van het BBV is het niet toegestaan om een voorziening op te nemen 
voor jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar 
volume, zoals bijvoorbeeld vakantiegelden. Uitgangspunt is dat jaarlijks terugkerende uitgaven 
binnen de exploitatie worden meegenomen.  
 
3.3. Toevoegingen en onttrekkingen  
Voorzieningen worden opgebouwd uit jaarlijkse stortingen ten laste van het product (binnen een 
programma) en hebben daarmee invloed op het resultaat. Onttrekkingen hebben geen invloed op 
de exploitatie, omdat uitgaven rechtstreeks ten laste van de voorziening worden gebracht.  
Mutaties van voorzieningen kunnen slechts op twee gronden plaatsvinden:  
• aanpassing van de voorziening aan het nieuwe noodzakelijke niveau;  
• vermindering in verband met aanwending van de voorziening voor het doel van de voorziening.  
  
De aanwending van voorzieningen, mits deze besteed worden voor het doel waarvoor ze gevormd 
zijn, behoeven niet meer separaat aan de raad te worden voorgelegd.  
  
3.4. Onderbouwing  
Voorzieningen moeten inhoudelijk en financieel goed onderbouwd zijn. Aan voorzieningen kunnen 
bijvoorbeeld meerjarige onderhoudsplannen ten grondslag liggen, op basis waarvan de jaarlijkse 
stortingen en onttrekkingen zijn bepaald. Waar nodig worden hierbij tevens criteria vastgelegd voor 
het te hanteren kwaliteitsniveau. Uit de voorziening worden alleen de onderhoudskosten betaald.  
  
Om een juiste weergave van de vermogenspositie van de gemeente te geven is het nodig de 
noodzakelijke omvang van de voorziening te bepalen. Het mag duidelijk zijn dat als een 
voorziening niet toereikend is, dekkingsproblemen kunnen optreden. Een te hoge voorziening 
daarentegen legt onnodig beslag op schaarse dekkingsmiddelen.  
Voor de onderhoudsvoorzieningen dient daarom een actueel meerjarig onderhoudsplan beschikbaar 
te zijn. Op basis hiervan kan worden vastgesteld wat het noodzakelijke niveau van de voorziening 
moet zijn. Jaarlijks wordt beoordeeld in hoeverre het verloop van de voorziening nog aansluit bij 
het meerjarig (actuele) onderhoudsplan. Deze periodieke herijking vormt een belangrijk onderdeel 
van het financiële beleidskader.  
  
In de jaarrekening dient in de toelichting op de balans, op basis van het BBV (artikel 55), de aard 
en reden van voorzieningen en de toevoegingen en onttrekkingen te worden toegelicht.  
  
Een voorziening kan niet negatief zijn. Ook niet tijdelijk. Immers voorzieningen dienen naar beste 
schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Om dit te voorkomen 
zal de exploitatie zwaarder belast moeten worden. Een negatieve voorziening heeft het karakter 
van een geactiveerd tekort en die zijn op grond van het BBV uitdrukkelijk verboden. De enige 
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uitzondering op de regel zijn voorzieningen gevormd uit de opbrengsten van heffingen met een 
meerjarig karakter (bijvoorbeeld rioolheffingen). Reden voor deze uitzondering is dat tarieven 
geëgaliseerd worden, zodat de tarieven geen sterke jaarlijkse schommelingen kennen. In zo’n 
geval kan het voorkomen dat gedurende een beperkt aantal jaren sprake is van een negatieve 
stand, welke op een later moment weer wordt gecompenseerd.  
   
3.5. Rentetoevoeging  
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan (artikel 45 BBV), omdat voorzieningen 
naar beste schatting dekkend dienen te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. 
Echter als sprake is van een voorziening tegen contante waarde (CW) zijn jaarlijkse toevoegingen 
in verband met de CW-rekenrente toegestaan; deze zijn dan immers nodig om de voorziening op 
het juiste niveau te houden. Een dergelijke toevoeging wordt niet gezien als een rentetoevoeging, 
maar als een toevoeging om de voorziening op de juiste hoogte te houden.  
  
Consequentie hiervan is dat de voorzieningen op peil moeten zijn, gebaseerd op actuele 
onderhoudsplannen of andere onderbouwingen incl. nominale ontwikkelingen. Dit voorstel betekent 
dat bij het opstellen van de plannen/onderbouwingen, dit meegenomen moet worden in de 
uitgangspunten. 
 
3.6 Stellige uitspraken:  
Voorzieningen die worden gevormd om de (groot) onderhoudslasten van een kapitaalgoed over een 
aantal jaren te egaliseren, kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een beheerplan 
van het desbetreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan dient periodiek te worden geactualiseerd.  
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Samenvoegen van Reserves en Voorzieningen 
Naast dat er naar bovenstaande beslispunten gekeken moet worden zijn er nog andere zaken die 
afgestemd moeten gaan worden. Er zal gekeken moeten worden welke reserves en voorzieningen 
samengevoegd kunnen worden. Daarbij zal meegenomen moeten worden de overwegingen per 
gemeente waarom voor een bepaald onderdeel voor een voorziening dan wel een reserve is 
gekozen en wat voor de nieuwe gemeente de overweging wordt. 
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Lijst met afkortingen op alfabetische volgorde: 
 

 AWBZ: Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige 
zorg en ondersteuning. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, hebben alle 
Nederlanders automatisch een verzekering: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die 
door bijna niemand op te brengen zijn. 

 BBV: Besluit Begroting en Verantwoording. De Gemeentewet schrijft voor dat 
gemeenten jaarlijks een begroting en jaarstukken moeten opstellen. De uitwerking van 
die bepaling is geregeld in het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV). 

 BCF: BTW- compensatiefonds. Als gemeenten en provincies diensten of goederen extern 
inkopen, betalen zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij die btw niet 
terugvorderen van de Belastingdienst. Extern ingekochte diensten zijn daarom al snel 
duurder dan intern uitgevoerde activiteiten. Sinds 2003 kunnen gemeenten en 
provincies met het btw-compensatiefonds toch de btw terugvragen die ze hebben 
betaald over uitbesteed werk.  

 BZK: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Ministerie houdt 
zich bezig met de democratische rechtsstaat, het openbaar bestuur, kwaliteit van 
personeel en management in de rijksdienst, de Grondwet en het constitutionele 
staatsrechtelijke bestel, de samenwerkingsrelatie met Curacao, Sint Maarten en Aruba, 
wonen en de rijksgebouwen. 

 CBS: Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van 
betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van 
de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken 
is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. De 
wettelijke grondslag voor het CBS is de "Wet op het Centraal Bureau voor de 
Statistiek" van 20 november 2003 (Staatsblad 2003, 516). 

 CER: Compensatie Eigen Risico. Door de regeling Compensatie eigen risico (Cer) kunt 
verzekerden in bepaalde gevallen een geldbedrag ontvangen ter compensatie van het 
verplicht eigen risico. De overheid betaalt hiermee een deel van het eigen risico terug.  

 CPB: Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 
economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek 
van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties. 

 EMU: De landen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) gebruiken dezelfde 
definities voor de staatsschuld en het begrotingssaldo: EMU-schuld en EMU-saldo. De 
EMU-schuld bestaat uit de staatsschuld plus de schulden van decentrale overheden en 
sociale fondsen. De onderlinge schulden van deze partijen tellen niet mee. De EMU-
schuld wordt weergegeven in een percentage: de EMU-schuldquote. Deze geeft de 
verhouding weer tussen de EMU-schuld en het bruto binnenlands product (bbp). Het 
EMU-saldo is het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale 
fondsen en lokale overheden. Hierbij zitten ook inkomsten en uitgaven met een 
kapitaalkarakter. Zoals aan- en verkopen van grond, investeringen, 
investeringsbijdragen en opbrengsten uit de verkoop van gas. Financiële transacties, 
zoals de verkoop van deelnemingen of kredietverstrekking, worden niet als inkomsten of 
uitgaven gezien. 

 Grex: De Grondexploitatiewet, vaak afgekort als Grex-wet, is een onderdeel van de Wet 
ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden. De Grondexploitatiewet 
biedt gemeenten onder meer instrumenten om kosten van de planontwikkeling op 
grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars, te verhalen. Daarnaast zijn er zaken 
geregeld omtrent planschade. 
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 GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg; deelgebied binnen de gezondheidszorg dat 
behandeling, begeleiding en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen. 
Het biedt tevens preventie. 

 GR K5: Gemeenschappelijke regeling K5. Volgens de GR-K5 werken de gemeenten 
Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist aan een aantal taken samen, 
onder meer op het gebied van onderwijs, sociale zaken, ict, strategische zaken en 
personeelsbeleid.  

 ISMH: Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland: Het ISMH verzorgt 
voor 10 gemeenten in Midden-Holland uitvoerende taken op onder meer het gebied van 
Ruimtelijke ordening, zorg en educatie, Groene Hart. Per 1 augustus 2005 is het bureau 
leerlingenvervoer onder ISMH gebracht. Voorts is na het besluit van de 
Krimpenerwaardraad K5 de uitvoering van de leerplichtwet met ingang van 2009 in 
handen gegeven van het ISMH. Tevens ondersteunt het ISMH gemeentebesturen bij 
typisch regionale beleidsterreinen als milieu, educatie, Ruimtelijke Ordening en Groene 
hart.  

 ODMH: De Omgevingsdienst Midden Holland streeft er naar een bijdrage te leveren aan 
een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Deze organisatie is per 1 juli 2012 van 
start gegaan. De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke milieutaken, 
vergunningverlening en handhaving van bedrijven ook belast met controle en toetsing 
van specialistische milieu- en veiligheidsaspecten. Zo ook ten aanzien van projecten. 
Hoewel deze dienst ook taken op het gebied van Bouw- en woningtoezicht heeft maakt 
deze gemeente daar geen gebruik van. Die taken zijn voor Ouderkerk, Nederlek en 
Bergambacht ondergebracht bij het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard.  

 OEM: Overige Eigen Middelen. Voorbeelden hiervan zijn inkomsten van Nutsbedrijven 
en bouwgrondexploitaties. 

 PROMEN: De missie van het werkvoorzieningschap Promen is het bieden van zinvol 
werk met maximale ontwikkelmogelijkheden aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.   

 RDOG: Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. Binnen de Veiligheidsregio is één 
loket voor de geneeskundige hulpverlening in crisissituaties ontstaan. Het bewaakt, 
beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio 
Hollands Midden in zowel reguliere als crisis-omstandigheden. Daarnaast probeert de 
RDOG HM de effecten van gezondheids-bedreigingen te beperken.  

 SAM: Het Streekarchief Midden Holland. Houdt zich bezig met de uitvoering van de 
gemeentelijke taken in het kader van de archiefwet. 

 SVHW: Het samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling 
verzorgt voor de deelnemers de volgende werkzaamheden: de heffing en invordering 
van lokale belastingen; de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; de 
administratie van vastgoedgegevens; het verstrekken van de vastgoedgegevens aan de 
deelnemers en derden. Tevens verzorgt het SVHW de Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen (BAG) en de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). 

 TBK: Het Technische Bureau Krimpenerwaard houdt zich bezig met het Verlenen van 
technische adviezen als het gaat om beoordeling op bouwtechnisch gebied van 
ondermeer bouwvergunningen, aanleg van wegen, straten, watergangen, rioleringen 
etc. Zij heeft de regie bij de aanbesteding van openbare werken en voert zij de directie. 
Daarnaast wordt toezicht gehouden op bouwtechnische werken van zowel particuliere 
als bedrijfsbouw c.q. de naleving van de verleende bouwvergunning. VRHM: In de 
Veiligheidsregio Hollands Midden zetten hulpverleningsdiensten, gemeenten en partners 
zich dagelijks in voor een veilige samenleving met als doel risico's te verminderen en 
incidenten, rampen en crisis zo goed mogelijk te bestrijden. 

 VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 Wet Wajong: Jonggehandicapten en studenten die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt 

raken, krijgen via de Wet Wajong ondersteuning bij het vinden van werk. Als ze door 
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hun beperking niet genoeg geld kunnen verdienen om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, krijgen zij een (aanvullende) uitkering. 

 Wmo: De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen 
aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om 
mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch 
probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig 
wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals 
thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt 
andere accenten. 

 Wtcg: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Mensen met een 
chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra kosten door hun aandoening. Zij 
kunnen een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg). Het kabinet is van plan de Wtcg af te schaffen. In plaats daarvan 
gaan gemeenten ondersteuning op maat bieden. De Eerste Kamer moet de plannen nog 
goedkeuren. 
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