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1. ONZE KERNBOODSCHAP
In ons Collegewerkprogramma hebben wij aangegeven dat wij 2018 en 2019 nodig hebben om de
balans op te maken en een plan van aanpak te maken voor de wijze waarop wij onze lokaal-liberale
visie op een ‘Kleurrijk Krimpen aan den IJssel’ willen uitvoeren. In onze eerste begroting 2019-2022
hebben wij uw raad gevraagd om daar extra incidentele middelen voor beschikbaar te stellen.
Deze incidentele (en andere reguliere) middelen hebben wij de achterliggende maanden gebruikt om
onderzoek te doen en plannen te maken voor een inclusief, veilig, leefbaar en duurzaam Krimpen
aan den IJssel. Onze intentie was en is om bij de behandeling van deze Kadernota en de begroting
2020-2023 – met elkaar – een aantal politieke keuzes te maken.
Wij zijn er inmiddels van overtuigd geraakt dat wij voor een forse krachtsinspanning staan. Zowel in
het sociale als het fysieke domein leven we, zoals Jan Rotmans zegt, niet in een tijdperk van
verandering maar in een verandering van tijdperk.
In deze Kadernota nemen wij u mee in onze (zoek)tocht naar dat nieuwe tijdperk waarin onze
gemeente inclusief, veilig, leefbaar en duurzaam zal zijn. Het inhoudelijke perspectief van deze
Kadernota ligt daarom bewust verder dan de vier begrotingsjaren 2020-2023.
In onze beleving moeten wij ons op een punt verder in de toekomst richten. Enerzijds omdat zo’n
toekomstbeeld ons in de huidige tijd kan en moet inspireren. Anderzijds omdat wij zodoende
(mentale) ruimte willen creëren om in deze bestuursperiode gezamenlijk een nieuwe koers uit te
stippelen.
2030
Het jaar 2030 is voor ons een belangrijke mijlpaal. Dat is het jaar dat wij in Nederland met elkaar de
CO2-uitstoot met 49% willen reduceren (ten opzichte van 1990). Meer dan 100 partijen werken
onder de vlag van het Klimaatakkoord samen om die reductie te realiseren. Het Kabinet heeft daarbij
de regie. Namens de gemeenten participeert de VNG in dit proces.
Binnen vijf sectoren wordt gewerkt aan een pakket maatregelen dat in zijn samenhang tot de
beoogde reductie moet leiden. De sectoren gebouwde omgeving, industrie, landbouw en
landgebruik, mobiliteit en elektriciteit werken aan ‘sectortafels’ aan concrete maatregelen die de
transitie binnen die sector tot stand moet brengen.
De transitie binnen de sector gebouwde omgeving is voor gemeenten het meest relevant. Net als alle
andere gemeenten krijgt onze gemeente straks de regierol om deze transitie – wijk voor wijk – op
gang te krijgen en tot een goed einde te brengen.

Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid om met een Regionale Energiestrategie ruimtelijk
invulling te geven aan de maatregelen die binnen de sector elektriciteit worden ontwikkeld. Onze
gemeente werkt zoals u weet binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan zo’n strategie.
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Met betrokkenheid van alle stakeholders maken wij uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte
waarin we het tijdspad vastleggen waarop de Krimpense wijken van het aardgas gaan. Voor wijken
waarvan de transitie voor 2030 is gepland, maken we ook de potentiele alternatieve energieinfrastructuren inzichtelijk.
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Samen met de gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben we ons verder tot doel
gesteld om de CO2-uitstoot van verkeer – al in 2025 – met 30% te verminderen. Die CO2-doelstelling
staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de Regionale Bereikbaarheidsagenda.
Die agenda is ook gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van economische kerngebieden
en de aantrekkelijkheid van woon- en werklocaties. Het oplossen van het knelpunt Algeracorridor is
daarbij één van de uitdagingen.
Tenslotte streven we binnen de Metropoolregio naar een gezonde leefomgeving. De uitdaging is om
te komen tot een andere vorm van mobiliteit die aan al deze ambities bijdraagt.
2050
Dat is het jaar dat álle 9 miljoen gebouwen in Nederland moeten zijn geïsoleerd en zijn voorzien van
duurzame energie, zodat ze aardgasvrij kunnen worden gemaakt. In dat jaar moet heel Nederland
ook zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht.
Begin 2018 is de notitie ‘Stand van zaken klimaatadaptatie’ opgesteld waarin de huidige situatie ten
aanzien van klimaatadaptatie is beschreven. Daarnaast beschrijft de notitie welke maatregelen de
afgelopen jaren reeds zijn genomen om Krimpen aan den IJssel klimaatbestendiger te maken.
In de notitie zijn aanbevelingen opgenomen om (gevolgen van) hittestress en wateroverlast te
voorkomen en tegen te gaan. Deze aanbevelingen werken wij uit in een zogeheten ‘stresstest’ en een
Basisrioleringsplan (BRP+).
Inmiddels zijn wij in Langeland en Oud-Krimpen al gestart met het toepassen van (nieuwe)
maatregelen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Verder hebben wij meer inzicht
gekregen in de kwetsbare locaties bij hevige neerslag en toenemende temperaturen. Na de zomer
willen wij tijdens risicodialogen bepalen welke risico’s acceptabel zijn en welke maatregelen en
locaties prioriteit (moeten) krijgen.
… maar het draait – natuurlijk – niet alleen om het fysieke domein
Het fysieke domein moet immers ten dienste staan van het ‘Kleurrijke Krimpen’ dat wij nastreven.
Uiteindelijk krijgt onze Krimpense samenleving pas kleur door de manier waarop die samenleving aan
alle inwoners ruimte biedt om hun leven naar eigen inzicht in te richten en door de manier waarop
wij respectvol met elkaars vrijheden omgaan. Daarbij is van groot belang dat zorg en ondersteuning,
voor een ieder die dat nodig heeft, toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn.

In deze Kadernota en bij de opstelling van de begroting zullen wij de uitgaven binnen het sociaal
domein daarom integraal afwegen. Onder het sociale domein vatten wij al onze inspanningen rond
participatie en zelfredzaamheid, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Dit gebeurt
met inzet van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, de Wet publieke
gezondheid en de Jeugdwet. Het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’
beschouwen we als ‘parapluwet’. Inmiddels zijn we gestart met een interactief proces om tot een
nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2024 te komen.

Kadernota 2020

2024
Voor het sociaal domein beschouwen we 2024 als mijlpaal. Zoals bekend is de eerste beleidscyclus
van het sociaal domein bijna op zijn einde. Het sociaal domein heeft binnen de begroting geen
‘aparte positie’ meer.
Een tussentijdse evaluatie heeft ons geleerd dat we het kwalitatief goed doen, maar dat er financieel
een (forse) opgave ligt. Inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein zijn daarbij niet meer te
toetsen op budgetneutraliteit vanwege de invoering van de nieuwe verdeelsystematiek.
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In vergelijking met de vorige planperiode willen we niet inzetten op een volledig andere koers, maar
anders dan in de vorige periode staat de komende jaren de transformatie van het sociaal domein
centraal. Meer concreet richten we ons kompas op:
 Inclusief
 Een gezond, veilig en leefbaar leven lang leren
 Zelfredzaam
 Goede ondersteuning en hulp dichtbij
 Betaalbaar
Deze doelen willen we aan het einde van de planperiode, in 2024, bereikt hebben.
Kortom: we staan aan de vooravond van de ‘grote verbouwing’ van Krimpen aan den IJssel
Een inclusief, veilig, leefbaar en duurzaam Krimpen aan den IJssel bereiken we niet als we blijven
doen wat we altijd gedaan hebben. Dan blijven we immers krijgen wat we altijd gekregen hebben.
Niet dat we ontevreden mogen of moeten zijn over de staat van onze gemeente, maar het is ons
college na ruim een jaar wel duidelijk geworden dat bijna al onze gemeentelijke programma’s en
processen op een andere, vooral duurzame én inclusieve, leest geschoeid moeten worden.
Dat willen we in een aantal stappen bereiken, waarbij wij uw raad willen voorstellen om 2024, 2030
en 2050 als ijkpunten te hanteren.
Het fundament: de woon- en leefomgeving
Op zich is het beheer van de openbare ruimte in onze gemeente op orde: ‘sober doch doelmatig’. In
de begroting zijn de noodzakelijke middelen opgenomen. Dat geldt zowel voor kleinschalig (dagelijks)
onderhoud als grootschalig (vervangings)onderhoud.
De komende jaren zal er in riolerings- en herstratingsplannen echter meer en meer sprake zijn van
nieuwe en hogere investeringen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dat zal leiden
tot het sneller oplopen van de kapitaallasten. Wellicht zal óók de energietransitie tot nieuwe en
hogere investeringen leiden.
Waar nodig zal er dan ook nog extra aandacht voor toegankelijkheid en (verkeers)veiligheid moeten
zijn. Dat heeft enerzijds te maken met de vergrijzing en anderzijds met ons beleid om mensen vaker
en langer thuis te laten wonen. Buurten en wijken zijn daar nog niet altijd op ingericht.
Op dat fundament staan duurzame voorzieningen
Binnen het programma Samenleven gaan we als gemeente het goede voorbeeld geven waar het gaat
om het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, gemeentelijke gebouwen en
accommodaties voor sport, cultuur en recreatie. Gelukkig hebben we inzicht in onze
vastgoedportefeuille. Bovendien hebben we in het kader van de voorzieningendiscussie in een
eerdere bestuursperiode al bepaald welk vastgoed kan worden afgestoten.
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Verder zullen we in samenspraak – waar nodig – tot nieuw beleid moeten komen op het gebied van
veilig, duurzaam en inclusief wonen, werken, vrijetijdsbesteding en een leven lang leren. Met het
opstellen van een nieuwe Woonvisie zijn we inmiddels gestart.
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Zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft
Binnen het sociaal domein is het ons tot nu toe – ondanks grote inspanningen – niet gelukt om de
gemeentelijke taken binnen het teruglopende ‘zorgbudget’ uit te voeren. Ook andere gemeenten
kampen met (grote) tekorten, enerzijds veroorzaakt door dalende inkomsten van het Rijk en
anderzijds door oplopende zorgkosten.
Het Rijk heeft dit inmiddels erkend en stelt voor de jaren 2019-2021 extra, incidentele middelen
beschikbaar. Dat geeft ons de komende jaren lucht zodat we met de verdere transformatie van het
sociaal domein aan de slag kunnen gaan.
Wij vinden – zoals ook al is aangegeven in het coalitieakkoord – dat een goede balans in de
bevolkingsopbouw belangrijk is voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige gemeente.
Helaas is die balans er in onze gemeente op dit moment niet. Het is ook niet eenvoudig om in korte
tijd een betere balans te bereiken. Toch willen we daar een start mee maken, onder andere door in
onze nieuwe Woonvisie keuzes te maken.
Krimpen aan den IJssel heeft nu relatief veel inwoners boven de 65 jaar die meer dan gemiddeld
financieel draagkrachtig zijn. Opvallend genoeg is de groep onder de 18 jaar óók groter dan in de
gemeenten om ons heen. Juist voor deze twee leeftijdsgroepen heeft de gemeente per 1 januari
2015 een grote mate van integrale verantwoordelijkheid gekregen.
Inmiddels is gebleken dat de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet,
de Participatiewet en de Wet publieke gezondheid – mede als gevolg van die relatief hoge groene en
grijze druk – veel van onze gemeente vergt, ook in financiële zin. Juist in een periode dus dat er ook
in het fysieke domein forse uitdagingen voor de deur staan.
Aan de vooravond van de ‘grote verbouwing’ van Krimpen aan den IJssel
Als wij de balans op dit moment moeten opmaken – en dat doen we in deze Kadernota – dan kunnen
wij niet anders concluderen dat onze gemeente een ‘grote verbouwing’ te wachten staat in zowel het
fysieke als het sociale domein. Dat is niet voor het eerst.
In de tweede helft van de vorige eeuw ging het om – wat nu zo lijkt – een relatief eenvoudige
‘verbouwing’ van weilanden in Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid tot fraaie woonwijken. Een
verbouwing waar bovendien (veel) geld mee verdiend kon worden. Geld dat vaak is ingezet als
initiële investering in openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting.
In de eerste helft van deze eeuw zal het juist gaan om het ‘verbouwen’ van alles wat we de afgelopen
jaren met elkaar hebben opgebouwd. Dit is een verbouwing die geen geld gaat opleveren, maar geld
gaat kosten. Ook al bestaan er ongetwijfeld mogelijkheden om tot ‘business cases’ te komen, waarbij
investeringen in de exploitatie kunnen worden terugverdiend.

Veel is afhankelijk van de wijziging van de financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten.
Minister Ollongren heeft inmiddels alle opties op tafel gelegd: verruiming van eigen inkomsten,
snellere aanpassingen in de bijdragen uit het Gemeentefonds en – op langere termijn – een
verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Vanaf 2021 wordt de verdeling van het
Gemeentefonds herzien. In het voorjaar van 2020 komt voor het eerst informatie beschikbaar
waaruit kan worden opgemaakt welk effect dit voor Krimpen heeft.
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Wij kunnen echter op dit moment niet uitsluiten dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden.
Voor ons is op dit moment nog onduidelijk of het huidige voorzieningenniveau met de huidige lokale
lastendruk in stand kan blijven.
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Hoe dan ook: de winkel blijft open
Die verbouwing zullen wij voorbereiden en uitvoeren terwijl onze ‘winkel’ open blijft. En meer dan
dat: wij proberen onze dienstverlening waar mogelijk te moderniseren door inzet van ‘smart’
oplossingen.
Bij de behandeling van de Nota Lokale Heffingen in april van dit jaar heeft uw raad de bandbreedtes
van kostendekking vastgesteld waarbinnen wij onze dienstverlening (onder andere afvalinzameling,
riolering, begraven, markt en haven) moeten aanbieden.
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2. FINANCIËLE KERNBOODSCHAP EN VERDERE OPBOUW KADERNOTA
De Kadernota is het begin van een nieuwe planning- en controlcyclus. Onder invloed van de
resultaten van 2018, ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2019 en externe factoren zoals de
mei-circulaire worden financiële kaders voor de komende jaren opgesteld. In deze Kadernota doen
wij dat nadrukkelijk vanuit de inhoud en een visie op de toekomst van Krimpen.
Wij volgen daarbij de opbouw van de programmabegroting. In ieder hoofdstuk schetsen wij de
belangrijkste ontwikkelingen in het betreffende programma. Per programma geven we ook inzicht in
de initiatieven die wij zelf willen ontplooien of anderen bij ons hebben aangedragen. Een aantal van
deze initiatieven hebben wij nu al opgenomen in het overzicht van nieuw beleid en intensiveringen
of in het Investeringsprogramma (bijlagen 2 en 3).
Wij nodigen uw raad nadrukkelijk uit om in uw algemene beschouwingen op deze initiatieven te
reflecteren. En natuurlijk rekenen wij erop dat uw raad zelf ook initiatieven aandraagt.
Het meer financiële deel van de Kadernota brengt in beeld of ambities en (financiële) mogelijkheden
met elkaar verenigbaar zijn. Daarbij realiseren wij ons dat de Kadernota beoogt kaders vast te stellen
voor de begroting 2020-2023 en daarmee nog geen ‘concept-begroting’ is. Deze Kadernota en de
algemene beschouwingen op 11 juli vormen de belangrijkste input voor het opstellen van de
begroting 2020-2023 die de raad begin november vaststelt.
De ontwikkeling van jaarresultaten en begrotingssaldi vertoont een zorgelijk verloop. Jarenlang
waren we in Krimpen gewend aan rekeningoverschotten en sluitende begrotingen. Soms waren
taakstellingen nodig, maar nooit leidde dat tot verhoging van de lokale lastendruk. Sterker nog, de
afgelopen jaren kon tot tweemaal toe worden afgezien van de trendmatige OZB-verhoging.
Aan die periode lijkt nu een einde gekomen. Al enkele jaren zijn op basis van structureel evenwicht
tekorten zichtbaar, die tot nu toe door de inzet van bestemmingsreserves gecompenseerd konden
worden. De bodem van deze reserves is echter bereikt en de kosten stijgen verder.
Recentelijk werd de jaarrekening 2018 afgesloten met een tekort van € 443.000. Ook de lopende
begroting 2019 vertoont inmiddels een tekort van vergelijkbare omvang. De structurele
begrotingsruimte kent in 2019 zelfs een nadelig saldo van € 1,25 miljoen. Het kan dan ook geen
verrassing zijn dat het meerjarenbeeld in deze Kadernota eveneens stevige tekorten laat zien.
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Het meerjarenbeeld 2020-2023 is (structureel) negatief
Deze Kadernota richt zich op het meerjarige financiële beeld, voor de jaren 2020 tot en met 2023.
Het vertrekpunt daarvoor is de laatste stand van de meerjarenramingen die uw raad is gepasseerd op
21 mei 2019.
Op basis van de eerder vastgestelde uitgangspunten en budgetactualisatie hebben wij het beeld
aangevuld. Dit leidt tot het volgende – negatieve – beeld:
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Meerjarenbeeld

2020

Saldo meerjarig

2021

- 576

Totaal begrotingswijzigingen t/m 21 mei
Saldo 2020-2022 t/m 21 mei
Aanpassingen en ontwikkelingen

2022
83

2023

679

230

35

86

- 346

118

765

2020

2021

2022

765
2023

budgetactualisatie

- 432

- 418

- 437

- 500

bijdrage GR Jeugdhulp

- 796

- 808

- 820

- 820

afvalexploitatie

- 322

- 324

- 328

- 328

lijkbezorging

110

111

113

113

Eneco-dividend

130

- 333

- 333

- 333

Mei-circulaire gemeentefonds

878

826

150

678

- 779

- 828

- 890

- 425

Saldo 2020-2023

In bijlage 1 lichten wij deze cijfers toe.
Structureel evenwicht
Het meerjarig saldo is opgebouwd uit een groot aantal structurele en incidentele baten en lasten. De
structurele begrotingsruimte is het saldo zonder incidentele baten en lasten. In de begroting dienen
de structurele lasten te worden gedekt door structurele baten. Immers, met incidentele baten
kunnen de doorlopende lasten op termijn niet langer worden gedekt. In iedere begrotingswijziging
wordt daarom naast het begrotingssaldo ook de structurele begrotingsruimte gepresenteerd. Om de
financiële (on)mogelijkheden voor de komende jaren te bepalen vormt dit een betere basis dan het
saldo inclusief incidentele baten en lasten.
De afgelopen jaren is het begrotingssaldo sterk beïnvloed door de uitnamen uit de
bestemmingsreserve sociaal domein. In 2019 wordt voor het laatst een bedrag aan de reserve
onttrokken, waarna deze leeg is.
De resterende incidentele baten en lasten bestaan vrijwel volledig uit lasten voor nieuw beleid met
een bijbehorende dekking uit reserves. Per saldo heeft dat geen invloed op het structureel
evenwicht. Uitzondering hierop is voor de komende jaren de tijdelijke uitbreiding van de huisvesting
voor het Mozaïek. Daarmee is de structurele begrotingsruimte dus nagenoeg gelijk aan de totale
begrotingsruimte.
De cijfers in deze Kadernota bevatten de onderstaande structurele begrotingsruimte:
Structurele begrotingsruimte bestaand beleid

2020

Saldo meerjarig
Saldo incidentele baten en lasten
Structurele begrotingsruimte

-/-

2021

2022

- 779

- 828

- 890

- 63

- 63

- 32

- 716

- 765

- 859

2023
- 425
- 425
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Uit deze reeks blijkt dat in alle jaren sprake is van negatieve structurele begrotingsruimte en er dus
een opgave ligt om tot structurele maatregelen te komen.
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3. PROGRAMMA WOON- EN LEEFOMGEVING
Algemeen
In deze bestuursperiode treedt de Omgevingswet in werking. Naar verwachting zal de verbreding,
verankering en doorontwikkeling van de wet pas in volgende bestuursperioden volledig zijn beslag
krijgen.
Daarbij is voor onze gemeente vooral van belang dat in 2013 alle (vier) bestemmingsplannen zijn
geactualiseerd en op een gelijke leest zijn geschoeid. Met een ‘veeg-bestemmingsplan’ zijn de
plannen recent ‘up-to-date’ gemaakt. Daarmee kunnen we beleidsmatig – niet alleen in theorie – tot
2023 vooruit.
De Omgevingswet kiest primair voor groei en ontwikkeling ten faveure (dan wel ten koste) van
rechtszekerheid. De sturingsfilosofie die de wet hanteert, is er eerder één van ‘ja, mits’, dan ‘nee,
tenzij’. Afhankelijk van de huidige manier van werken binnen een gemeente kúnnen (verregaande)
wijzigingen nodig zijn op het gebied van:
1. de gemeentelijke sturingsfilosofie;
 in hoeverre is er (al) ruimte voor integraal werken?
 in hoeverre is er (al) ruimte voor maatschappelijke initiatieven?
2. de gemeentelijke organisatiestructuur;
3. de structuur van (verplichte) verbonden partijen op het gebied van fysieke leefomgeving en
omgevingskwaliteit;
4. de wijze van samenwerking met ketenpartners op het gebied van fysieke leefomgeving en
omgevingskwaliteit.
Per 1 juli beschikken wij over een Team Omgevingsloket dat als ingang fungeert voor álle ruimtelijke
initiatieven, van dakkapel tot appartementencomplex. Met verbonden partijen en ketenpartners zijn
wij al enige tijd (ambtelijk) in gesprek.
Verder geven wij de komende tijd nu eerst voorrang aan de belangrijkste inhoudelijke vraagstukken
die er in de leefomgeving spelen. Nadat we daar gezamenlijk (politieke) keuzes in gemaakt hebben,
kunnen wij wellicht in deze bestuursperiode met de integrale ruimtelijke vertaling in de vorm van
een Omgevingsvisie starten.
Duurzaamheid is niet alleen het uitgangspunt voor het ontwikkelen en beheren van de openbare
ruimte. Wij proberen duurzaamheid binnen alle gemeentelijke programma’s centraal te stellen. Als
gemeente vervullen wij daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie. De komende jaren zullen de
energietransitie en de klimaatadaptatie onze twee grootste uitdagingen zijn. In het najaar starten wij
met het opstellen van onze nieuwe Duurzaamheidsagenda.
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Nog steeds is onze gemeente relatief gezien een veilige gemeente. Desondanks zijn er aspecten waar
we met elkaar scherp op moeten zijn. Zoals de sterke sociale banden die enerzijds bijdragen aan de
leefbaarheid, maar anderzijds een risico vormen voor de transparantie en meldingsbereidheid. Ook
de veranderende bevolkingssamenstelling als gevolg van de openstelling van de huursector is een
aandachtspunt.
De regierol en de relatief sterke informatiepositie van de gemeente worden door veel van onze
veiligheidspartners als positief ervaren, maar het behouden van deze positie vraagt extra aandacht
voor de toekomst. Samen met onze partners blijven we proces- en locatiegericht op problematiek
acteren.
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Het is een opgave om onze inwoners en ondernemers te verleiden om hun mobiliteit op een meer
duurzame manier vorm te geven. Wij benadrukken dat lopen en fietsen niet alleen een bijdrage
leveren aan een duurzaam Krimpen aan den IJssel. Het legt ook een basis voor een gezonde
levensstijl.
De reconstructie van de grote kruising en de herontwikkeling van Centrum-Zuid bieden de kans om
op korte termijn zowel het gebruik van fiets en openbaar vervoer als de doorstroming voor auto’s te
verbeteren. Verder is – in het kader van de MIRT-verkenning Oeververbinding Rotterdam – nog een
aantal maatregelen voor de korte en lange termijn benoemd. Het gaat dan vooral om maatregelen
die door andere weg- en objectbeheerders in de Algeracorridor getroffen moeten worden.
In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties doen wij jaarlijks verslag van de (financiële)
voortgang van de ruimtelijke ontwikkeling binnen onze gemeente. De projecten Stormpolderdijk, De
Wilgen, Meerkoetstraat, Prinsessenpark, Veerdam, Waardhuis, Veld en Beemd, De Korf en
Wilhelminaplein zijn op dit moment in uitvoering.
De projecten Centrum-Zuid en KOAG zijn in voorbereiding. Wij verwachten dat in het najaar
stedenbouwkundige en programmatische kaders voor deze locaties kunnen worden vastgesteld.
Ten behoeve van de (her)ontwikkeling van de locaties Werf aan den IJssel en Kerkdreef hebben wij
opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een bredere stedenbouwkundige visie. Wij zullen deze
visie na de zomer presenteren.
In de visie laten we zien hoe de IJsseldijk-zone, globaal tussen Molenvlietsingel en Groenendaal,
beter kan worden verbonden met het centrum van onze gemeente en met de bestaande
groenstructuur. De locaties Kerkdreef en – met name – Werf aan den IJssel zijn de eerste twee
locaties waarmee we uitvoering willen geven aan deze visie.
In de Meerjarenplanning Herstraten kijken wij jaarlijks 10 jaar vooruit naar de integrale projecten die
wij in de openbare ruimte willen uitvoeren. In de vorige bestuursperiode is besloten om dat meer
wijkgericht aan te pakken. In de wijk Langeland zijn we daarmee gestart. En ook Oud-Krimpen
hebben we zo voorbereid.
Wij zetten deze werkwijze voort. De komende jaren is er echter geen sprake van dat er opnieuw hele
wijken worden aangepakt. De projecten die zich niet in Oud-Krimpen of Langeland bevinden, liggen
meer verspreid over de gemeente.
Overzicht van (onze) initiatieven
Veiligheid
 Aanpak Ouverturelaan (besluit 21 mei 2019)
o Verkeerskundige maatregelen
o Aanpassen woningen
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Duurzaamheid
 Aanpak wegverkeerslawaai
 Wijkacties
 Energietransitie
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Mobiliteit en bereikbaarheid
 Project grote kruising
o Reconstructie
o Verbeteren doorstroming auto
o Verbeteren doorstroming openbaar vervoer
o Verbeteren fietsinfrastructuur
o Verbeteren ketenmobiliteit
 Project Centrum-Zuid
o Reconstructie Boerhaavelaan
o Verbeteren fietsinfrastructuur
Beheer en onderhoud
 Operatie Steenbreek
Integrale projecten in de openbare ruimte
 Langeland ‘Next Generation’
 Oud-Krimpen ‘Waterproof’
 Overige projecten
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Ruimtelijke ontwikkeling
 Uitvoering MPG
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4. PROGRAMMA SAMENLEVEN
Algemeen
Wij zijn ervan overtuigd dat een veilige en toegankelijke woon- en leefomgeving iedereen als het
ware uitnodigt om op zijn of haar manier mee te doen en een bijdrage te leveren op basis van zijn of
haar eigen interesses en talenten. Een goed ingerichte openbare ruimte nodigt uit tot spelen en
bewegen, maar er is meer nodig.
Daarom zien wij voor ons zelf een belangrijke aanjagende en verbindende rol weggelegd om tot een
breed aanbod van voorzieningen en/of activiteiten te komen. Zo waarborgen we dat onze gemeente
voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond een prettige
plek is om te wonen, winkelen, werken, ondernemen, uitgaan en recreëren.
Wij vinden dat cultuur in de Krimpense samenleving een belangrijke rol kan spelen. Cultuur zorgt
voor samenhang en verbinding. Cultuur biedt mogelijkheden voor zingeving, ontplooiing en
participatie voor al onze inwoners. Wij willen daarom extra investeren in het versterken van de
lokale culturele infrastructuur en het vergroten van de zichtbaarheid van cultuur.
In maart 2014 heeft de toenmalige gemeenteraad bepaald dat de rol van de gemeente in beginsel
beperkt blijft tot regisseur van beleid. Dat houdt in dat de gemeente in beginsel zelf geen
voorzieningen (meer) exploiteert of organiseert. Wij hebben geconstateerd dat hier voor ons op een
aantal terreinen nog een uitdaging ligt.
Als gemeente bieden we – zoals afgesproken in steeds beperktere mate – (maatschappelijk)
vastgoed aan voor ontmoeting, sport, cultuur en recreatie. Dat doen we als de markt of de
samenleving daar zelf niet in kan voorzien.
Met de tennisverenigingen TCK en TVL hebben wij (financiële) afspraken gemaakt over investeringen
in hun accommodatie in relatie tot de kostprijs-dekkende huur die zij ons (gaan) betalen.
Bewoners en maatschappelijke organisaties kunnen structureel of incidenteel subsidie aanvragen
voor activiteiten die een bijdrage leveren aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Andere
voorzieningen en activiteiten (wonen, ondernemen, zorg) stimuleren we door – soms letterlijk –
ruimte te creëren en afspraken te maken.
Zo hebben we in december 2018 met QuaWonen en huurdersorganisaties nieuwe afspraken over
wonen, zorg en welzijn gemaakt. Inmiddels zijn we ook gestart met de voorbereiding van onze
nieuwe visie op wonen. Ook dat zullen we in samenspraak met bewoners doen.

In maart van dit jaar hebben wij een – door ons gevraagd – advies gekregen over de wijze waarop wij
onze lokale economie en ondernemers meer proactief tegemoet kunnen treden. Op dit moment zijn
wij daarvoor aanvullende (beleids)capaciteit aan het werven. Vooruitlopend daarop hebben wij al
een virtueel ‘ondernemersloket’ (www.krimpenaandenijssel.nl/Ondernemersloket) ingericht en een
nieuwe accountmanager aangesteld. Aan de Stormpolderdijk is Dura Vermeer inmiddels begonnen
aan het hersaneren en bouwrijp maken van nieuw uitgeefbaar bedrijventerrein.
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Aan QuaWonen hebben wij een locatie aan de Meerkoetstraat verkocht ten behoeve van de bouw
van sociale huurappartementen. Dit wordt het eerste gasloze wooncomplex in onze gemeente. Later
dit jaar hopen wij met – onder andere – QuaWonen overeenstemming te bereiken over de
herontwikkeling van Centrum-Zuid.
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Een bijzondere verantwoordelijkheid hebben wij voor de huisvesting van scholen in basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Op 27 mei 2019 hebben wij het concept van het eerste
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs met de schoolbesturen besproken. Het resultaat van een
proces van maanden waarin de gemeente samen met niet alleen de schoolbesturen maar ook de
kinderopvang, Synerkri, sportverenigingen en de sportraad de uitdaging zijn aangegaan om op een
andere en integrale wijze te kijken naar de Krimpense schoolgebouwen én
binnensportaccommodaties.
Ons college wil dat alle kinderen en jongeren kwalitatief hoogwaardig onderwijs kunnen volgen in
Krimpen, waarbij de gebouwen waarin zij leren en bewegen hier aan bijdragen. Kijkend naar de
toekomst moet de gemeente inzetten op de verduurzaming van de onderwijshuisvesting.
Het Integraal Huisvestingsplan mag in de systematiek van ons Investeringsprogramma worden gezien
als een plan op basis waarvan wij de komende jaren concrete investeringsbesluiten kunnen nemen.
Financieel is dat een forse uitdaging, omdat afschrijvings- en rentelasten van onderwijsgebouwen de
achterliggende jaren niet meer in de meerjarenraming werden opgenomen, nadat de
afschrijvingstermijn verstreken was.
Dit leidt er nu voor ons college toe, dat wij in de meerjarenbegroting ‘nieuw’ geld moeten vinden om
de kapitaallasten van deze investeringen te kunnen dekken. Daarnaast hebben we te maken met
restantboekwaarden, die slechts bij enkele investeringen afgeboekt kunnen worden (door verkoop
van gebouw/grond of ten laste van de reserve maatschappelijk vastgoed).
Overzicht van (onze) initiatieven
Jeugd
 Onderwijshuisvesting
o OBS Groeiplaneet
o Speciaal Basis Onderwijs
 Kinderboerderij
o Waterspeeltuin
 Scouting
o Terugkeer naar locatie Sliksloot (na versterking Lekdijk)
 Participatie
 Sportstimulering
Onderwijshuisvesting en Binnensportaccommodaties
 Integraal Huisvestingsplan
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Cultuur
 Uitvoering Cultuurnota
o Cultureel programma
o Innovatiefonds
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Sport (en bewegen)
 Uitvoering Speelruimtebeleid
 Free run park
 DCV
o Vernieuwing complex
 TCK
o Aanleg padelbanen (2)
 TVL
o Hekwerk, tribunes, baan en speelplek
 Zwembad
o Vervanging glijbaan
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Wonen
 Woonvisie
 Organisatie regionale samenwerking
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5. SOCIAAL DOMEIN (PROGRAMMA’S PREVENTIE, BASISHULP EN INDIVIDUELE HULP)
Algemeen
De eerste beleidscyclus van het sociaal domein is bijna op zijn einde. Het in 2014 vastgestelde
beleidsplan ‘Kracht van Krimpen’ was de afgelopen jaren de leidraad voor de transitie en het door
ontwikkelen van het sociaal domein. Kort samengevat: de transitie is gereed en de transformatie is in
volle gang.
Onze gemeente heeft gekozen voor actieve samenwerking van alle betrokken partijen onder één vlag
en onder gemeentelijke regie. De KrimpenWijzer is een bekend begrip voor alle vragen op het terrein
van zorg, opvoeding, welzijn en inkomensondersteuning. KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team
zijn geen eenvoudig indicatieorgaan, maar er wordt ook basishulp verleend.
De beoordeling van de kwaliteit van dienstverlening door onze cliënten is relatief hoog. Ook de
Adviesraad sociaal domein is overwegend positief over de wijze waarop wij in onze gemeente de
hulp- en dienstverlening hebben georganiseerd.
De totale lasten van de programma’s Preventie, Basishulp en Individuele hulp bedragen zo’n 31
miljoen euro. Deze kosten zijn – uitgedrukt per inwoner – substantieel hoger dan min of meer
vergelijkbare gemeenten in onze provincie. Uit een benchmark onderzoek (in opdracht van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten
uitgevoerd onder 26 gemeenten) is gebleken dat:
1. het Krimpense budget ten opzichte van het landelijk gemiddelde vanaf 2018 fors daalt;
2. het objectieve verdeelmodel in het nadeel van Krimpen aan den IJssel werkt.
Op basis van de jaarrekening 2018 en de huidige stand van zaken in het lopende begrotingsjaar 2019
is inmiddels sprake van een zeer forse en structurele opgave. Wel heeft het Rijk voor de jaren 20192021 – incidenteel – extra middelen beschikbaar gesteld.
Belangrijke oorzaak voor deze relatief forse en structurele opgave is dat onze gemeente te maken
heeft met zowel een grote ‘grijze’ als ‘groene’ druk. Deze redelijk unieke demografische combinatie
van factoren zorgt er voor dat er een relatief groot ‘cliëntenbestand’ is dat aanspraak kan maken op
jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.
Vanuit dit relatief grote bestand zien we verder dat de zorgvraag toeneemt. De invoering van het
abonnementstarief voor thuishulp leidt enerzijds tot lagere opbrengsten en anderzijds – door de
aanzuigende werking – tot hogere kosten.
Verder heeft onze gemeente zich in het verleden sterk gemaakt voor de komst van een tweetal
residentiele behandelgroepen voor jeugd. Nu blijken dat deze instellingen (Moria en De Lansingh)
vanwege het huidige woonplaatsbeginsel een kostenverhogend effect op de jeugdzorg in Krimpen
aan den IJssel te hebben. Gelukkig lijkt het erop dat het woonplaatsbeginsel vanaf 2021 wordt los
gelaten.
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Lokaal en regionaal lopen er diverse acties om de transformatie binnen de jeugdhulp verder vorm te
geven en meer grip te krijgen op de kosten. Zo wordt bijvoorbeeld een analyse uitgevoerd naar de
complexe (en dus dure) zorgtrajecten. Deze analyse moet leiden tot een efficiëntere inrichting van de
zorg.
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Overigens zal in de nabije toekomst de (regionale) financiering voor maatschappelijke opvang (van
dak- en thuislozen) en beschermd wonen (voor mensen met een psychische of psychiatrische
aandoening) worden gewijzigd. Per 2021 ontvangen alle gemeenten zelf het geld voor taken op het
gebied van opvang en bescherming, op basis van een nieuw objectief verdeelmodel. De komende
twee jaar bepalen wij samen met centrumgemeente Rotterdam en de regiogemeenten wat we
gezamenlijk (centraal) blijven organiseren en wat we lokaal kunnen en willen invullen en oppakken.
Bij de vaststelling van de Vangnetuitkering Participatiewet is geconstateerd dat de gemeente
Krimpen aan den IJssel kampt met een slechtere arbeidsmarkt dan de regio. De lokale Rekenkamer
voert op dit moment onderzoek uit naar de beheersing van het bijstandsvolume en de ontwikkeling
van de in- en uitstroom in de bijstand. Wij zijn natuurlijk benieuwd welke aanbevelingen de
Rekenkamer straks doet.
Al met al is het aandeel van de individuele hulp in de totale kosten met 82% zeer fors. Het aandeel
van preventie en basishulp is respectievelijk 12% en 6%. In financiële zin is er dus zeker nog geen
sprake van de ‘piramide’ waarin wij als gemeente – in financiële zin – vooral inzetten op preventie en
basishulp om daarmee het beroep op individuele hulp te beperken.
Daarom hebben wij zelf ambtelijke werkgroepen ingesteld die nader onderzoek zullen doen naar het
efficiënt en effectief uitvoering geven aan de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de
Participatiewet en de Wet publieke gezondheidszorg. Wij kunnen niet uitsluiten dat het nog enige
tijd zal duren voordat we hier in financiële zin de vruchten van kunnen plukken.
Overzicht van (onze) initiatieven
Jeugd
 Jeugd- en jongerenwerk
Volksgezondheid
 Aanpak verwarde personen
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Basishulp
 Slachtofferhulp
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6. PROGRAMMA DIENSTVERLENING
Algemeen
In het voorjaar van 2018 is een vernieuwde visie op onze dienstverlening vastgesteld. Tot en met
2020 gaan we met de uitvoering aan de slag.
Kern van onze visie ‘Samen voor meer’ is dat we samen met onze inwoners en ondernemers waarde
toevoegen aan de Krimpense samenleving. We komen onze afspraken op het gebied van leven,
wonen en werken na en we willen de verwachtingen op het gebied van bejegening proberen te
overtreffen.
Onze doelstelling voor afvalscheiding in 2020 is een percentage van 70%. De VANG (van afval naar
grondstof) doelstelling ligt nog iets hoger, namelijk 75%. Daarnaast is een belangrijk doel binnen
VANG het verminderen van restafval (naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar). Dit is een
belangrijke opgave voor de jaren 2020-2025.
Voor de komende jaren zullen we hiervoor aanvullend beleid vaststellen. Op basis van dit beleid
bepalen we in samenwerking met Cyclus onze concrete ambities.
We hebben een plan van aanpak opgesteld om ook langs de dijklinten (Lekdijk en IJsseldijk) over te
gaan op omgekeerd inzamelen. Dit plan van aanpak wordt – onder andere in overleg met het
Hoogheemraadschap – nog verder uitgewerkt in tijd en benodigde middelen. De hoeveelheid
restafval (en daarmee verbrandingsbelasting) zal hierdoor kunnen verminderen.
Overzicht van (onze) initiatieven
Algemeen
 Uitvoering programma dienstverlening (16 projecten)
 E-dienstverlening
Vastgoed
 Afronden afstoten vastgoed
o Big Bear
o Industrieweg 13
o Onderdak
o Tuinstraat
 Uitvoering MJOP
Begraven
 Ruimen en ophogen begraafplaats Waalhoven (besluit 21 mei 2019)
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Afvalinzameling
 Project afvalvrije scholen
 Programma zwerfafval
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7. PROGRAMMA BESTUUR
Algemeen
Wij zoeken naar nieuwe, creatieve wegen om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te
betrekken bij het maken en uitvoeren van nieuw beleid. Inmiddels hebben wij een Beleidsplan
Participatie in voorbereiding waarin we de volgende uitgangspunten willen hanteren:
 centraal staat de (maatschappelijke) opgave en niet het (beleids)proces;
 samenwerking met de samenleving op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
Gelijkwaardig betekent dat de gemeente niet zonder meer bepaalt wat er gebeurt. Afhankelijk van
het onderwerp leidt de één en volgt de ander of trekken betrokken samen op. Wederkerig betekent
dat alle betrokkenen elkaar kunnen aanspreken op hun noodzakelijke inbreng.
We kiezen zoveel mogelijk voor een wijkgerichte aanpak. Voor jongeren kiezen we een hen
aansprekende vorm.
In december 2018 heeft mevrouw Sybilla Dekker het ‘Panorama Krimpenerwaard – Vitaal
slagenlandschap met eigentijds elan’ aangeboden aan de raden van de gemeenten Krimpenerwaard
en Krimpen aan den IJssel en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Een belangrijk eerste besluit
dat beide raden daarna hebben genomen is het gebiedsbod dat in het kader van het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is gedaan.
Het gebiedsbod laat – als mogelijke uitwerking van de Strategische Visie en het Panorama
Krimpenerwaard – zien welke potentie de Krimpenerwaard heeft, áls er een nieuwe oeververbinding
tussen de Krimpenerwaard en de zuidelijke Maasoever wordt gerealiseerd. In het gebiedsbod komt
een aantal thema’s en agendapunten uit het Panorama samen.
Zoals het er nu naar uitziet, zal in juli een besluit worden genomen over het verbeteren van de
bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Op dit moment is al duidelijk dat het huidige knelpunt
Algeracorridor zal worden aangepakt. Nog onduidelijk is of er zal worden besloten om in het
zoekgebied oost-oost een oeververbinding te verkennen of om in de Algeracorridor zelf maatregelen
te treffen.
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Ook in
onze gemeente willen we samen vieren dat we sindsdien in vrijheid leven, in het besef dat we samen
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.
In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld.
Onze gemeente heeft in maart 2019 als eerste Nederlandse gemeente een zo geheten ‘Smart
Sustainable City Report’ ontvangen. Dit vloeit voort uit ons eerdere besluit om toe te treden tot
United Smart Cities, een wereldwijd programma van de Verenigde Naties dat steden en gemeenten
wil stimuleren om de doelen voor duurzame ontwikkeling met de inzet van technologie te realiseren.
Wij zien het concept ‘smart city’ als een manier om onze gemeente te (gaan) beschrijven als een
zichzelf permanent monitorend netwerk. De komende tijd gaan wij bezien in welke mate we nu al
data over onze gemeente verzamelen en of wij die data op basis van algoritmische patroonanalyse
kunnen toepassen.

Bestuur
 Beleidsplan participatie
 Smart society
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Overzicht van (onze) initiatieven
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8. OVERHEAD
Algemeen
Per 1 juli krijgt de ambtelijke organisatie een nieuwe structuur met teams die zich in belangrijke mate
– in afstemming met ons college – zelf moeten organiseren rondom de opgaven waarvoor wij als
gemeente staan. Die opgaven liggen de komende jaren zoals gezegd in belangrijke mate in het
sociale domein en in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Maar ook onze meer
reguliere dienstverlenende taken willen wij op deze manier efficiënter en effectiever uitvoeren.
De nieuwe organisatiestructuur is feitelijk de laatste stap in de ‘grote verbouwing’ van de ambtelijke
organisatie. Dat alles is gepaard gegaan met (forse) bezuinigingen op overhead. Wij verwachten dan
ook niet dat wij hier de komende jaren nog verder op kunnen bezuinigen.
De eerste fase van deze ‘verbouwing’ bestond uit de keuze om over te gaan naar een eigen vorm van
Het Nieuwe Werken. Dat is vooral zichtbaar in ons raadhuis. In deze bestuursperiode zetten wij de
laatste stap door Stormsweg 11 aan te passen en Stormsweg 9 af te stoten.
Zoals bekend benut de Rabobank inmiddels nog maar een zeer beperkt deel van het door ons aan
hen verhuurde pand. Wij onderzoeken de mogelijkheden om het gedeelte van de Rabobank op een
slimme manier in te zetten voor gemeentelijke taken die op dit moment op andere locaties, deels
door andere aan onze gemeente gelieerde organisaties worden uitgevoerd. Deze operatie moet –
tenminste – budgettair neutraal verlopen.
In de vorige bestuursperioden is de samenwerking binnen de GR IJsselgemeenten tot stand
gekomen. Wij hebben ervoor gekozen om deze samenwerking niet verder uit te breiden.
Tenslotte zijn de meeste gemeentelijke voorzieningen verzelfstandigd. Wij overwegen om ook voor
de Tuyter zo’n traject te starten.
Overzicht van (onze) initiatieven
Eigen huisvesting
 Stormsweg 11
 Raadhuisplein
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Informatiebeheer
 Uitvoering programma duurzaam digitaal
 Digitalisering archief bouwvergunningen
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9. FINANCIËLE POSITIE
De financiële positie op basis van de balans is belangrijk bij de beoordeling van de financiële
weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente.
We beginnen dit hoofdstuk met een voorstel voor dekking van het rekeningsaldo 2018. Vervolgens
gaan wij in op de ontwikkeling van de reservepositie. Daarna komt het weerstandsvermogen (risico’s
in relatie tot reservepositie) aan bod. Tenslotte trekken wij enkele conclusies.
Rekeningsaldo 2018
Het is gebruikelijk dat in de kadernota een voorstel wordt gedaan voor de bestemming of dekking
van het rekeningsaldo van het voorgaande jaar. De jaarrekening 2018 is afgesloten met een negatief
saldo van € 443.000. Dit bedrag moet worden gedekt. Wij stellen voor dit bedrag te dekken uit de
algemene reserve, die bedoeld is om dergelijke tegenvallers op te vangen.
Reserves
Algemeen
De gemeente beschikt over drie typen reserves: algemene reserves, bestemmingsreserves en
egalisatiereserves. De algemene reserves hebben vooral een bufferfunctie en kunnen daarnaast
indien gewenst worden ingezet. Tot de algemene reserves rekenen we ook de vrije reserve, waaruit
met name incidentele lasten van nieuw beleid worden gedekt.
De bestemmingsreserves hebben een door de raad bepaald specifiek doel. Zij zijn daardoor niet meer
voor andere doelen in te zetten. In deze reserves zijn (delen van) risico’s afgedekt en worden
middelen aangehouden om investeringen mogelijk te maken of frictiekosten te dekken.
De egalisatiereserves tenslotte hebben als doel om ongewenste fluctuaties in onderdelen van de
begroting op te vangen en worden alleen daarvoor ingezet.
Verloop reserves
De afgelopen jaren kende de omvang van de reserves een bijzonder verloop. Enerzijds was er de
toevoeging van middelen in het kader van de stelselwijziging afschrijven investeringen met
maatschappelijk nut. Hierdoor is de reserve Hoofdinfrastructuur sterk gegroeid en kan deze worden
benut voor de aanpak van de grote kruising. De overschotten in de exploitatie als gevolg van de
stelselwijziging worden vanaf 2021 gestort in een reserve waaruit afschrijvingslasten kunnen worden
gedekt, waarmee een substantiële verhoging van de structurele lasten voor langere tijd kan worden
uitgesteld. De reservepositie verbetert dus door deze ontwikkeling.
Daar staat tegenover dat andere reserves de afgelopen jaren zijn ingezet voor egalisatie en tijdelijke
dekking. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bestemmingsreserve sociaal domein en de egalisatiereserve
reiniging. Ook de algemene reserve is regelmatig aangewend, met name voor overbrugging tijdens
de voorzieningendiscussie. Tenslotte is het vermelden waard dat de vrije reserve is teruggelopen
doordat hieruit veel nieuw beleid van incidentele aard is gedekt.

Om een reële indruk van het verloop te geven presenteren wij u een grafiek waarin de
afschrijvingsreserve en de reserve hoofdinfra zijn weggelaten. Hieruit valt af te lezen dat in de
periode 2015-2023 de omvang van deze reserves meer dan gehalveerd wordt.
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De komende jaren zal het totaal van de reserves verder stijgen door de overschotten op de
buitenruimte. Dit geeft echter een vertekend beeld omdat deze middelen nodig zijn om de
toekomstige afschrijvingslasten te kunnen dekken.
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Actuele verwachting
Het verwachte verloop van de reservepositie (inclusief alle reserves) is als volgt:
Beschikbare reserves
Algemene reserves
Algemene Dienst
Grondexploitatie
Vrije reserve

Bestemmingsreserves
BTW-compensatiefonds
Organisatieontwikkeling
Maatschapp vastgoed (incl. onderwhuisv)
Sociaal Domein
Hoofdinfrastructuur / afschrijvingen MN
Afschrijvingen Maatschappelijk nut

Egalisatiereserves
Reiniging
Riolering
Omgevingsvergunningen

Totaal

1-1-2019

Mutaties
2019

1-1-2020

Mutaties
2020

1-1-2021

Mutaties
Mutaties
1-1-2022
1-1-2023
2021
2022

4.909
2.088
927
7.925

-479
-349
-689
-1.516

4.430
1.739
239
6.409

-400
-299
-83
-782

4.030
1.441
156
5.627

0
373
-160
213

4.030
1.814
-4
5.840

0
-300
-60
-360

4.030
1.514
-64
5.480

796
200
1.375
639
9.558
0
12.567

0
0
0
-639
360
1.743
1.464

796
200
1.375
0
9.918
1.743
14.032

0
0
0
0
1.539
0
1.539

796
200
1.375
0
11.457
1.743
15.571

0
0
0
0
-10.257
11.614
1.357

796
200
1.375
0
1.200
13.357
16.928

0
0
0
0
0
862
862

796
200
1.375
0
1.200
14.219
17.790

204
500
393
1.097

-204
-500
297
-407

0
0
691
691

0
0
-330
-330

0
0
361
361

0
0
-274
-274

0
0
87
87

0
0
-181
-181

0
0
-94
-94

21.589

-458

21.131

428

21.558

1.296

22.854

321

23.176
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Deze standen zijn gebaseerd op het bestaand beleid zoals in het vorige hoofdstuk verwerkt, inclusief
de dekking van het rekeningsaldo 2018 en de dekking van voorstellen voor nieuw beleid en
intensivering.
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Met de nu geraamde inzet van reserves hebben de vrije reserve en de egalisatiereserve
omgevingsvergunningen aan het einde van de meerjarenperiode een negatief saldo. Aangezien een
negatief saldo van reserves moet worden aangevuld komen wij uiterlijk in de begroting 2020 met een
oplossing. Daarbij denken wij in eerste instantie aan de verwachte opbrengst van vastgoedverkopen
in relatie tot de vrije reserve. Voor de egalisatiereserve omgevingsvergunningen moet op basis van
een geactualiseerd (woning)bouwprogramma nog een doorrekening van de verwachte leges worden
gemaakt. Ook de komst van de Omgevingswet wordt daarbij meegenomen.
De daling van de reserves heeft ook invloed op het weerstandsvermogen.
Risico’s en weerstandsvermogen
In toenemende mate is er aandacht voor risico’s en risicomanagement. Wij presenteren daarom ook
in deze Kadernota een actueel overzicht van de belangrijkste risico’s (bijlage 4).
Sinds de vorige Kadernota is het totaal van de gekwantificeerde risico’s fors gestegen. In
toenemende mate hebben we te maken met onzekerheden, waarbij vooral de omvang van projecten
en bijbehorende financiën is gestegen. Dit vraagt om meer aandacht voor risico’s en wellicht ook een
andere aanpak. Dat moet later dit jaar gestalte gaan krijgen.
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Het totaal van de gekwantificeerde risico’s bedraagt € 4,475 miljoen. Daar staat per 1-1-2019 een
weerstandscapaciteit van € 6,850 miljoen tegenover. Dit betekent een ratio weerstandsvermogen
van 1,53 wat ruim voldoende is. Wel is de ratio gedaald ten opzichte van begroting 2019 en de
jaarrekening 2018.
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10. FINANCIËLE KADERSTEL LING EN DEKKINGSMOGELIJKHEDEN
Algemene uitgangspunten
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij u meegenomen in onze visie op de ‘grote verbouwing’
van Krimpen aan den IJssel. Ook hebben wij u laten zien met welke concrete initiatieven wij daar
invulling aan willen geven. Tenslotte hebben wij uw raad meegenomen in de ontwikkeling van het
saldo van baten en lasten en van onze financiële positie.
In dit hoofdstuk formuleren wij de uitgangspunten voor het verdere begrotingsproces. Verder
moeten wij rekening houden met de begrotingscirculaire van de provincie, waarin onder meer regels
omtrent structureel evenwicht zijn opgenomen.
Bij het voorbereiden van de begroting 2020-2023 zijn de volgende (financiële) uitgangspunten wat
ons betreft leidend.








De meerjarenbegroting 2020-2023 is in alle jaren sluitend
In ieder geval de laatste drie jaren vertonen een structureel evenwicht
De meerjarenbegroting 2020-2023 bevat geen openstaande taakstellingen
Nieuwe structurele lasten worden gedekt met structurele baten
Voorzichtig ramen op basis van eigen inzicht; niet ‘toerekenen’ naar (oplopende) algemene
uitkering
Incidentele lasten die noodzakelijk/wenselijk en/of onvermijdelijk zijn worden incidenteel
gedekt
Nieuw geld en bezuinigingen van het Rijk worden budgettair neutraal ingezet

Wij horen graag van uw raad of u met deze uitgangspunten kunt instemmen.
Dekkingsmogelijkheden
De financiële vertaling van de voorgaande hoofdstukken is als volgt. Voor het overzicht van nieuw
beleid en intensiveringen met bijbehorende bedragen verwijzen wij u naar bijlage 2.
Meerjarenbeeld

Saldo bestaand beleid
Nieuw beleid en intensiveringen
(structurele lasten)

Saldo meerjarenbeeld

2020

2021

2022

2023

- 779

- 828

- 890

- 425

- 52

- 120

- 519

- 517

- 949 - 1.409

- 942

- 831

We hebben er in deze fase bewust voor gekozen nog geen taakstelling te koppelen aan de te
onderzoeken aandachtsgebieden. Allereerst richten wij ons op het in beeld brengen van
mogelijkheden. Daarbij betekent het benoemen van deze onderwerpen niet dat andere delen van de
begroting zonder meer buiten schot blijven.
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Er is daarmee nog geen zicht op een sluitende begroting 2020-2023. Er ligt dus een forse opgave, die
wij niet uit de weg gaan. Hiervoor hebben wij al aangegeven welk toekomstbeeld wij in 2024, 2030
en 2050 voor ogen hebben. Aan de hand daarvan hebben wij aandachtsgebieden benoemd, waarvan
wij de komende maanden willen onderzoeken wat de beïnvloedingsmogelijkheden zijn. Bij het
aanbieden van de begroting 2020 moet dat leiden tot voorstellen, keuzes en een sluitende begroting.
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Wij nodigen uw raad nadrukkelijk uit om te reflecteren op de door ons aangedragen
aandachtsgebieden. Indien u andere aandachtsgebieden kunt en/of wilt benoemen, dan horen wij
dat graag.
Aandachtsgebied 1: Afvalinzameling
Het inzamelen en verwerken van afval is een dienst die wij aan onze inwoners leveren. De dekking
voor de kosten wordt in eerste instantie gevormd door de afvalstoffenheffing. De bandbreedte voor
de kostendekking van deze heffing is 90-100% volgens de recent vastgestelde Nota lokale heffingen.
In de achterliggende jaren is de egalisatiereserve reiniging, gevormd uit afvalbaten, ingezet om de
kostendekking te verbeteren. Inmiddels is deze reserve leeg.
In de begrotingswijziging van juni hebben wij toegelicht dat de kosten voor deze dienst om diverse
redenen oplopen. De komende maanden onderzoeken wij, samen met Cyclus, welke mogelijkheden
er zijn om het kostenniveau te beïnvloeden. De verwachting is dat deze aanpak niet leidt tot het
volledig neutraliseren van het nadeel. Voor het resterende deel van het nadeel zullen wij – binnen de
vastgestelde bandbreedte – voorstellen doen tot aanpassing van de afvalstoffenheffing.
Aandachtsgebied 2: Verkoop aandelen Eneco
De verkoop vindt naar verwachting in de loop van 2020 plaats. Dit betekent dat met ingang van 2021
geen dividend meer wordt ontvangen; een structureel nadeel van € 333.000. Eerder hebben wij
toegezegd in het najaar met een kader te komen voor de inzet van de verkoopopbrengst. Onderdeel
daarvan is de dekking van het wegvallende dividend. Wij stellen ons ten doel om structurele dekking
te vinden voor het nadeel, waarbij in ieder geval wordt onderzocht op welke wijze de incidentele
verkoopopbrengst hiervoor kan worden benut.
Aandachtsgebied 3: Sociaal Domein
Een aanzienlijk deel van het meerjarige financiële tekort wordt veroorzaakt door hoge kosten in het
sociaal domein. Wij zijn van mening dat dit voor een belangrijk deel te wijten is aan achterblijvende
financiering vanuit het Rijk. Tegelijkertijd zien wij de noodzaak om ruim vier jaar na de
decentralisaties eens grondig door te lichten welke invloed wij als gemeente zelf kunnen uitoefenen
op de kosten. Daarom doen wij daar de komende maanden uitgebreid onderzoek naar. In de aanloop
naar de begroting 2020 verwachten wij over de uitkomsten van dat onderzoek te kunnen beschikken,
om daar gebruik van te kunnen maken in de begrotingsstukken. Uiteraard betrekken wij uw raad bij
de uitkomsten en afwegingen daaromtrent.
Aandachtsgebied 4: Beheer en onderhoud openbare ruimte
Om ervoor te zorgen dat investeringen in de openbare ruimte ook voor de (middel)lange termijn
betaalbaar blijven, is in de vorige bestuursperiode een Integraal Beheerplan opgesteld. Op basis van
dat plan is besloten om het niveau van de (exploitatie)lasten in de meerjarenbegroting 2016-2019
ook de komende jaren vast te houden, zij het dat de budgetten in 2020 en 2021 niet geïndexeerd
worden. Bovendien maken de (extra) investeringen op het gebied van klimaatadaptatie,
energietransitie en toegankelijkheid nog geen onderdeel uit van deze budgetten.

Met ingang van 2020 zullen wij in de meerjarenplanning de (extra) investeringen op het gebied van
duurzaamheid, toegankelijkheid en (verkeers)veiligheid in beeld brengen, zodat inzichtelijk wordt in
welke mate wij de investeringen kunnen uitvoeren binnen de huidige begrotingsruimte.
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Het surplus dat zodoende ontstaat, wordt tot en met 2020 in de reserve hoofdinfrastructuur gestort.
Deze reserve is bedoeld voor groot onderhoud en/of vervanging van de fundering van de grote
kruising. De voorbereiding van dit project is in volle gang.
Daarna blijft nog enkele jaren sprake van een surplus (in 2022 is dat bijvoorbeeld € 865.000). Dit
wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve afschrijvingen maatschappelijk nut.
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Meer in het bijzonder willen wij op die manier in beeld brengen wanneer er sprake is van het
(nieuwe) break-even point. Of beter gezegd de vraag beantwoorden in welk jaar de
Bestemmingsreserve afschrijvingen maatschappelijk nut is uitgeput, wanneer we rekening houden
met de extra investeringen. Daarbij willen we ook in beeld brengen wat de gevolgen van die extra
investeringen zijn voor het niveau van de budgetten voor dagelijks beheer en onderhoud.
Aandachtsgebied 5: Kostendekking lokale heffingen
In de raad van 4 april 2019 is de Nota lokale heffingen vastgesteld. Daarin zijn onder meer
bandbreedten opgenomen voor de kostendekking van heffingen. Bij het opstellen van de begroting
2020 zullen wij de budgettaire mogelijkheden betrekken die er op basis van de vastgestelde
bandbreedten zijn. Om u een indruk te geven presenteren wij hieronder een overzicht van de
dekkingspercentages op basis van de voorlopige cijfers voor 2020.
Rioolheffing
(ba ndbre e dt e 9 0 - 10 0 %)

Afvalstoffenheffing

Lijkbezorgingsrechten

( ba ndbre e dt e 9 0 - 10 0 %)

( ba ndbre e dt e 7 0 - 8 0 %)

Lasten

3.505

Lasten

4.814

Lasten

725

Baten

3.228

Baten

3.969

Baten

477

- 277

Saldo

- 845

Saldo

Saldo
Dekkingspercentage

92,1%

Dekkingspercentage

82,4%

Dekkingspercentage

- 247
65,9%
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Aandachtsgebied 6: Overige (eigen) inkomsten
Uit de Financiële begrotingsscan 2019 is gebleken dat de gemeente een relatief hoge bijdrage uit het
Gemeentefonds krijgt, maar dat deze hogere bijdrage de relatief hoge uitgaven binnen een aantal
taakvelden niet volledig compenseert. Verder valt op dat de gemeente ten opzichte van de
referentiegemeenten relatief weinig eigen inkomsten genereert. Dat geldt zowel voor de opbrengst
uit belastingen (na afschaffing van de hondenbelasting heft onze gemeente alleen belasting op
onroerende zaken) als voor de overige eigen inkomsten.
Gemeenten krijgen een ‘korting’ op de uitkering uit het Gemeentefonds naarmate het vermogen om
belastingen te heffen groter is. Deze korting is voor onze gemeente lager dan bij de
referentiegemeenten, door relatief lagere WOZ-waarden. Daar tegenover staat dat het tarief voor de
OZB de afgelopen jaren nooit met meer dan de trend is verhoogd en in 2016 en 2018 zelfs in het
geheel niet.
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BIJLAGEN
Indexering en financiële uitgangspunten
Nieuw beleid en intensiveringen
Investeringsprogramma
Risico’s
Uitgangspuntennotitie
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1.
2.
3.
4.
5.
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BIJLAGE 1 – TOELICHTING BUDGETACTUALISATIE
Zoals gebruikelijk zijn de ramingen opgesteld in lopende prijzen. Dat wil zeggen dat budgetten
jaarlijks worden geïndexeerd met de verwachte prijsontwikkelingen. De jaarschijf 2023 is toegevoegd
op basis van de ramingen voor 2022. Vervolgens is daar een index op toegepast en zijn waar nodig
mutaties doorgevoerd.
In de cijfers voor 2020-2023 hanteren wij de volgende indexpercentages.
Index

Begroting
2020

Meerjarenraming
2021

2022

2023

Algemene inflatie (lasten)

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Algemene inflatie (baten)

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

OZB ontwikkeling
Budgetten beheer buitenruimte

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

0,00%

1,50%

1,50%

1,50%

Budgetsubsidies
Project- en erkenningsubsidies

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen

3,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Salarissen
Belastingen, heffingen en leges

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Voor salarisontwikkeling is rekening gehouden met 3% in 2020, waar dit eerder 2% was. De
verwachting is namelijk dat zowel voor 2019 als voor 2020 0,5% extra nodig is, bovenop de
oorspronkelijke raming. Het cumulatieve effect vanaf 2020 is ruim € 110.000.
Voorafgaand aan het opstellen van deze kadernota heeft ons college een aantal financiële
uitgangspunten vastgelegd die zijn gebruikt bij de totstandkoming van deze kadernota. Deze notitie
is opgenomen in bijlage 5.

Budgetactualisatie en ontwikkelingen
Tegelijkertijd met het opstellen van de juniwijziging zijn alle budgetten doorgelicht met het oog op
een nieuwe meerjarenbegroting. Op basis van bestaand beleid en een bestendige gedragslijn is in de
komende jaren op diverse posten bijstelling van het budget nodig. Daarin zijn ook de
herberekeningen van stortingen in onderhoud kapitaalgoederen en afschrijvingslasten meegenomen.
In de juniwijziging is alleen ingegaan op het begrotingsjaar 2019. Veel wijzigingen hebben echter een
structureel karakter en werken dus door in het meerjarenbeeld. Deze posten worden in deze
kadernota niet nader toegelicht, op enkele opvallende ontwikkelingen na.

Het kan niemand ontgaan zijn dat vrijwel alle gemeenten in Nederland te maken hebben met
oplopende tekorten op het terrein van jeugdzorg. Voor Krimpen loopt een groot deel van de
geldstromen via de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. De afgelopen maanden
hebben wij u op diverse momenten geïnformeerd over de oplopende kosten. Zowel voor de
jaarrekening 2018, het begrotingsjaar 2019 als ook de meerjarenprognose die nu voor ons ligt heeft
dat forse gevolgen. In de inmiddels vastgestelde begroting 2020 van Jeugdhulp Rijnmond is rekening
gehouden met verdere stijging van de uitgaven. Voor Krimpen betekent dit een structureel nadeel
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Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond
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van circa € 800.000. Via de algemene uitkering ontvangen de gemeenten in 2019-2021 extra
middelen. Die zijn echter lang niet toereikend en hebben vooralsnog een incidenteel karakter. Het is
daarom onontkoombaar om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze kosten te
beïnvloeden.

Afvalexploitatie
In de begrotingswijziging van juni is toegelicht dat de dienstverleningsovereenkomst met Cyclus
structureel hoger uitpakt dan waarmee rekening was gehouden. Dit heeft voor een groot deel te
maken met verhoging van de verbrandingsbelasting, waarop gemeenten en Cyclus geen invloed
hebben. Een tweede oorzaak is de verhoging van verwerkingsprijzen, door ongunstige
ontwikkelingen in de markt. Ook op deze tegenvaller is moeilijk invloed uit te oefenen. De derde
reden voor hogere kosten betreft operationele wijzigingen, waarover wij nog met Cyclus in gesprek
zijn.
De afgelopen jaren zijn geen reële verhogingen van de afvalstoffenheffing doorgevoerd. Inmiddels is
de kostendekking lager dan de onlangs vastgestelde bandbreedte (nota lokale heffingen). De actuele
ontwikkelingen zorgen voor een verdere daling van het kostendekkingspercentage.

Lijkbezorging
Bij het actualiseren van de meerjarige ramingen is speciale aandacht besteed aan de lasten en baten
met betrekking tot het onderdeel lijkbezorging. Deze nadere analyse heeft nieuwe inzichten
opgeleverd voor de raming van de inkomsten uit lijkbezorgingsrechten. Ondanks de beperkte mate
van voorspelbaarheid en fluctuatie in de aantallen is uit de inkomsten van de afgelopen jaren wel
een trend op te maken, die een verhoging van de opbrengstenraming rechtvaardigt (€ 80.000).
Daarnaast is gebleken dat het structureel opgenomen bedrag voor (bovengronds) ruimen niet langer
noodzakelijk is (€ 30.000).

Mei-circulaire Gemeentefonds
Zoals ieder jaar werd ook deze keer reikhalzend uitgekeken naar de meicirculaire. Per saldo is sprake
van een positieve ontwikkeling van de algemene uitkering, maar dat geldt niet voor alle onderdelen.
2020

2021

2022

2023

- 366

- 579

- 835

- 891

Buffer indexering

300

450

600

750

Jeugdzorg

493

505

pm

pm

Invoering Wvggz
Loon- en prijsontwikkeling sociaal domein
IU sociaal domein
Stelpost BTW-compensatiefonds
Overige effecten
Totaaleffect meicirculaire

30

31

32

33

404

420

431

445

146

228

242

112

- 200

- 200

- 200

- 200

71

- 29

- 120

429

878

826

150

678

Accressen en buffer indexering
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’
hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De
jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap-op-trap-af-methode
wordt het accres genoemd.
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Specificatie effect meicirculaire
Accresontwikkeling 2019-2023
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In de meicirculaire 2019 vallen de accressen helaas tegen. Dit heeft vooral te maken met een
neerwaartse bijstelling van de meerjarige loon- en prijsontwikkeling.
In de begroting 2019 is rekening gehouden met een buffer voor tegenvallende indexering. De
algemene uitkering is lager geraamd in de begroting dan het resultaat van de doorrekening. De reden
hiervoor was dat wij van mening waren dat de verwachte loon- en prijsontwikkeling die in de
septembercirculaire werd gehanteerd niet realistisch was. Nu blijkt dat deze verwachting inderdaad
naar beneden wordt bijgesteld laten wij ter dekking de (oplopende) buffer vrijvallen. Daarmee wordt
een groot deel van het nadeel door lagere accressen gecompenseerd.
Jeugdzorg
In de jaren 2019 tot en met 2021 ontvangen de gemeenten extra middelen vanwege de enorme
tekorten op de jeugdzorg. Het Rijk trekt hier in totaal € 1 miljard voor uit. In 2020 en 2021 bedragen
de extra inkomsten voor Krimpen circa € 500.000. Belangrijke kanttekeningen hierbij zijn dat het
vooralsnog niet om structurele middelen gaat en dat de tekorten op jeugd veel hoger zijn.
In deze kadernota lopen we nog niet vooruit op de mogelijkheid dat dergelijke bedragen ook voor
2022 en 2023 als structurele dekking ingezet mogen worden. Op dit punt wachten we het standpunt
van de toezichthouder af.
Invoering Wet verplichte GGZ
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te
maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg
straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor
deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Tegenover de extra kosten die
hiermee gepaard gaan voor gemeenten staat een toevoeging aan het gemeentefonds van € 20
miljoen, waarvan Krimpen € 30.000 ontvangt. Via ‘nieuw beleid en intensiveringen’ wordt dit
onderwerp in de begroting ingebracht. In bijlage 2 is een toelichting opgenomen. Vooralsnog is ons
standpunt dat taakmutaties budgettair neutraal moeten worden doorgevoerd. De komende
maanden wordt in beeld gebracht in hoeverre dat in dit geval haalbaar is.
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Loon- en prijsontwikkeling Sociaal Domein
In 2015 is de zogenaamde decentralisatie van het sociaal domein doorgevoerd. De eerste jaren
liepen de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt via een integratie-uitkering. Vanaf
uitkeringsjaar 2019 is deze integratie-uitkering Sociaal domein (en daarmee het afzonderlijke
hoofdstuk in de circulaires van het Rijk) opgehouden te bestaan. De betreffende onderdelen zijn
naar de algemene uitkering overgeheveld of omgezet naar aparte integratie-uitkeringen (Participatie,
Beschermd wonen en Voogdij/18+) Zoals vermeld is het merendeel van dit geld overgeheveld naar
de algemene uitkering. Deze inbreng ging echter nog niet gepaard met indexering, dat loopt pas
vanaf 2020 mee. Daarom is nu eenmalig nog de indexering voor 2019 op het sociaal domein aan de
orde, wat voor Krimpen neerkomt op ruim € 400.000.
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Integratie-uitkering Sociaal Domein
Op de resterende integratie uitkering is eveneens indexering van toepassing. Het gaat hier om enkele
onderdelen van de decentralisaties waarvan de bijbehorende rijksmiddelen nog niet zijn
overgeheveld naar de algemene uitkering (met name Participatie, Voogdij/18+ en Beschermd
wonen)
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Stelpost BTW-compensatiefonds
In de raming van de algemene uitkering is tot nu toe altijd rekening gehouden met uitbetaling van de
ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds.
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BIJLAGE 2 - NIEUW BELEID EN INTENSIVERINGEN
In andere hoofdstukken van deze Kadernota hebben wij toegelicht op welke wijze wij naar een
inclusieve, veilige, leefbare en duurzame gemeente willen streven. Dat kan niet zonder
beleidswijzigingen. Mede op basis van ons collegewerkprogramma willen wij daarom de
onderstaande onderwerpen als nieuw beleid of beleidsintensivering opnemen in de begroting 2020.
Nr. Onderwerp

2020

2021

2022

2023

Programma bestuur
1

Ambtenaren veldloop 2021

2

Heisessie gemeenteraad

25
13

Programma woon- en leefomgeving
3

Wijkacties

4

Energietransitie

11

11

11

11

45

Programma Samenleven
5

IHP Onderwijs en Binnensport

- 57

- 6

393

391

6

Cultuurnota

55

75

75

75

7

Regionale samenwerking

13

10

10

10

30

30

30

30

35

35

25

Programma's Sociaal Domein
8

Personen met verward gedrag

Programma Dienstverlening
9

E-dienstverlening

10 Smart Society

10

11 Duurzaam digitaal

60

50

10

13 Archief bouwvergunningen op orde

50

50

25

Totaal nieuw beleid en intensivering

220

325

579

168

205

60

52

120

519

12 Afvalvrije scholen (budgettair neutraal)
Overhead

Dekking reserves
SALDO T.L.V. EXPLOITATIE

517

517

Zoals gebruikelijk wordt voor de dekking van incidentele lasten van nieuw beleid een beroep gedaan
op de vrije reserve. Elders in deze Kadernota gaan wij in op de ontwikkeling van deze reserve.

nr.
1

onderwerp
Ambtenaren
veldloop

2

Heisessie
gemeenteraad
Wijkacties

3

toelichting
Het plan is om gezamenlijk met de gemeente Krimpenerwaard een
(haalbaarheids)onderzoek uit te voeren voor het organiseren van het NK
Veldloop ambtenaren.
Insteek is om de gemeente Krimpen in november 2019 kandidaat te stellen
voor de editie van 2021. Met Krimpenerwaard moet nog een verdeling worden
afgesproken over het risico. Genoemd bedrag is een grove inschatting.
De gemeenteraad wil in 2020 een tweedaagse beleggen met als doel
versterking van de onderlinge samenwerking.
Het college wil in deze bestuursperiode starten met beleid en actie op basis
waarvan onze gemeente al in 2030 in hoge mate energieneutraal is. Om
inwoners te helpen energie te besparen en duurzame energie op te wekken
gaan we de wijk in. Voor deze wijkacties hebben we structureel extra budget
nodig
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Toelichting
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4

Energietransitie

Het college wil in deze bestuursperiode starten met beleid en actie op basis
waarvan onze gemeente al in 2030 in hoge mate energieneutraal is. Het
betreft:
Windenergie
In Krimpen aan den IJssel is de zuidkant van de Stormpolder door de Provincie
Zuid-Holland aangewezen als gebied dat geschikt is voor windturbines. Op dit
moment maken we gebruik van een adviseur die betaald wordt vanuit het Rijk.
Volgend jaar zullen we dit zelf moeten betalen. Geschatte kosten hiervoor zijn
€ 20.000.

5

IHP Onderwijs en
Binnensport

6

Cultuurnota

7

Regionale
samenwerking

8

Personen met
verward gedrag

9

E dienstverlening

Warmtetransitievisie
In 2019 zijn we gestart met een technische verkenning naar de alternatieven in
Krimpen voor aardgas en wat de economische haalbaarheid hiervan is. Om te
komen tot een warmtetransitievisie moet er nog een aantal stappen gezet
worden en verdiepend onderzoek uitgevoerd worden. Door de Rijksoverheid
wordt op dit moment bepaald waar de warmtetransitievisie van gemeenten
aan moet voldoen. Geschatte kosten voor de visie zijn in 2020
€ 25.000.
Er wordt momenteel een integraal huisvestingsplan 2019 – 2023 opgesteld met
daarin een planning voor de (ver)nieuwbouw van scholen,
binnensportaccommodaties en kinderopvang voor de komende 25 jaar.
Duurzaamheid speelt hierin een cruciale rol en de investeringen zijn gebaseerd
op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de betreffende
gebouwen.
NB: het negatieve bedrag in de eerste jaren is het gevolg van vertraging van de
renovatie van de Groeiplaneet.
De Stichting Cultuurwerkplaats voert de culturele programmering uit en valt
sinds september 2018 onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Synerkri.
Het ontbreken van structurele subsidie biedt onvoldoende zekerheid om
daadwerkelijk invulling te geven aan een programmering waar behoefte aan is.
Met een garantie voor meerdere jaren kunnen aanvullende middelen
(fondsenwerving) worden gegenereerd.
Daarnaast kost het opstellen en uitgeven van een periodieke papierenuitgave
van - en/of een Uitagenda in de plaatselijke kranten een structureel bedrag.
In het kader van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (het
SvWrR) zijn in 2020 kosten te verwachten voor:
 een Regionale Monitor Woonruimtebemiddeling,
 een nieuwe verordening woonruimtebemiddeling en een nieuwe regionale
woonvisie,
 De bestuurders van de 14 gemeenten zijn het erover eens dat het SvWrR
‘eigen’ personeel dient te krijgen.
Gemeenten hebben de opdracht om een sluitende aanpak te realiseren voor
mensen met verward gedrag.
Gewerkt wordt aan een actieprogramma waarin opgenomen wordt wat
regionaal of lokaal uitgevoerd gaat worden.
Sowieso betreft het extra werkzaamheden of voorzieningen zoals 24-uur
bereikbaarheid, meldpunt voor meldingen, inkoop verpleegkundige GGZ voor
verkennend onderzoek, inkoop rond deskundigheid voor de hoorplicht, etc. Dit
zijn wettelijke taken die uitgevoerd moeten worden.
In de meicirculaire is een bedrag van € 30.000 beschikbaar gekomen.
De komende jaren zetten we in op het verder digitaliseren van onze
werkprocessen (o.a. de nieuwe omgevingswet), het werken met MijnOverheid,
het gebruik maken van nieuwe elektronische identificatiemethoden, etc.
Ook digitale inclusie is een belangrijk onderwerp en zal de komende jaren de

Kadernota 2020

Voor het Innovatiefonds is vanaf 2021 rekening gehouden met € 25.000.
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Smart Society

11

Duurzaam digitaal

Kadernota 2020

10

nodige inzet vergen. Zo zullen bijvoorbeeld onze website en de online
aanvraagformulieren aan verscheidene (nieuwe) eisen met betrekking tot
toegankelijkheid moeten voldoen. Per 1 juli 2018 is het tijdelijk besluit digitale
toegankelijkheid overheid van kracht. Dit is dan ook een wettelijke verplichting.
Ook in Krimpen aan den IJssel denken we voortdurend na over hoe we onze
leefomgeving op innovatieve en slimme wijze kunnen organiseren. In 2020
willen we daarom een start maken met een tweetal maatschappelijke opgaven
waarbij ICT en Big Data aantoonbaar een bijdrage kunnen leveren.
Voor het kennismaken met - en het op de kaart zetten van Smart City
(kennissessies, symposium, e.d.) is nog niet voorzien in financiële middelen.
De afgelopen jaren is het hard gegaan met de transitie van papieren archief
naar digitaal informatiebeheer. In dit kader is het programma “Duurzaam
Digitaal” opgezet waarin de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan
den IJssel en de GR-IJsselgemeenten nauw samenwerken. In 2020 wordt het
programma verder uitgerold.
Digitale informatie die bij het uitvoeren van onze taken (in processen)
ontvangen of gecreëerd is en voor blijvende bewaring in aanmerking komt
moet, conform de archiefwet, na uiterlijk 20 jaar worden overgebracht naar
een digitale archiefbewaarplaats (e-depot).
De financiële middelen zijn nodig voor de inhuur van specifieke vakkennis,
mensuren i.v.m. beperkte bezetting team DIB en aanschaf e-depot.
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BIJLAGE 3 - INVESTERINGSPROGRAMMA
Jaarlijks wordt het investeringsprogramma bij de begroting aangeboden om aan te geven welke
(grote) projecten de komende jaren op het programma staan. Ook voor de komende begroting zal
dat niet anders zijn.
Een belangrijk aantal investeringen vinden we ook al terug in de begroting 2019, maar voor de
volledigheid worden deze thans (nogmaals) getoond. En verder hebben we een aantal voorgenomen
investeringen (voorlopig) geschrapt. In de tabel is aangegeven van welke investeringen de
exploitatielasten in de cijfers van deze kadernota verwerkt zijn en voor welke investeringen (in de
fasen idee, verkenning of planvorming) dat nog niet is gebeurd.
Programma Woon- en Leefomgeving
Beleidsthema

Investering

Fase

Investering
Bedrag

Duurzaamheid

Mobiliteit en
bereikbaarheid:
Project grote kruising

Mobiliteit en
bereikbaarheid:
Project C entrum-Zuid
Integrale projecten in
de openbare ruimte

Dekking

Jaar

Verkenning

Reconstructie grote kruising

Planvorming
/realisatie

Verbeteren doorstroming auto

Planvorming

1.600 2018-2020 Res hoofdinfra/cofinanciering

Verbeteren fietsinfrastructuur

Planvorming

2.300 2019-2022 Res hoofdinfra/cofinanciering

Verbeteren doorstroming openbaar
vervoer
Verbeteren Ketenmobiliteit

Planvorming

2019

Bedrag Afschr 1e jaar

Aanpak wegverkeerslawaai (B-lijst)

17.800

2018-22

5.700 2019-2020

Exploitatielasten
kadernota

Subsidie/reserve hoofdinfra
Res hoofdinfra/cofinanciering

budgettair neutraal

Res hoofdinfra/cofinanciering

Planvorming

Res hoofdinfra/cofinanciering

Reconstructie Boerhaavelaan

Verkenning

Grex C entrum-Zuid

Verbeteren fietsinfrastructuur

Verkenning

Grex C entrum-Zuid

Herstraten volgens BOR 2018

Planvorming

14.508 2019-2023 Programma 2/reserve MN

798

25

2021

Groot onderhoud bruggen 2020-2024

Actualisering
beleidsplan

361 2020-2024 Programma 2/reserve MN

8

20

2021

Programma Samenleven
Beleidsthema

Investering

Fase

Investering
Bedrag

Herijking speelruimtebeleid

Vrije tijd

Onderwijshuisvesting

Dekking

Exploitatielasten
kadernota
Bedrag Afschr 1e jaar

Jaar

Realisatie
Planvorming
Impuls speelruimte: free run park
/realisatie
Vernieuwing DC V --> minimumvariant Verkenning

1.080

2019-22

Programma 3

35

15

2020

40

2019-20

Programma 3

3

15

2021

6.000

2019-20

Programma 3

Vernieuwing DC V --> maximumvariant Verkenning

7.200

2019-20

Programma 3

Vernieuwing DC V --> exploitatielasten Verkenning

p.m.

2019-20

Programma 3

2020

Programma 3

10

20

2021

Vervanging tribune theaterzaal de
Tuyter

Planvorming

147

Padelbanen en overige aanpassingen
tennisparken

Planvorming

349 2019-2020

Binnensportaccommodaties (in IHP)

Verkenning/
planvorming

OBS Groeiplaneet

Realisatie/
planvorming

SBO Krimpen

Verkenning

IHP 2019 (diverse schoolbesturen,
excl. Groeiplaneet en excl. SBO
Krimpen en incl. binnensport)

Verkenning/
planvorming

Programma 3 (incl.
kostprijsdekkende huur)

3

2020

zie onderwijshuisvesting
IHP 2019

2020

Programma 3

2.345

2021

Programma 3

94

40

2022

911

2023

Programma 3

36

40

2024

2020-25

Programma 3

51

20/40

2021

21.352

Programma Dienstverlening
Beleidsthema

Investering

Fase

Vastgoed

MJOP vastgoed, incl sportvelden

Verkenning/
Planvorming

Begraven

Ophogen Waalhoven geruimde graven Realisatie

Investering
Bedrag

Dekking

Jaar

Bedrag Afschr 1e jaar

992 2020-2023 voorziening OK
377

2019

Exploitatielasten
kadernota

Programma 7

gedekt uit voorziening
43

10

2020

Beleidsthema

Investering

Huisvesting

Stormsweg 9 en 11
(verbouw, nieuwbouw en verkoop)

Fase

Investering
Bedrag

Realisatie

486

Dekking

Jaar
2019

Exploitatielasten
kadernota
Bedrag Afschr 1e jaar

overhead

10/5

2020

Kadernota 2020

Bedrijfsvoering (overhead)
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BIJLAGE 4 - RISICO’S
GEKWANTIFICEERDE DIRECTE RISICO'S
bedragen x 1.000

S/I

Max kosten Kans op
bij gevolg gevolg

Benodigde
capaciteit

1. Grondexploitaties
Bij de actualisatie van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)
zijn 23 risico’s met mogelijke financiële consequenties gedefinieerd en
gew ogen. Het aantal risico’s is toegenomen doordat de uitvoering van
enkele projecten in een vervolgfase zijn gekomen. Het volume is lager
door actuele taxaties, beheersmaatregelen en afgesloten projecten.

I

1.730

1.730

S

1.000

75%

750

I

788

50%

394

I

3.000

10%

300

I

850

25%

213

I

1.000

10%

100

I

200

25%

50

I

3.330

S

50

50%

25

S

30

50%

15

I/S

973

div.

367

2. Sociaal domein
Sociaal domein:
- volumeontw ikkeling open einde regelingen
- Wmo abonnementstarief (aanzuigende w erking)
- arbeidsmarktontw ikkeling zorg
- w oonplaatsbeginsel (vanaf 2021)
- beschermd w onen (vanaf 2021)
- Verplichte GGZ en w et zorg en dw ang (ook in nieuw beleid)

3. Btw begraafplaatsen
Geschil met Belastingdienst over teruggave btw over aanleg
begraafplaats. Hoge Raad heeft inmiddels uitspraak gedaan en over
2003 t/m 2006 is een compromis bereikt. Over 2007 t/m heden is een
nieuw e procedure gestart. Wachten is op de definitieve afw ikkeling.

4. Grote projecten buitenruimte
Kosten kunnen aanzienlijk oplopen in verband met de marktw erking bij
aanbestedingen.

5. Datalek
De gemeente kan een boete krijgen bij een datalek, als geen correcte
actie w ordt ondernomen.

6. Calamiteit kruising N210
Het risico dat het misgaat met de grote kruising N210 voordat de
herinrichting of renovatie w ordt uitgevoerd.

7. Kosten jeugdhulp
GR Jeugdhulpd Rijnmond onderzoekt traieven GI, VTRR en
Arrangementenmodel. Vanuitde GR jeugdhulp Rijnmond lopen een drietal
onderzoeken naar de tarieven en kostprijzen van Veilig Thuis,
Gecentrificeerder instellingen en het arrangementenmodel. Uitkomst van
deze onderzoeken kunnen een nadelig effect hebben op de kosten.

8. Verbonden partijen
Risico's die geheel of gedeeltelijk afgew end kunnen w orden op de
gemeente.

532

9. Ozb woondelenvrijstelling
Ozb w oondelenvrijstelling gevangenis. In verband met w oondelen
vrijstellingen voor niet w oningen en de jurisprudentie hierover is het
mogelijk dat in de nabije toekomst een deel van onze ozb-opbrengst voor
het gebruik van niet-w oningen zal w egvallen in verband met toepassing
van deze w oondelenvrijstelling.
Met ingang van 2016 moeten ook gemeenten vennootschapsbelasting
gaan betalen. Een exacte kw antificering van dit risico is echter nog niet
aan te geven.

11. Overige risico's
Risico's die niet binnen de top 10 vallen.
TOTAAL

4.475
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10. Vennootschapsbelasting
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BIJLAGE 5 – UITGANGSPUNTENNOTITIE
Deze notitie is vastgesteld door het college op 16 april.
Technische uitgangspunten kadernota 2020
Doel: Vooraf vastleggen met welke technische uitgangspunten in de kadernota en de begroting 2020 wordt
gewerkt. Zo maken we helder waarop de financiële uitkomsten van deze documenten gebaseerd zijn.

Indexering
Op basis van de ontwikkeling van de prijs bruto binnenlands product (pBBP) in het Centraal Economisch Plan
2019 wordt voor inflatiecorrectie de komende jaren met 1,5% gerekend.
Conform afspraken uit de begroting 2019 wordt daar voor enkele uitgavencategorieën van afgeweken:
 Budgetten voor het beheer van de buitenruimte worden in 2020 niet geïndexeerd. Vanaf 2021 volgen
deze budgetten de algemene lijn.
 Budgetten voor het verstrekken van project- en erkenningssubsidies worden niet geïndexeerd.
 Budgetten voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen volgen voor het begrotingsjaar 2020 de
vastgestelde begroting van de betreffende GR en het algemene percentage in de jaren daarna. Zolang
de begroting nog niet is vastgesteld wordt het door de deelnemende gemeenten toegestane
percentage gehanteerd. Voor de regio Rotterdam-Rijnmond is dat 3,4%. In de raadsinformatiebrief
van 21 januari is toegelicht voor welke GR-en Krimpen afwijkt van die inzet.
 Salarissen: in de meerjarenbegroting 2019-2022 is rekening gehouden met 2,5% in 2019 en 2% in de
jaren erna. Recente info uit de onderhandelingen over de cao die per 1 januari 2019 in moet gaan
wijst erop dat deze percentages voor 2019 en 2020 iets hoger kunnen uitvallen. Voor 2020 wordt
daarom voorlopig een percentage gehanteerd dat uitgaat van een extra salarisverhoging met 0,5% in
beide jaren, dus cumulatief 1% extra bovenop de bestaande ramingen voor het jaar 2020.
Index

Begroting
2020

Meerjarenraming
2021

2022

2023

Algemene inflatie (lasten)

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Algemene inflatie (baten)

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

OZB ontwikkeling
Budgetten beheer buitenruimte

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

0,00%

1,50%

1,50%

1,50%

Budgetsubsidies
Project- en erkenningsubsidies

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen

3,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Salarissen
Belastingen, heffingen en leges

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%
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De indexering wordt op individuele posten verwerkt, zodat de begroting volledig in lopende prijzen is
opgesteld.
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Kerngegevens
Voor diverse berekeningen in de kadernota worden de prognoses van aantallen woningen en inwoners
gebruikt. Op basis van de nu bekende ontwikkelingen en verwachte woningbouw in de komende jaren, worden
de volgende gegevens gehanteerd:
Inwoners

Begroting
2020

2021

Meerjarenraming
2022
2023

0-19 jaar
20-64 jaar
65+

7.000
15.350
7.100

7.000
15.375
7.200

7.000
15.400
7.250

7.000
15.425
7.300

Totaal

29.450

29.575

29.650

29.725

Woningen

Aantal woningen

Stand per Begroting
1-1-2019
2020
12.527

12.637

2021

Meerjarenraming
2022
2023

12.645

12.729

12.757

Algemene uitkering
De raming van de algemene uitkering in de begroting 2020 is gebaseerd op de meicirculaire 2019. Voor
verschillen in prijsontwikkeling tussen de begroting en de groei van het gemeentefonds werd tot en met de
begroting 2019 een buffer (stelpost) opgenomen in de raming van de algemene uitkering. In de kadernota 2020
wordt een aangepaste werkwijze voorgesteld met betrekking tot deze verschillen.
Begrotingsruimte vs. Onvoorzien
In 2017 is de notitie begrotingsruimte vastgesteld. Op basis van die notitie bedraagt de raming voor onvoorzien
€ 0. Bij de presentatie van de begrotingsruimte wordt aandacht besteed aan de structurele begrotingsruimte,
die aangeeft of de begroting structureel in evenwicht is.
Incidenteel/structureel
Om de structurele begrotingsruimte te kunnen bepalen wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en
structurele begrotingsposten. In de basis wordt hierbij naar het karakter van de begrotingspost gekeken en niet
naar de betreffende uitgave/inkomst. Betreft het structureel beleid dan is de post in z’n geheel structureel.
Wanneer eenmalige of tijdelijke elementen duidelijk te identificeren zijn, bijvoorbeeld op basis van een
begrotingswijziging of ander besluit, worden deze als incidenteel gezien.
Een tijdelijke impuls of maximaal 3 jaar durende uitgave wordt als incidenteel gezien.
Rentepercentage leningen
Voor nieuw aan te trekken leningen wordt in de ramingen uitgegaan van 2% rente een looptijd van 25 jaar.

Kengetallen
Er zijn geen normen vastgesteld voor de financiële kengetallen. In voorbereiding op de kadernota wordt dus
geen rekening gehouden met effecten van ramingen op bijvoorbeeld schuldquote, belastingcapaciteit of
solvabiliteit. In de kadernota wordt wel aandacht besteed aan deze kengetallen.
Basis is ongewijzigd beleid
Bij het opstellen van de cijfers voor de kadernota 2020 wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid zoals dat tot en
met de raadsvergadering van 4 april 2019 is vastgesteld. Alle wijzigingen daarop met financiële gevolgen
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Rekenrente
De berekende renteomslag voor de begroting 2019 bedroeg 0,87%. Afgerond wordt 1,0% toegerekend. Op
basis van de jaarrekening 2018 is voor 2019 sprake van een renteomslag van 1,20%. Voor het begrotingsjaar
2020 wordt daarom uitgegaan van 1,5%, rekening houdend met oplopende rentelasten en dalende rentebaten.
Bij het opstellen van de begroting wordt een nieuwe berekening van de renteomslag voor 2020 gemaakt, die
kan leiden tot aanpassing van dit percentage.
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worden zichtbaar gemaakt en inhoudelijk onderbouwd. Daarbij worden autonome ontwikkelingen als
onvermijdelijk gezien en verwerkt in het meerjarenbeeld op basis van bestaand beleid.
Nieuw beleid
Intensivering van bestaand beleid en nieuw beleid worden in de kadernota apart opgenomen om tot een
integrale afweging te kunnen komen. Hieronder valt ook de uitvoering van beleid waartoe inhoudelijk wel
besloten is, maar waarvoor eerder nog geen financiële middelen zijn geregeld.
Investeringsprogramma
Het investeringsprogramma bevat alle voorgenomen investeringen op basis van meerjarenplannen
(buitenruimte en vastgoed), nieuw beleid en eerder vastgestelde beleidsplannen. De systematiek achter het
investeringsprogramma is eerder toegelicht in de kadernota 2018.
Bij investeringen waar sprake is van afschrijving start deze in het eerste jaar na ingebruikname/gereedkomen.
Gesloten bubbel openbare ruimte maatschappelijk nut
Voor uitgaven en investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte is jaarlijks een vast bedrag
beschikbaar. Door de stelselwijziging in 2017 is in de komende jaren sprake van een exploitatieoverschot dat
wordt gestort in de reserve hoofdinfrastructuur (vanaf 2021 in de bestemmingsreserve afschrijvingen
maatschappelijk nut). Nieuwe uitgaven vallen in principe niet onder deze afspraak.
Afspraken kadernota 2019
In principe blijven de financiële afspraken uit de kadernota 2019 (paragraaf 2.10) gehandhaafd.
 De meerjarenbegroting 2020-2023 is in alle jaren sluitend
 In ieder geval de laatste drie jaren vertonen van een structureel evenwicht
 De meerjarenbegroting 2020-2023 bevat geen openstaande taakstellingen
 Nieuwe structurele lasten worden gedekt met structurele baten of verlaging van structurele lasten
 Voorzichtig ramen op basis van eigen inzicht; niet ‘toerekenen’ naar (oplopende) algemene uitkering
 Incidentele lasten die noodzakelijk/wenselijk en/of onvermijdelijk zijn worden incidenteel gedekt
 Nieuw geld en bezuinigingen van het Rijk worden budgettair neutraal ingezet
 Gemeentelijke belastingen en tarieven worden met maximaal de trend verhoogd

Kadernota 2020

In voorbereiding op de kadernota vindt een voorjaarsretraite van college en directie plaats op 20 en 21 mei
2019. Tijdens die dagen komt aan de orde of bijstelling van de uitgangspunten nodig en/of wenselijk is.
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