Kadernota 2021

Opbouw Kadernota
Ieder jaar in juli geven de verschillende fracties in de gemeenteraad
hun algemene beschouwingen op het aankomende jaar. Die
beschouwingen zijn voor het college input voor het opstellen van de
(meerjaren)begroting.
Ter voorbereiding op deze politieke beschouwingen stelt het college
zijn eigen ‘algemene beschouwing’ op: de Kadernota. Onder invloed
van de resultaten van het afgelopen jaar, ontwikkelingen in het
lopende begrotingsjaar en externe factoren zoals de meicirculaire
doet het college voorstellen voor financiële uitgangspunten en
kaders, voor investeringen en voor nieuw beleid en
beleidsintensiveringen.

In de bijlagen wordt (aanvullende) informatie verstrekt over:
1.
2.
3.
4.
5.

Technische uitgangspunten kadernota 2021
Toelichting budgetactualisaties
Investeringsprogramma
Overzicht risico’s
Inventarisatie van voorstellen voor nieuw beleid en
beleidsintensiveringen
6. Overzicht maatschappelijke voorzieningen
7. Meicirculaire

In deze Kadernota gaan we op de volgende thema’s in:
1. Management samenvatting en gevraagde besluiten
2. Inleiding
3. Financiële situatie
4. Financiële positie
5. Op weg naar een sluitende meerjarenbegroting
6. Sociaal domein
7. Dienstverlening
8. Openbare ruimte
9. Wonen, werken en recreëren
10. Samenleven en (maatschappelijk) vastgoed
11. Bestuur en bedrijfsvoering
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Management samenvatting en gevraagde besluiten

sociale domein en van € 25-50 in het klassieke domein van de
algemene uitkering.

Management samenvatting
Na de ontvangst van de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen
is de financiële positie van de gemeente verbeterd. Een kwart van
die opbrengst (€ 7 miljoen) is echter meteen al nodig om de
algemene reserve te herstellen en versterken.

Daarmee is er op dit moment geen financiële ruimte voor
noodzakelijk, wenselijk en/of onvermijdelijk nieuw beleid of
intensivering van beleid dat leidt tot structurele lasten. Als de
gemeenteraad daar toch toe wil besluiten, zijn extra structurele
baten nodig of moeten lasten (elders in de begroting) structureel
worden verlaagd.

Niet alleen het resultaat van de boekjaren 2018 en 2019 was
namelijk negatief. Ook het lopende jaar 2020 ontwikkelt zich sterk
negatief. Bovendien is het meerjarenbeeld 2021-2024 – bij
voortzetting van bestaand beleid – niet sluitend en niet structureel in
evenwicht.
De vraag naar (individuele) hulp en ondersteuning in het sociaal
domein blijft groeien. Dat wordt deels veroorzaakt door in Den Haag
genomen besluiten en de Coronacrisis, maar onze laagdrempelige
toegang en de demografische opbouw van onze gemeente spelen
daarbij ook een rol. Zo lang hier vanuit het Rijk geen vorm van extra
compensatie voor wordt geboden, zullen we als gemeente zelf extra
structurele baten moeten zoeken of lasten elders in de begroting
moeten verlagen.
De financiële ontwikkelingen in de afvalinzameling zijn fors negatief.
Vasthouden aan de afgesproken bandbreedte van kostendekking
betekent opnieuw een forse verhoging van de afvalstoffenheffing.
Zélfs als het lukt om de inzameling efficiënter te maken.
Vanaf 2022 is er grote onzekerheid over de hoogte van de
algemene uitkering. Op dit moment vinden nadere onderzoeken
plaats. Uit eerdere berekeningen kwam naar voren dat gemeenten
in de categorie van 20.000 tot 50.000 inwoners geconfronteerd
kunnen worden met negatieve effecten van € 33 per inwoner in het

Gevraagde besluiten
Aan de gemeenteraad worden de volgende besluiten en uitspraken
gevraagd.
Financiële positie
De jaarrekening 2019 is afgesloten met een negatief saldo van
€ 2.172.934. De enige beschikbare dekking voor dit negatieve
resultaat is de algemene reserve. Wij stellen dan ook voor dit
bedrag te dekken uit de algemene reserve.
Op 25 maart 2020 heeft onze gemeente een bedrag van € 27,6
miljoen ontvangen vanwege de verkoop van de aandelen Eneco.
Wij stellen voor om:
1. € 5 miljoen in te zetten om daarmee het structurele
dividendverlies te compenseren;
2. € 7 miljoen in te zetten om daarmee het
weerstandsvermogen te herstellen en versterken;
3. Het restant in een te vormen Reserve Eneco-aandelen te
storten
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Inzet opbrengst Eneco aandelen
Opbrengst verkoop aandelen

27.635

Boeterente afkoop leningen
Versterken weerstandsvermogen

- 5.000
- 7.000

Restant naar reserve Eneco

15.635

Meerjarenbeeld
Op basis van de voortzetting van bestaand beleid is het
meerjarenbeeld geactualiseerd. Daarnaast zijn de effecten van de
meicirculaire verwerkt. Tenslotte is voor de jaren 2022 en verder
een inschatting gemaakt van de herijking van het gemeentefonds
en de extra middelen voor jeugdzorg.

Uitgangspunten
Het toezichtskader van de provincie geeft aan dat de begroting
2021 structureel sluitend moet zijn. Als dat niet lukt, moet uiterlijk in
2024 – met reële ramingen – structureel evenwicht worden bereikt.
Voor onze gemeente zijn de onzekerheden aan met name de
inkomstenkant vanaf 2022 zo groot dat het vanaf dat jaar eigenlijk
onmogelijk is om ‘met reële ramingen’ van structureel evenwicht te
kunnen spreken. Dat zou dan ‘automatisch’ moeten betekenen dat
uw raad aan het nieuwe college de opdracht geeft om voor 2021
een structureel sluitende begroting op te stellen.
Wij vragen uw raad om daar een expliciete uitspraak over te doen.
Mogelijke (structurele) ombuigingen
Het meerjarenbeeld is negatief. Daarnaast blijft de ontwikkeling van
de kosten van het sociaal domein en dan met name die van
individuele hulp zorgen baren. De omvang en de kwaliteit van
individuele hulp zijn of lijken lokaal nauwelijks te beïnvloeden. Maar
worden wél in belangrijke mate beïnvloed door ‘Haagse besluiten’
waarbij de benodigde middelen niet of niet structureel worden
verstrekt.
Deze negatieve trend in met name de individuele hulp roept de
vraag op of er aanvullende methoden zijn om onze lasten
structureel te verlagen of onze baten structureel te verhogen. Wij
noemen een aantal mogelijkheden en horen graag van uw raad hoe
u daar tegenaan kijkt.

Wij stellen voor om dit meerjarenbeeld als uitgangspunt te hanteren
voor het opstellen van de begroting 2021-2024. Voor de goede orde
merken wij op dat de (verplichte) Post onvoorziene lasten in deze
saldi € 0 per inwoner bedraagt.

1.
2.
3.
4.

Kostendekking van de lokale heffingen naar 100%
Verhoging van de OZB (met meer dan de trend)
Herinvoering van de hondenbelasting
Verlaging van het onderhoudsniveau van de openbare
ruimte
5. Verkleining van het areaal openbare ruimte
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6. Verlaging van de bestuurskosten
7. Aanpassing van het algemene voorzieningenniveau in onze
gemeente
a. Programma Samenleven
i. Stoppen met het stimuleren van sport en
cultuur (combinatiefuncties)
ii. Subsidie muziekschool beëindigen of
verminderen
iii. Zwembad sluiten
iv. Kinderboerderij sluiten
v. Subsidie streekmuseum beëindigen en
afstoten pand
vi. Subsidie bibliotheek beëindigen of
verminderen
b. Programma Basishulp
c. Programma Preventie
8. Beperking van de toegang tot of de vraag naar individuele
hulp
9. Verlaging van de ambtelijke kosten (formatie, huisvesting,
ICT)
Wij horen ook graag of uw raad nu al een opdracht wil formuleren
om één of meer van deze ombuigingsmogelijkheden voor 2021 of
latere jaren in te zetten. Het voordeel is dat er dan ruimte ontstaat
om de verwachte negatieve effecten van de herijking van het
gemeentefonds op te vangen.
Onzekerheden aan de uitgavenkant
Behalve in het sociaal domein liggen er ook op andere
beleidsterreinen nog uitdagingen en onzekerheden, zelfs bij alleen

voortzetting van bestaand beleid. Ook hier is het de vraag in welke
mate daar (nu al) financiële ruimte voor gezocht en gevonden moet
worden. Gedacht kan worden aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Het structurele onderhoud en de (verdere) verduurzaming
van het (maatschappelijk) vastgoed
De kosten van ICT-uitvoering
De vernieuwing van voetbalcomplex Waalpark
De zoektocht naar een nieuwe locatie voor de scouting
De uitvoering van het Klimaatakkoord (energietransitie,
klimaatadaptatie)
De landelijke doelstellingen Van Afval Naar Grondstof
(VANG)
De geluidschermen langs de C.G. Roosweg (sanering Blijst), vooralsnog ten laste van de algemene reserve
Het project Grote Kruising, indien en voor zover de eigen
bijdrage van de gemeente hoger is dan de Reserve
hoofdinfrastructuur
De maatregelen uit de MIRT-verkenning, werkspoor
Algeracorridor

Wij vragen uw raad om ook hier expliciete uitspraken over te doen.
Nieuw beleid
Tenslotte zijn er ook voorstellen voor nieuw beleid en intensivering
van beleid verzameld. Wij merken daarbij wel op dat er één of meer
ombuigingen nodig zijn om voorstellen die tot structureel hogere
lasten leiden te kunnen dekken.
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Nieuw beleid en intensveringen

I/S

Woon- en leefomgeving
1 Uitbreiding BOA's
2 Transitievisie warmte
3 Duurzaamheidsagenda
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Totaal nieuw beleid en intensivering

459
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199
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Dekking reserves

135

35

NIEUW BELEID EN INTENSIVERINGEN T.L.V. EXPLOITATIE

324
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Sociaal domein
4 Casusregie volwassenen
5
6
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Dienstverlening
12 Wijziging inzameling afval dijklinten en hoogbouw
S
Vasthouden dekking afvalexploitatie op 95% S

2021

2022

2023

2024

Wij vragen aan uw raad om zich over al deze voorstellen expliciet uit te spreken. Bij voorkeur wordt daarbij ook een prioriteitsvolgorde
aangegeven.
Tenslotte: de lokale lastendruk
Hoewel de gemeente over de gehele linie streeft naar beheersing van de lastendruk, zijn de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en
rioolheffing) in onze gemeente relatief hoog. In 2019 stond onze gemeente op plaats 305 van de 387 gemeenten. Onze ‘concurren tiepositie’ ten
opzichte van onze directe buurgemeenten Krimpenerwaard, Zuidplas en met name Capelle aan den IJssel is daarmee slecht.
Wij vragen aan uw raad om zich over de woonlasten uit te spreken in de wetenschap dat het niet of onvoldoende benutten van de
belastingcapaciteit onherroepelijk zal moeten leiden tot verlaging van de structurele uitgaven.
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Inleiding

op heden echter niet gelukt om onze eindbestemming – structureel
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven – te bereiken.

Op 28 mei hebben SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA,
ChristenUnie en PvdA bekend gemaakt dat zij een nieuwe coalitie
vormen onder het motto ‘Evenwichtig door de crisis’. Van de
coalitiepartijen leveren SGP, VVD, CDA en PvdA wethouders.
Krimpens Belang en ChristenUnie ondersteunen deze beoogde
wethouders en zijn volwaardige coalitiepartners. Het voornemen is
dat het nieuwe college wordt beëdigd op donderdag 2 juli 2020.

Weliswaar was de begroting 2020-2023 sinds 2015 de eerste
begroting met structureel evenwicht. Na de juni-wijziging bedraagt
het structurele saldo van het lopende jaar 2020 echter €1 miljoen
negatief. Verder zal in deze Kadernota blijken dat de financiële
ruimte die uw raad op ons voorstel bij het vaststellen van de
begroting voor de jaren 2021-2023 heeft gecreëerd, geheel is
verdwenen.

Het is in die wetenschap dat wij op 16 juni een Kadernota hebben
vastgesteld die vooral het karakter van een overdrachtsdocument
heeft. In deze Kadernota maken wij geen politieke keuzes meer.

Het lijkt er inmiddels zelfs op dat we in 2018 een slecht verlichte
tunnel zijn ingereden waar maar geen einde aan lijkt te komen.
Terugkeren is echter geen optie. We moeten door.

Primair maken wij de (financiële) balans op aan de hand van de
gebruikelijke bestuurlijke uitgangspunten. Verder brengen wij in
beeld over welke onderwerpen de gemeenteraad in zijn vergadering
van 9 juli besluiten zou moeten nemen om het nieuwe college
voldoende richting te geven bij het voorbereiden van de begroting
2021-2024.

Na de verkoop van ons tafelzilver lijken we weer een tijdje vooruit te
kunnen. Maar met de opbrengst van de Eneco-aandelen hadden we
natuurlijk eigenlijk andere plannen. Leuker wordt de reis daarmee
niet.

Daarbij refereren wij nadrukkelijk aan de raadsvergadering van 25
juni waarin de jaarstukken 2019 en de juni-wijziging van de
begroting 2020-2023 aan de orde zullen komen. De ontwikkeling
van de jaarresultaten en begrotingssaldi vertoont een zorgelijk
verloop.
Het boekjaar 2019 hebben wij moeten afsluiten met een negatief
resultaat van € 2,17 miljoen. Het structureel evenwicht komt uit op
een nadelig saldo van € 2,85 miljoen.
Na de invoering van de drie decentralisaties zijn we in 2015 met
goede moed en met een behoorlijk gevulde portemonnee (de
Reserve Sociaal Domein) op pad gegaan. Het is ons met elkaar tot

Er is namelijk sprake van grote onzekerheden. De gevolgen van de
Corona-crisis zijn nog grotendeels ongewis, maar zullen negatief
zijn. De voor 2022 aangekondigde herverdeling van het
Gemeentefonds heeft voor een gemeente met tussen de 20.000 en
50.000 inwoners eveneens negatieve gevolgen.
Al dan niet bewust lijkt het Rijk gemeenten van juist onze beperkte
omvang te dwingen of te ‘nudgen’ om zich ‘opnieuw uit te vinden’.
Wij roepen daarbij in herinnering dat het Rijk bij het berekenen van
de algemene uitkering ook nog steeds de zo geheten
‘opschalingskorting’ hanteert. Voor onze gemeente betekent dat in
2020 een € 100.000 lagere uitkering, oplopend naar € 200.000 in
2025.
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Overigens is het ons inziens ook zo dat onze Krimpense
gemeenschap voor forse opgaven in het sociale en fysieke domein
gesteld staat. Wij denken daarom dat uw raad op voorstel van het
nieuwe college keuzes zal moeten maken over het
voorzieningenniveau in onze gemeente en over de (maximale)
lastendruk waarmee uw raad dat gepaard wil laten gaan. Die
keuzes zullen niet gemakkelijk zijn, maar het is wel de taak van uw
gemeenteraad om die keuzes in gezamenlijkheid te maken.
Enkele keuzes die worden gevraagd hebben ook effecten voor
2020. De betreffende besluiten worden verwerkt in de
eerstvolgende begrotingswijziging 2020.
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Financiële situatie
Algemeen
De financiële positie van de gemeente Krimpen aan den IJssel staat
de laatste jaren steeds verder onder druk. Dat blijkt uit
opeenvolgende negatieve rekeningresultaten, afnemende reserves,
toename van (optredende) risico’s en de ontwikkeling van de
financiële kengetallen.
In dit hoofdstuk gaan wij in op de afzonderlijke onderdelen van de
financiële positie en doen wij voorstellen voor dekking van het
rekeningsaldo 2019, voorlopige verwerking van de Eneco opbrengst
en versterking van het weerstandsvermogen.
Na de juniwijziging is het meerjarenbeeld niet meer sluitend
De begroting 2020 bevatte een structureel sluitend
meerjarenperspectief met oplopende begrotingsruimte. Die
positieve reeks werd mede mogelijk door een omvangrijk
ombuigingspakket.
In de begroting hebben wij aangegeven dat die meerjarige
begrotingsruimte nodig is voor een reeks uitdagingen. Deels zijn dat
nieuwe opgaven, maar ook in de begroting geïdentificeerde
(financiële) risico’s maken het nodig om begrotingsruimte te
hebben.
Halverwege het begrotingsjaar hebben we – mede als gevolg van
de Corona-crisis – moeten constateren dat deze onzekerheden een
sterke negatieve invloed hebben op het verloop van de saldi. Deze
tegenvallers kwamen niet allemaal als een verrassing. Een aantal
was reeds als risico opgenomen.
Na de jaarrekening met een negatief structureel saldo vertoont ook
de juniwijziging een structureel negatief beeld voor 2020. Het

gevolg is dat het meerjarenbeeld – het vertrekpunt voor deze
Kadernota – niet langer sluitend is.
Meerjarenbeeld
Saldo begroting 2020-2023
Totaal begrotingswijzigingen t/m 28 mei

2020

2021
2

333

2022
192

2023

2024

826

826

- 174

71

93

-48

-48

Begrotingswijziging 25 juni

- 1.546

-995

-1.156

-1.175

-1.045

Saldo t/m 25 juni

-1.718

-591

-871

-396

-266

Onzekerheid over middelen jeugdzorg en herverdeling
gemeentefonds
Op dit moment zijn er voor de jaren 2022 en verder twee grote
(financiële) onzekerheden. Wij vragen uw raad om expliciet aan te
geven of en zo ja, hoe deze twee onzekerheden in de begroting
verwerkt moeten worden.
Tot en met 2021 zijn er extra middelen voor de jeugdzorg
toegezegd die voor onze gemeente zo’n €500.000 bedragen. In de
begroting 2020-2023 is dit bedrag vanaf 2022 nog niet verwerkt.
In de meicirculaire wordt nog geen zekerheid geboden over
structurele extra middelen voor de periode na 2021. Wel wordt in de
meicirculaire aangegeven dat gemeenten daar in hun begroting
rekening mee mogen houden.
Een andere vraag of risico is de herverdeling van het
gemeentefonds. Deze is weliswaar uitgesteld tot 2022, maar zal
uiteindelijk wel effect hebben op de hoogte van onze algemene
uitkering. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de
herverdeling van het sociale en klassieke deel van het
gemeentefonds.
Met de kennis van nu moeten we er (helaas) vanuit gaan, dat
gemeenten met een omvang als die van Krimpen er (fors) op
achteruit gaan. Voor gemeenten in de categorie van 20.000 tot
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50.000 inwoners is berekend dat de herverdeling van het sociale
domein hen gemiddeld €33 per inwoner aan algemene uitkering
kost.
Ook in het klassieke domein wordt voor gemeenten in deze
inwonercategorie een nadeel verwacht. Wanneer dit nadeel
“beperkt” blijft tot €25 per inwoner betekent dit vanaf 2022 een
structureel nadeel van €750.000. Veel gemeenten van onze
omvang verwachten dat het nadeel oploopt tot richting €50 per
inwoner.
Wij durven te stellen dat het met deze onzekerheid eigenlijk
onmogelijk is om een (sluitende) meerjarenbegroting voor de jaren
2022 en verder op te stellen. Stel dat er nu in de meicirculaire wél al
duidelijkheid zou zijn gegeven over de herverdeling van het
gemeentefonds en stel dat dit voor onze gemeente zou hebben
betekend dat de algemene uitkering vanaf 2022 structureel zo’n
€ 1,7 miljoen (€ 25 + € 33 = € 58 per inwoner) lager is, dan had het
nieuwe college een proces in kunnen, nee moeten zetten om tot
forse ombuigingen te komen.
Maar de meicirculaire bevat deze informatie niet en geeft daarmee
met name aan gemeenten van onze omvang eigenlijk een volstrekt
onduidelijke boodschap af. Feitelijk hebben we geen idee waar we
aan de inkomstenkant vanaf 2022 nu rekening mee kunnen, mogen
of moeten houden.
De vraag die wij willen stellen is dan ook hoe uw raad met deze
onzekerheden om wenst te gaan. Daarbij merken wij op dat het in
voorgaande jaren gebruikelijk was om de volgende uitgangspunten
te hanteren:
•
•

Algemene uitkering volgt de meicirculaire
Op basis van eigen inzicht (voorzichtig) ramen; niet
‘toerekenen’ naar (oplopende) algemene uitkering

•

Door het Rijk opgelegde bezuinigingen worden budgettair
neutraal verwerkt

Wij zijn van mening dat het op dit moment opportuun lijkt om:
•
•
•

De ramingen van de meicirculaire te volgen;
Vanaf 2022 de extra middelen voor jeugdzorg structureel in
de begroting op te nemen;
Rekening te houden met de herverdeling van het klassieke
deel van het gemeentefonds en vanaf 2022 een structureel
nadeel van € 750.000 in de begroting op te nemen.

Wel achten wij het verstandig om dan nog eens een bedrag van
€ 750.000 als risico op te nemen voor het geval het nadeel in het
klassieke deel nog hoger uitpakt en richting de € 50 per inwoner
gaat. En een afzonderlijk risico van € 950.000 voor het geval de
herverdeling van het onderdeel sociaal domein ons als gemeente
€ 33 per inwoner gaat kosten.
Algemene uitgangspunten voor de begroting 2021-2024
Wij stellen voor om bij het voorbereiden van de begroting 20212024 de volgende (financiële) uitgangspunten te hanteren (zie
bijlage 1 voor een nadere toelichting).
•
•

•
•
•

Ongewijzigd beleid is de basis
Inflatiecorrectie 1,5%, maar:
o Project- en erkenningssubsidies worden niet
geïndexeerd
o Voor salarissen wordt 2,5% gehanteerd
Algemene uitkering volgt meicirculaire 2020
Bijdragen aan gemeenschappelijke regeling volgen voor
2021 de vastgestelde begroting van de betreffende regeling
Basis voor investeringen (in openbare ruimte, vastgoed en
onderwijshuisvesting) zijn vastgestelde meerjarenplannen
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•
•
•

•
•
•
•

Gesloten systeem voor groot onderhoud en vervanging
bestaande areaal openbare ruimte
Gesloten systeem voor ruimtelijke projecten (MPG)
Noodzakelijk, wenselijk en/of onvermijdelijk nieuw beleid of
intensivering van beleid dat leidt tot:
o structurele lasten, wordt gedekt met structurele baten
of verlaging van structurele lasten
o incidentele lasten, wordt incidenteel gedekt
Kostendekking lokale heffingen op basis van de in de Nota
lokale heffingen vastgestelde bandbreedten
De meerjarenbegroting bevat geen openstaande
taakstellingen
Op basis van eigen inzicht (voorzichtig) ramen; niet
‘toerekenen’ naar (oplopende) algemene uitkering
Nieuw geld van het Rijk en door het Rijk opgelegde
bezuinigingen worden budgettair neutraal verwerkt

Het toezichtskader van de provincie geeft verder aan dat de
begroting 2021 structureel sluitend moet zijn. Als dat niet lukt, moet
uiterlijk in 2024 structureel evenwicht worden bereikt.
Hiervoor hebben wij echter al aangegeven dat de onzekerheden
aan met name de inkomstenkant voor onze gemeente vanaf 2022
zo groot zijn dat het vanaf dat jaar eigenlijk onmogelijk is om ‘met
reële ramingen’ van structureel evenwicht te kunnen spreken. Dat
zou dan ‘automatisch’ moeten betekenen dat uw raad aan het
nieuwe college de opdracht geeft om voor 2021 een structureel
sluitende begroting op te stellen.

de jaren 2021 tot en met 2024. Het vertrekpunt daarvoor is de
laatste stand van de meerjarenraming 2020-2023 zoals die uw raad
is gepasseerd op 25 juni.
Dit beeld hebben wij geactualiseerd aan de hand van
bovengenoemde uitgangspunten.
Meerjarenbeeld

2020

Saldo t/m 25 juni

-1.718

2021

2022

2023

2024

-591

-871

-396

-266

-556

-603

-691

-1.193

-7

34

34

-196

Kadernota
budgetactualisaties kadernota
bijstelling lopend nieuw beleid: herberekening IHP
intensieve jeugdcoach (veiligheid)

- 11
- 40

-40

-40

-40

-40

casusregie volwassenen

continueren

- 150

-150

-150

-150

-150

casusregie jeugd

continueren

- 130

-130

-130

-130

-130

afvalstoffenheffing

95% kostendekking

400

406

412

418

718

964

756

1.496

500

500

500

-750

-750

-750

-355

-641

-456

-311

-324

-337

-199

-103

meicirculaire gemeentefonds

86

algemene uitkering: extra middelen jeugdzorg
algemene uitkering: herijking
Saldo 2020-2024
Nieuw beleid

-1.963

De regels uit deze tabel komen elders in deze kadernota of in de
bijlagen aan de orde.

Wij vragen uw raad om daar een expliciete uitspraak over te doen.

•
•
•
•
•
•

Na actualisatie van de budgetten vertoont het meerjarenbeeld
2021-2024 geen structureel evenwicht
Deze Kadernota richt zich op het meerjarige financiële beeld voor

De herberekening IHP betreft de effecten van de
geactualiseerde planning van het Integraal Huisvestingsplan

Budgetactualisaties: bijlage 2
Intensieve jeugdcoach: pagina 26
Casusregie volwassenen/jeugd: pagina 21
Afvalstoffenheffing: hoofdstuk Dienstverlening
Meicirculaire: bijlage 5
Algemene uitkering – jeugd en herverdeling: hiervoor al
toegelicht
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onderwijshuisvesting en binnensport en bijgestelde
investeringsramingen.

Financiële positie
Algemeen
In de kadernota 2020 hebben wij u geschetst welke reserves de
gemeente aanhoudt, wat het achterliggende beleid is en hoe de
reservepositie zich ontwikkelt. Naar de toekomst was de
verwachting dat de algemene reserves verder in omvang zouden
afnemen, evenals de egalisatiereserves. In de
bestemmingsreserves is juist een groei opgenomen, die nodig is om
in de toekomst de benodigde investeringen die samenhangen met
de diverse reserves mogelijk te maken. Dit betreft vooral
investeringen in infrastructuur (grote kruising en
herstraatprogramma).
Sinds de kadernota 2020 hebben deze ontwikkelingen zich
doorgezet. In de jaarrekening 2019 is het weerstandsvermogen
gedaald tot 0,57. Dat is de laagste waarde sinds dit kengetal wordt
berekend. De ontwikkeling van de financiële kengetallen (met name
solvabiliteit en structurele exploitatieruimte) is evenmin positief.
De toenemende risico’s en onzekerheid over ramingen, gekoppeld
aan de wankele financiële positie, negatieve rekeningresultaten en
kwetsbare begrotingssaldi geven het beeld dat onze gemeente
financieel in zwaar beeld verkeert. Daarin zijn we overigens niet
alleen. Veel gemeenten hebben het moeilijk, met name vanwege de
nog steeds niet afgeremde groei van de uitgaven in het sociaal
domein.

Beschikbare reserves
Algemene reserves
Algemene Dienst
Grondexploitatie
Vrije reserve
Bestemmingsreserves
BTW-compensatiefonds
Organisatieontwikkeling
Maatschapp vastgoed (incl. onderwhuisv)
Hoofdinfrastructuur / afschrijvingen MN
Afschrijving Grote Kruising
Afschrijvingen Maatschappelijk nut
Maatregelen klimaatakkoord
Egalisatiereserves
Riolering
Omgevingsvergunningen
Totaal

1-1-2020

Mutaties
2020

1-1-2021

4.356
1.477
334

-1.339
-291
-83

3.017
1.186
251

6.167

-1.713

4.454

796
200
1.375
11.352
-

-113
358
1.727
162

796
87
1.733
13.078
162

13.722

2.134

15.857

500
524

-131

500
394

1.024

-131

894

20.914

290

21.204

Rekeningsaldo 2019
Het is gebruikelijk om in de Kadernota een voorstel te doen voor de
bestemming of dekking van het rekeningsaldo van het voorgaande
jaar. De jaarrekening 2019 is afgesloten met een negatief saldo van
€ 2.172.934. De enige beschikbare dekking voor dit negatieve
resultaat is de algemene reserve. Wij stellen dan ook voor dit
bedrag te dekken uit de algemene reserve.
Ontwikkeling reserves
Het verwerken van het negatief resultaat van de jaarrekening 2019
leidt ertoe dat de Algemene reserve daalt tot minder dan € 1
miljoen. Daarbij komt dat het negatieve saldo van 2020 ook gedekt
moet worden evenals nieuwe wachtgeldverplichtingen. De daling
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van de algemene reservepositie is zorgwekkend en mede oorzaak
van het lage weerstandsvermogen. In de jaarrekening 2019
(paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement) is die
ontwikkeling toegelicht. Ook hebben wij daar aangekondigd dat in
deze kadernota maatregelen voor versterking van het
weerstandsvermogen worden opgenomen.
Verkoop aandelen Eneco
Op 25 maart 2020 heeft onze gemeente een bedrag van € 27,6
miljoen ontvangen vanwege de verkoop van de aandelen Eneco. In
de begroting 2020 is al bepaald dat deze opbrengst allereerst zal
worden benut om het verlies aan dividendinkomsten te
compenseren. In het raadsvoorstel over het definitieve besluit tot
verkoop heeft ons college aangegeven dat de inzet van het restant
van de opbrengst zou worden betrokken bij de Kadernota 2021.
Door de verkoop van de aandelen is in de begroting vanaf 2021 een
nadeel van € 333.000 ontstaan vanwege wegvallende
dividendinkomsten. Compensatie van dit nadeel door afkoop van
leningen en daardoor verlagen van rentelasten leek in het najaar
van 2019 een haalbare dekkingsmethode.
Inmiddels is gebleken dat er enkele belemmeringen zijn. Het
afkopen van leningen heeft bij nader inzien te grote impact op de
verhoudingen in de uitgezette leningen van de BNG en daarnaast is
de opbrengst van de aandelenverkoop veel hoger dan eerder werd
aangenomen. Dit kan onder meer effect hebben op de rating van de
BNG wanneer veel Enecogeld door gemeenten wordt ingezet om
leningen af te kopen.

verwachting is dat de boeterente voor de benodigde afkoop oploopt
tot circa € 5 miljoen.
Hiervoor is de ontwikkeling en de stand van het
weerstandsvermogen toegelicht. Daaruit blijkt dat er dringend
behoefte is aan versterking van de algemene reserve zodat dit weer
als buffer voor risico’s kan dienen. Enkele onderkende risico’s
zullen de komende jaren nog tot extra lasten gaan leiden. De
huidige coronacrisis brengt nog meer onzekerheden met zich mee
en vraagt om extra weerstand. En ten slotte is het negatieve saldo
van 2020 inmiddels opgelopen tot tussen € 1,5 en € 2,0 miljoen.
Een toevoeging van € 7 miljoen brengt de algemene reserve en het
weerstandsvermogen weer op een aanvaardbaar en voldoende
niveau.
In deze kadernota treft u geen uitgewerkt voorstel voor het restant
van de inzet van de opbrengst uit de verkoop van de Enecoaandelen aan. Vanwege de bestuurlijke situatie en de coronacrisis
stellen wij voor om de opbrengst, na aftrek van de hiervoor
genoemde bestedingen te storten in een nieuwe “Reserve Eneco”
en op een later moment te komen tot een bestedingsplan.
Resumerend:
Inzet opbrengst Eneco aandelen
Opbrengst verkoop aandelen

27.635

Boeterente afkoop leningen
Versterken weerstandsvermogen

- 5.000
- 7.000

Restant naar reserve Eneco

15.635

Het alternatief is herstructurering van de leningenportefeuille waarbij
de rente op de leningen wordt omgezet naar marktconform en een
boeterente (agio) in rekening wordt gebracht die in een keer moet
worden betaald. Dit levert nog steeds forse rentevoordelen op. De
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Reservepositie na verwerking besluit over opbrengst Eneco-aandelen
Indien uw raad onze voorstellen overneemt, wordt dit het beeld van de beschikbare reserves.
Beschikbare reserves
Algemene reserves
Algemene Dienst
Grondexploitatie
Vrije reserve
Bestemmingsreserves
BTW-compensatiefonds
Organisatieontwikkeling
Eneco
Maatschapp vastgoed (incl. onderwhuisv)
Hoofdinfrastructuur / afschrijvingen MN
Afschrijving Grote Kruising
Afschrijvingen Maatschappelijk nut
Maatregelen klimaatakkoord
Egalisatiereserves
Riolering
Omgevingsvergunningen
Totaal

1-1-2020

Mutaties
2020

1-1-2021

Mutaties
2021

1-1-2022

Mutaties
2022

1-1-2023

Mutaties
2023

1-1-2024

4.356
1.477
334

2.888
-291
-83

7.244
1.186
251

369
-135

7.244
1.555
116

-293
-60

7.244
1.262
56

-293
-

7.244
968
56

6.167

2.514

8.681

234

8.915

-353

8.562

-293

8.268

796
200
1.375
11.352
-

-113
15.635
358
1.727
162

796
87
15.635
1.733
13.078
162

-87
-12.650
14.292
-135

796
0
15.635
1.733
428
14.292
27

-572
1.514
-35

796
0
15.635
1.733
428
13.720
1.514
-8

-572
1.343
-

796
0
15.635
1.733
428
13.149
2.857
-8

13.722

17.769

31.492

1.420

32.911

907

33.818

771

34.590

500
524

-131

500
394

-438
-146

63
247

-157

63
90

-110

63
-20

1.024

-131

894

-584

310

-157

152

-110

42

20.914

20.152

41.066

1.070

42.136

396

42.532

368

42.900
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Risico’s en weerstandsvermogen
Het risicobewustzijn is de laatste jaren sterk toegenomen. Dat heeft
ertoe geleid dat meer risico’s worden onderkend, maar ook dat
bewuster wordt gewerkt aan het beheersen van die risico’s. Bij deze
kadernota is een actueel overzicht van de grootste risico’s als
bijlage opgenomen. De omvang van de gewogen risico’s bedraagt
in totaal € 5,30 miljoen.

het licht van de financiële risico’s en ontwikkelingen nog niet erg
comfortabel. De doorlichting van de risicosystematiek moet onder
meer duidelijk maken welke weerstanscapaciteit nodig en welke
risico’s directe vertaling in de begroting moeten krijgen.

Een belangrijk aandachtspunt is dat de lijst van risico’s ook
onderwerpen bevat die niet het karakter hebben van een onzekere
gebeurtenis. Bij deze risico’s is een ontwikkeling onderkend,
waarvan het effect moeilijk in te schatten is en daarom als risico is
benoemd. Eventueel noodzakelijke ombuigingen worden op deze
manier uitgesteld. Dit heeft er sinds 2018 toe geleid dat meer
risico’s zich in de praktijk ook echt voordoen met (grote)
budgetoverschrijdingen en negatieve jaarresultaten al direct gevolg.
De risicosystematiek waarbij de beschikbare weerstandscapaciteit
in de (algemene) reserves de (eerste) klappen opvangt heeft hierbij
op zich gefunctioneerd. De reservepositie is daardoor wel sterk
afgenomen. Om dit effect te stoppen is herijking van de
risicosystematiek nodig.
Als gezegd ontwikkelt het begrotingssaldo zich mede hierdoor ook
in 2020 naar een groot tekort. De beleidsterreinen waarop zich dit
voordoet zijn onder meer de Wmo (abonnementstarief), afval
(verwerkingstarieven en pmd-opbrengst) en de
wethouderspensioenen.
De coronacrisis leidt tot een toename van risico’s die zich financieel
nog moeilijk laat inschatten. Er ontstaat inmiddels wel goed zicht op
de risico’s, maar nog nauwelijks op de omvang ervan.
Met de toevoeging van € 7 miljoen aan de algemene reserve komt
het weerstandsvermogen op 1,38. Dat is voldoende (>1), maar in
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Op weg naar een sluitende meerjarenbegroting
De begroting 2020-2023 was sinds 2015 de eerste begroting met
structureel evenwicht. De begroting bevat weliswaar een
dekkingsplan, maar er zijn geen taakstellingen in opgenomen. De
hoofdlijn van het dekkingsplan kan als volgt worden samengevat:
1. In het kader van ‘goed is goed genoeg’ versoberen we –
waar we dat verantwoord achten – de gemeentelijke
dienstverlening.
2. Preventieve voorzieningen en maatregelen in programma 4
(Sociaal Domein) die tot op heden niet of onvoldoende
‘bewezen effectief’ zijn, bouwen we af.
3. We zetten in op vermindering van het volume van het aantal
uitkeringsdossiers.
4. We treffen maatregelen in het kader van de transformatie
van de (specialistische en lokale) jeugdzorg (en ggz) gericht
op beheersing van het volume en de kosten. Individuele
voorzieningen zullen tijdig(er) worden afgeschaald.
Tegelijk hebben we in het dekkingsplan willen benadrukken dat niet
de belastingbetaler, maar de veroorzaker/vervuiler betaalt. Dat is
enerzijds vorm gegeven door de lokale heffingen te verhogen
binnen de in de Nota lokale heffingen vastgestelde bandbreedten.
Anderzijds is besloten om voor zowel woningen als bedrijfsruimten
de OZB te verlagen om daarmee te benadrukken dat de OZB
primair een algemeen dekkingsmiddel is.
In de begroting 2020-2023 zijn binnen de programma’s Woon- en
leefomgeving en Samenleven geen (nieuwe) ombuigingen
opgenomen. Ook binnen de programma’s Bestuur en Overhead zijn
geen bezuinigingen doorgevoerd.

Reflectie op 2020
Al in december 2019 hebben wij moeten constateren dat de risico’s
in het sociaal domein die in de begroting 2020 zijn benoemd, zich in
de praktijk voordoen. Dat leidde reeds in januari tot een
begrotingswijziging met een structureel negatief effect vanwege het
abonnementstarief Wmo, werktrajecten en vraagontwikkeling in de
jeugdzorg.
Ook de grootte van het risico op lagere opbrengsten binnen de
afvalexploitatie werd in december al duidelijk, maar kwam te laat om
nog in het tarief van de afvalstoffenheffing te verwerken.
Verder hebben wij de eerste maanden van 2020 geconstateerd dat
uw gemeenteraad moeite heeft met de eerste twee uitgangspunten
van ons dekkingsplan. Wij begrijpen dat. Het is immers niet
eenvoudig om de gemeentelijke dienstverlening te versoberen,
zeker niet als het om (relatief) kwetsbare inwoners gaat.
Keerzijde van het niet kunnen of willen versoberen van de
dienstverlening is wel dat de lastendruk kan toenemen. Wanneer
niet kan worden bezuinigd op de gemeentelijke dienstverlening,
maar wel – door financiële nood gedwongen – wordt vastgehouden
aan de bandbreedten van de lokale heffingen, zullen de tarieven
van de heffingen (verder) stijgen.
In de eerste twee maanden van 2020 hebben wij op zich een goede
start kunnen maken met het verminderen van het aantal
uitkeringsdossiers. De Coronacrisis heeft deze positieve
ontwikkeling ruw verstoord. De ombuiging zal niet worden
gerealiseerd en er zal zelfs rekening moeten worden gehouden met
hogere lasten.
De transformatie van de (specialistische en lokale) jeugdzorg (en
ggz) gericht op beheersing van het volume en de kosten begint
voorzichtig de eerste vruchten af te werpen. Onze inzet is erop
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gericht om de zware (regionale) hulp af te laten nemen en de
lichtere (lokale) hulp te laten toenemen. Op zich is die beweging in
2019 ingezet, maar de (vraag naar) lokale hulp is helaas harder
toegenomen dan de (vraag naar) regionale hulp afneemt.

Structurele begrotingsruimte
Saldo begroting 2020-2024
Incidentele posten
Structurele begrotingsruimte

Dit jaar willen we de beweging van regionaal naar lokaal
vasthouden en waar mogelijk versnellen. Dat doen we onder andere
door de samenwerking met het onderwijs en jeugdbescherming te
versterken en meer grip te krijgen op de complexe casuïstiek.
Daarnaast willen we vanuit het Krimpens Sociaal Team ook meer
inzetten op het versterken van de zelfredzaamheid.

De structurele begrotingsruimte is het saldo zonder incidentele
baten en lasten. In 2020 bevat de begroting een fors bedrag aan
incidentele lasten. De jaren erna is de (netto) omvang van de
incidentele lasten en baten zeer beperkt. 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. Om de financiële (on)mogelijkheden voor de
komende jaren te bepalen vormt dit een betere basis dan het saldo
inclusief incidentele baten en lasten.

Bij de vaststelling van de begroting 2020 was er – met de kennis
van toen – voldoende ruimte om de OZB te verlagen. Inclusief de
eerdere afschaffing van de hondenbelasting missen we hierdoor
jaarlijks echter inmiddels wel structureel zo’n € 385.000 aan
algemene dekkingsmiddelen.
De ontwikkeling van de algemene uitkering en van specifieke
uitkeringen van het Rijk is niet zodanig dat daarmee de risico’s en
tegenvallers kunnen worden opgevangen. Bovendien is de
ontwikkeling onzeker vanwege de afhankelijkheid van rijksuitgaven.
Voor de langere termijn komt daar dan nog de dreigende
herverdeling van het gemeentefonds bij.

2020
- 1.963
713
-1.250

2021
-355
88
-267

2022
-641
44
-597

2023
-456

2024
-311

-456

-311

Met name de ontwikkeling van de kosten van het sociaal domein
blijft ons zorgen baren. Vanaf 2015 bedragen de lasten van het
sociaal domein (programma’s 4 t/m 6) bijna de helft van onze totale
uitgaven. Daarvan heeft het grootste deel betrekking op het
verstrekken van individuele hulp.
In 2019 was er vanuit onze algemene middelen € 20,3 miljoen nodig
voor individuele hulp. Dat was 42% van de beschikbare algemene
dekkingsmiddelen.

Hoe nu verder?
Tijdens de uitvoering van de begroting 2020 is gebleken dat de door
ons ingezette ombuigingen niet (snel genoeg) het gewenste
resultaat opleveren. De meicirculaire compenseert deze
tegenvallers niet.

Dat is ongekend, zeker als je weet dat de omvang en de kwaliteit
van individuele hulp nauwelijks door ons college te beïnvloeden is.
Maar wél – bijna voortdurend – wordt beïnvloed door (politieke)
besluiten die in Den Haag worden genomen, terwijl de benodigde
middelen niet worden verstrekt.

De cijfers in deze Kadernota bevatten op dit moment de volgende
structurele begrotingsruimte.

We zijn daarmee in belangrijke mate verworden tot een
uitvoeringskantoor van het Rijk dat – als gevolg van de regels van
het BBV – feitelijk wordt gedwongen om structureel te bezuinigen
op alle andere gemeentelijke taken dan individuele hulp.
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Na de juniwijziging zijn de begrote (netto) kosten van het
programma individuele hulp in 2020 inmiddels € 20,5 miljoen. Ten
opzichte van de primitieve begroting is dat € 1,2 miljoen hoger.
Tegelijk zien we dat de ontwikkeling van lasten en baten in de
overige programma’s – een enkele incidentele uitzondering (zoals
de pensioenvoorziening van voormalig wethouders) daar gelaten –
voorspelbaar en min of meer trendmatig is. In deze programma’s
wijkt het saldo in de jaarrekening vaak ook nauwelijks af van het
saldo in de primitieve begroting.
Deze negatieve trend in met name de individuele hulp roept de
vraag op of er aanvullende methoden zijn om onze lasten
structureel te verlagen of onze inkomsten structureel te verhogen.
Wij noemen een aantal mogelijkheden en horen graag van uw raad
hoe u daar tegenaan kijkt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kostendekking van de lokale heffingen naar 100%
Verhoging van de OZB (met meer dan de trend)
Herinvoering van de hondenbelasting
Verlaging van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte
Verkleining van het areaal openbare ruimte
Verlaging van de bestuurskosten
Aanpassing van het algemene voorzieningenniveau in onze
gemeente
a. Programma Samenleven
i. Stoppen met het stimuleren van sport en cultuur
(combinatiefuncties)
ii. Subsidie muziekschool beëindigen of
verminderen
iii. Zwembad sluiten
iv. Kinderboerderij sluiten
v. Subsidie streekmuseum beëindigen en afstoten
pand

vi. Subsidie bibliotheek beëindigen of verminderen
b. Programma Basishulp
c. Programma Preventie
8. Verlaging van de ambtelijke kosten (formatie, huisvesting, ICT)
Zeker als op termijn de herverdeling van het gemeentefonds tot een
(forse) verlaging van de algemene uitkering aan onze gemeente
leidt, zal er (fors) in de structurele uitgaven moeten worden
gesneden of zal het lokale lastenniveau (fors) moeten worden
verzwaard. Wij horen graag of uw raad nu al opdracht wil geven om
daar onderzoek naar te doen.
Ook als uw raad in 2021 en volgende jaren ruimte wil creëren voor
nieuw beleid of voor intensivering van beleid, zal er (fors) in
(andere) uitgaven moeten worden gesneden of het lokale
lastenniveau moeten worden verzwaard. In de volgende
hoofdstukken geven wij u een korte toelichting op de verschillende
programma’s en beleidsterreinen en de noodzaak of wenselijkheid
van nieuw beleid of intensivering van beleid.
Voor (bijna) ieder voorstel geldt dat het om structurele uitgaven
gaat. in sommige gevallen denken wij dat deze extra uitgaven in de
eerste jaarschijven uiteindelijk tot lagere structurele uitgaven (in
andere programma’s) in latere jaarschijven kan leiden. Maar wij
merken hier nogmaals op dat er vanaf 2022 vermoedelijk structureel
sprake is van een lagere algemene uitkering.
Wellicht dat de Reserve Eneco actief kan worden ingezet als
incidentele dekking voor in 2021 en 2022 in te zetten innovaties of
uit te voeren onderzoeken waarmee structurele begrotingsruimte
kan worden gecreëerd. En anders lopen we het risico dat de
Reserve nodig is om de onvermijdelijke negatieve
jaarrekeningresultaten mee te dekken.
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Sociaal domein

en Krimpens Sociaal Team werken op het gebied van werk,
inkomen en minima nauw samen met de GR IJsselgemeenten.

Algemeen
Zoals uw raad weet, hebben wij in 2019 gewerkt aan een nieuw
beleidsplan voor het sociaal domein. Eind oktober hebben wij een
concept vrij gegeven voor inspraak. Op 19 oktober 2019 hebben wij
dit concept aan u gepresenteerd in een informatieve commissie. De
inspraak is begin januari afgerond, maar vanwege de bestuurlijke
crisis hebben wij het beleidsplan nog niet ter vaststelling aan uw
raad aangeboden.

Naar jeugdhulp is er ook een medische toegang (onder andere via
de huisartsen) en een toegang via jeugdbescherming. Krimpens
Sociaal Team werkt mede daarom (in het Gezondheidscentrum)
nauw samen met de huisartsen en jeugdbescherming.

Het concept beleidsplan heeft vier leidende principes.
1. We maken ons sterk voor een kleurrijk Krimpen aan den
IJssel (inclusie).
2. We stellen de (leefwereld van de) inwoner centraal en
werken integraal samen.
3. We versterken preventie en basishulp (programma 4 en 5
van de begroting).
4. We verminderen de inzet van individuele voorzieningen
(programma 6 van de begroting): ‘Goed is goed genoeg’.
In het plan wordt voorgesteld om te sturen op een goede basis, het
versterken van zelfredzaamheid en het dichtbij organiseren van
ondersteuning en hulp. Krimpen aan den IJssel moet een gemeente
zijn waar het fijn en veilig wonen en werken is. in zo’n gemeente
past een effectieve en efficiënte ondersteuning voor inwoners die
dat nodig hebben.
KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team organiseren de meest
passende ondersteuning en hulp effectief en efficiënt. De
ondersteuning en hulp draagt bij aan het versterken van de
zelfredzaamheid en participatie. Meer inwoners moeten worden
geholpen met (goedkopere) preventie en basishulp. KrimpenWIjzer

Begrotingsstrategie tot nu toe
Het sociaal domein is inmiddels een integraal onderdeel van de
gemeentebegroting. De opzet van het beleidsplan is enerzijds
herkenbaar in de programma’s preventie, basishulp en individuele
hulp. En anderzijds in de thema’s jeugd, maatschappelijke
ondersteuning, volksgezondheid, werk, inkomen en minima.
Tot nu toe is het gebruikelijk geweest om de begroting van het
sociaal domein te maken op basis van de eerder gerealiseerde,
werkelijke uitgaven. Tegelijk wordt een inschatting gemaakt van
mogelijke (negatieve) ontwikkelingen die dan in de risicoparagraaf
van de begroting worden opgenomen. Die risico’s worden betrokken
bij het bepalen van het weerstandsvermogen.
Vervolgens monitort ons college gedurende de uitvoering van de
begroting de uitgaven. Wanneer dar aanleiding voor is, stellen wij
uw raad voor om de begroting te wijzigen.
In een stabiele situatie, zoals bij de programma’s preventie en
basishulp, is deze systematiek redelijk accuraat. Maar bij een hoge
mate van dynamiek, zoals in het programma individuele hulp, zie je
dat er veel periodieke bijstellingen noodzakelijk zijn. De
achterliggende jaren zijn dat per saldo eigenlijk alleen maar
negatieve bijstellingen geweest die in de jaren 2018 en 2019
bovendien tot een negatief jaarrekeningresultaat hebben geleid en
dat in 2020 waarschijnlijk weer zullen doen.
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Een mogelijk voordeel van deze systematiek is dat er bij het
vaststellen van de begroting niet meteen al forse tekorten worden
gepresenteerd die achteraf mogelijk te hoog zijn ingeschat. Dit
voorkomt dat er rigoureuze maatregelen (in andere programma’s
van de begroting) worden genomen op basis van voorlopige
aannames die achteraf blijken mee te vallen.
Wij constateren dat de huidige systematiek bij een nog steeds
blijvende toename van kosten feitelijk onhoudbaar is geworden.
Ontwikkelingen in het sociaal domein die wij in de risicoparagraaf
opnemen, zijn geen vorm van risicomanagement (identificeren,
beoordelen en vervolgstappen definiëren), maar een vorm van
incidentele dekking van zekere tegenvallers waarvan we bij het
opmaken van de begroting alleen nog onzeker zijn hoe hoog
precies.
Daarmee doen we een te groot beroep op de algemene reserve en
het zal leiden tot structurele tekorten. Het is overigens ook de vraag
hoe lang de provincie dit als financieel toezichthouder nog toe blijft
staan.
Hoe nu verder?
Vanaf de decentralisaties tot heden zijn de gemeentelijke taken
verder uitgebreid. De wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en
Dwang zorgen voor een extra rol voor gemeente bij personen met
verward gedrag. De verdere decentralisatie van beschermd wonen,
het abonnementstarief en de aangekondigde wijzigingen in de
Jeugdwet maken de taken steeds complexer.
Bij aanvang heeft het Rijk direct forse bezuinigingen ingeboekt.
Inmiddels is wel gebleken dat dit niet erg realistisch was. Ook leiden
de decentralisaties tot een regelreflex bij het Rijk. Zo is er een
wetswijziging binnen de Jeugdwet (o.a. verplichte regionale

samenwerking) onderweg en zien we bij de Wmo de invoering van
het abonnementstarief.
Het abonnementstarief is ingevoerd in 2019 en heeft in dat jaar een
fors effect gehad op de toename van de vraag binnen de Wmo. Bij
de hulp bij het huishouden was deze toename 32% en bij de
trapliften zagen we een stijging van 50%.
Vastgesteld is dat de forse stijging in 2019 deels veroorzaakt wordt
doordat een deel van de inwoners zat te wachten op de invoering
van het abonnementstarief. Het effect zal echter ook de komende
jaren zichtbaar zijn.
De doelgroep die gebruik kan maken is immers fors verhoogd.
Waarbij in het verleden rekening gehouden werd met de financiële
draagkracht van een inwoner om alleen die inwoners te
ondersteunen die dat (ook financieel) nodig hebben, heeft het Rijk
dit criterium geschrapt. In een gemeente zoals Krimpen aan den
IJssel met relatief veel inwoners die een hoger inkomen hebben, is
dit negatieve effect aanzienlijk groter dan in gemeenten met
financieel minder draagkrachtige inwoners.
Vooralsnog is een rijksbijdrage achterwege gebleven. Het rijk wil
eerst aanvullend onderzoek uitvoeren.
Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken over de lange
termijn effecten van de Corona crisis voor de Wmo. De verwachting
is dat dit tot een toename van de zorgvraag kan leiden.
Vergelijkbaar met de landelijke trend zien we in Krimpen aan den
IJssel een toename van de vraag naar jeugdhulp. Vanuit de VNG is
onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van deze stijging. De betere
(laagdrempelige) toegankelijkheid van jeugdhulp lijkt de
belangrijkste oorzaak te zijn. Verder wordt een toename van de
complexiteit van de hulpvraag als oorzaak aangemerkt.
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Het ministerie van VWS heeft de ontwikkeling herkend en heeft een
tijdelijke aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld. Alvorens dit zal
leiden tot een structurele bijdrage is eerst aanvullend onderzoek
nodig. Resultaat wordt volgend jaar verwacht.

Dit zorgt er voor dat de voorgenomen taakstelling niet haalbaar is.
Ook dient er rekening gehouden te worden dat de kosten weer op
gaan lopen en het Rijksbudget onvoldoende mee zal groeien om
deze effecten op te vangen.

Het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet is onlangs aangepast.
Oorspronkelijke ingangsdatum is verschoven van 1 januari 2021
naar 1 januari 2022. Dit woonplaatsbeginsel zal leiden tot een grote
verschuiving binnen de jeugdhulp. Waar de gemeente Krimpen aan
den IJssel nu voor veel kinderen in intramurale instellingen (o.a. De
Lansing en Moria) financieel verantwoordelijk is, zal deze
verantwoordelijkheid verschuiven naar de gemeente waar het kind
oorspronkelijk vandaan komt. De effecten van deze verschuiving en
de gevolgen voor het budget zijn nog onvoldoende in zicht.

Naast de ontwikkelingen van de uitkeringsdossiers zal de Corona
crisis ook effect hebben op de minimaregelingen zoals de
bijzondere bijstand en de schuldhulpverlening.

Binnen de Participatiewet zien we in onze gemeente al vele jaren
een discrepantie tussen uitgaven en ontvangen rijksbudget.
Inmiddels werken we al enige jaren samen binnen het verband van
de GR IJsselgemeenten en laten we de Participatiewet door deze
GR uitvoeren. Het is bijzonder om te zien dat, bij een nagenoeg
identieke uitvoering voor de drie deelnemende gemeenten, er toch
forse verschillen ontstaan in bestandsontwikkeling en met name de
toereikendheid van het Rijksbudget. Waar Capelle aan den IJssel
inmiddels miljoenen overhoudt, komt Krimpen aan den IJssel nog
steeds tekort. Dit onderstreept dat het landelijke verdeelmodel nog
niet geheel feilloos functioneert.
Voor de begroting 2020-2023 hebben wij ingezet op een daling van
het aantal uitkeringsdossiers. In 2019 zagen we een forse daling en
de verwachtingen waren – in het licht van de economische situatie –
rooskleurig. De Corona crisis heeft hier een abrupt einde aan
gemaakt. De verwachting is dat er een forse economische crisis zal
volgen.

De invoering van de Wet verplichte GGZ, de Wet zorg en dwang en
de wijzigingen in de reguliere GGZ zorgen voor extra taken bij
gemeenten in het regisseren van dossiers waarbij deze
problematiek speelt. Ook bij de inzet van individuele begeleiding
merken we een toename van de behoefte aan ondersteuning. Ook
bij deze doelgroep wordt geconstateerd dat de gehele Corona crisis
een forse impact heeft.
Mogelijke aanpak 2021 en verder
KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team organiseren de meest
passende ondersteuning en hulp effectief en efficiënt. De
ondersteuning en hulp draagt bij aan het versterken van de
zelfredzaamheid en participatie. Meer inwoners moeten worden
geholpen met (goedkopere) preventie en basishulp. KrimpenWijzer
en het Krimpens Sociaal Team zijn dus geen indicatieorgaan, maar
een breed loket waar problematiek wordt geïnventariseerd en
gekeken wordt naar (creatieve) oplossingen in eigen kracht en
algemene voorzieningen. Als deze niet direct voor handen zijn
kunnen we hulpverlening inzetten vanuit onze maatschappelijke
werkers of casusregisseurs. Mocht de bezetting binnen het eigen
team ontoereikend zijn, dan wordt zorg op basis van een indicatie
ingezet via een van onze gecontracteerde zorgverleners.
Bij de geïndiceerde zorgverlening heeft een indicatie de vorm van xuur per week. Dit model heeft de perverse prikkel dat het leveren
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van de geïndiceerde zorg vanuit bedrijfsvoeringsperspectief een
wenselijke inzet is en dat er minder gestuurd wordt op flexibele inzet
van deze uren en snelle afschaling.
Het model van de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team is
gebaseerd op bemensing vanuit diverse zorgleveranciers die
formatie leveren aan beide organisaties. De procesregie binnen
beide organisaties is in gemeentelijke handen (Procesregisseurs).
Zij sturen de medewerkers van de KrimpenWijzer en het Krimpens
Sociaal Team aan. Het voordeel van dit model is dat er directer
gestuurd kan worden op maatwerk bij de inzet waarbij snel op en
afgeschaald kan worden.
We constateren nog steeds een toename van de vraag naar
jeugdhulp en een toenemende vraag naar volwassenondersteuning.
Sinds 2018 vangen we dat op met extra inzet van casusregie (voor
jeugd en volwassenen) vanuit het Krimpens Sociaal Team. Deze
extra inzet van basishulp was nodig, omdat de zorgleveranciers
voor de geïndiceerde zorg onvoldoende menskracht beschikbaar
hadden om de zorg tijdig te leveren. In 2018 en 2019 hebben wij
deze kosten verantwoord binnen het programma individuele hulp.
Uiteindelijk heeft dit (mede) tot het negatieve jaarrekeningresultaat
in die jaren geleid.
Gebleken is dat vanuit het Krimpens Sociaal Team meer regie kan
worden gevoerd op de individuele dossiers. Extra investeren op
deze casusregie zorgt voor meer maatwerk en flexibiliteit bij de
inzet van zorg en uiteindelijk ook tot een besparing van kosten of
tenminste tot minder meerkosten.
Wij willen uw raad – in de lijn van het concept beleidsplan Sociaal
Domein – dan ook voorstellen om – reeds met ingang van 2020 –
de casusregie in de vorm van basishulp vanuit het Krimpen Sociaal

Team structureel te maken. Het benodigde budget zal structureel
onderdeel worden van het programma Basishulp.
U treft hierover een apart beslispunt aan. Het benodigde budget van
€ 150.000 (volwassenen) en € 130.000 (jeugd) zal dan in de
begrotingswijziging van september worden verwerkt.
Voor 2021 en verder zou de casusregie verder geïntensiveerd
kunnen worden. Uw raad treft dit aan in de bijlage Nieuw beleid. In
eerste instantie zal dit tot extra lasten binnen het sociaal domein
leiden. Op termijn mag worden verwacht dat de kosten van
individuele hulp zullen afnemen. Per saldo zullen de kosten bij
jeugd vanaf 2023 zelfs omlaag kunnen gaan.
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) is de regionale
organisatie die verantwoordelijk is voor het gedwongen kader
binnen de Jeugdhulp. In dossiers waarbij de ouders niet meer op
vrijwillige basis willen meewerken aan een hulpverleningstraject. In
het kader van een verbeterplan heeft er een herijking
plaatsgevonden van de taken van JBRR. Hierbij is besloten om de
trajecten waarbij sprake is van intensieve jeugdhulpverlening
(voorheen drang) over te dragen naar de Lokale teams. Dit
betreffen de trajecten die onderweg zijn van het vrijwillige kader
naar het dwangkader maar waarbij er nog geen rechterlijke
uitspraak is over de inzet van gedwongen jeugdhulp.
Deze verschuiving van taken leidt niet tot een lagere begroting van
JBRR maar wel voor een extra taak bij het Krimpens Sociaal Team
en dus tot een vraag om meer budget (€ 50.000).
In 2019 is een traject gestart onder leiding van prof. Goedee. Prof.
Goedee is gespecialiseerd in complexe samenwerkingsverbanden.
In samenwerking met de GR Jeugdhulp Rijnmond is er in Krimpen
aan den IJssel een pilot gestart om de dossiers van enkele
complexe dossiers in beeld te brengen. Analyse van deze dossiers
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laten zien dat ook in de Krimpens situatie efficiencyvoordelen zijn te
behalen bij deze dossiers. In samenwerking met alle betrokken
partijen is een aanzet gemaakt voor een referentie werkproces
waarbij uitgegaan wordt van een centrale regie zodat dubbel werk
en het langs elkaar heen werken zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Gestreefd wordt om dit verder door te ontwikkelen in samenwerking
met alle betrokken partijen.
Aangezien de meeste van deze partijen op groot regionaal niveau
actief zijn, wordt draagvlak gezocht om dit project uit te breiden naar
meerdere gemeenten binnen de regio Rijnmond met als doel om als
pilot te dienen voor een regionale aanpak. Voor dit regionale proces
is een subsidieaanvraag ingediend. Daarnaast zal er ook vanuit
Krimpen aan den IJssel een inspanning moeten worden geleverd
om dit project voort te zetten.
De verwachting is dat deze inzet zal leiden tot betere regie en
lagere zorgkosten. Voor het deel dat dit gemeentelijk kosten betreft,
wordt met een implementatieperiode van 2 jaar en een budget van
2 keer € 30.000 rendement verwacht op de kosten van individuele
hulp.
Tenslotte merken wij op dat in de bijlage Nieuw beleid nog een
aantal kleinere voorstellen voor nieuw beleid staan.
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Dienstverlening

voorspelbaar. Zo zijn er nu al effecten van de corona-crisis op de
grondstofprijzen waar te nemen.

Algemeen
In dit programma worden de lasten en baten van onze
gemeentelijke dienstverlening verantwoord. U moet dan denken
aan:

Wij hebben Cyclus NV gevraagd om een overzicht te geven van de
contracten die gaan verlopen, wat de verwachting is op basis van
marktwerking en welke mogelijk (financiële) risico’s zij ziet voor
onze gemeente. Gezien bovenstaande ontwikkelingen is dit van
groot belang en indien nodig zullen wij u tussentijds informeren.
Overigens wordt bij de inzameling door Cyclus gewerkt aan
routeoptimalisatie en efficiënte inzet van materieel.

•
•
•
•
•
•

Afvalinzameling
Begraven
Vastgoed
Burgerlijke stand
Rijbewijzen en reis- en overige documenten
Krimpens Contact Centrum

Het gaat hier om dienstverlening waarvan we de kosten bij de
gebruiker in rekening kunnen en mogen brengen. Voor de mate van
kostendekking heeft uw raad bandbreedten opgenomen in de Nota
lokale heffingen. De kosten die niet (kunnen) worden gedekt, komen
structureel ten laste van de algemene middelen. Incidentele meeen tegenvallers worden in een lopend jaar direct in het
begrotingssaldo (en niet in een Egalisatiereserve) verwerkt.
Ontwikkelingen
De gemeentelijke doelstelling voor afvalscheiding in 2020 is een
percentage van 70%. Om dat te bereiken zijn we met ‘omgekeerd
inzamelen’ gestart. De invoering daarvan is nog niet volledig
afgerond. Voor de dijklinten en de hoogbouw moeten nog
aanvullende maatregelen worden getroffen.
In het algemeen zien we een toename van afvalfracties, maar ook
een stijging van verwerkingstarieven en een daling van
opbrengsten. Dit zorgt ervoor dat de verwerking over gehele linie
duurder wordt. De grondstoffenmarkt is niet stabiel en moeilijk

De landelijke VANG (van afval naar grondstof) doelstelling ligt
overigens op 75%. Daarnaast is een belangrijk doel binnen VANG
het verminderen van restafval (naar 100 kg restafval per inwoner
per jaar). Dit is een belangrijke opgave voor de jaren 2020-2025. Bij
dit alles willen we wat de afvalstoffenheffing betreft vasthouden aan
95% kostendekking. Dat betekent helaas wel een forse
lastenverzwaring. Als uw raad anders besluit, betekent het dat we
dekking voor tegenvallers in de afvalexploitatie elders in de
begroting moeten zoeken.
De eerste fase van ruiming, ophoging en herinrichting van
begraafplaats Waalhoven is uitgevoerd. Er zijn graven geruimd en
het eerste deel van het oude gedeelte van de begraafplaats is klaar
voor nieuwe uitgifte van graven en uiteraard bijzettingen. Hiermee is
voor een belangrijk deel invulling gegeven aan de eerdere
besluitvorming om tot gefaseerde ruiming van graven over te gaan
en vervolgens weer nieuwe graven te kunnen uitgeven. Er zijn
nieuwe paden aangelegd, smalle graspaden vervangen door
verharding en er zijn nieuwe hagen geplant. We kunnen nu weer
een aantal jaar vooruit, maar er bereiken ons wel veel vragen of het
tweede deel niet eerder kan worden uitgevoerd. In het komende
jaar maken we hier een nieuw plan voor met bijbehorende
kredietaanvraag.
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Openbare Ruimte
Algemeen
Het (dagelijks) beheer en onderhoud en het grootschalig
(vervangings)onderhoud van en in de openbare ruimte wordt in de
begroting toegelicht en uitgewerkt in de programma’s Samenleven
(markt en haven) en Woon- en leefomgeving (overige beheer- en
onderhoudstaken) en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
(investeringen).
Het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte is op
orde in onze gemeente: ‘sober maar doelmatig’ op kwaliteitsniveau
B.
Wij hebben u recent in de raadsinformatiebrief van 28 mei
geïnformeerd over de kwaliteit van de openbare ruimte in het
algemeen en de meldingen die bewoners en ondernemers doen.
We zien dat de onderhoudsbudgetten redelijk onder druk staan
aangezien de budgetten al een aantal jaren niet zijn geïndexeerd.
Maar ook de extreme weersinvloeden hebben invloed op de
openbare ruimte. Denk aan pieken in onkruidgroei en de gevolgen
van storm, droogte en plaatselijke wateroverlast.
Voor riolering, markt en haven worden tarieven in rekening
gebracht, waarbij over de mate van kostendekking kaders zijn
vastgelegd in de Nota lokale heffingen. De kosten die niet (kunnen)
worden gedekt, komen structureel ten laste van de algemene
middelen. Incidentele mee- en tegenvallers worden in een lopend
jaar in het begrotingssaldo (en niet in een egalisatiereserve)
verwerkt.
In de meerjarenplanning riolering- en herstratingsprojecten kijken
wij jaarlijks 10 jaar vooruit naar de integrale projecten die wij in de
openbare ruimte willen uitvoeren. Bij het vaststellen van de

begroting wordt uw raad gevraagd om de investeringen voor het
betreffende jaar te autoriseren. Voor de jaren 2021-2024
verwachten wij voor zo’n € 35 miljoen te (moeten) investeren.
De kapitaallasten daarvan worden sinds 2017 ten laste van het
programma Woon- en leefomgeving gebracht. De komende jaren
lopen deze lasten langzaam maar zeker op, maar dit heeft geen
effect op het begrotingssaldo. Zoals uw raad weet, heeft dat te
maken met de keuze om de middelen die tot en met 2016 voor
investeringen in de begroting waren opgenomen, (minimaal) gelijk
te houden.
Voor het dagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte
beschikken we binnen het programma Woon- en leefomgeving
jaarlijks over zo’n € 3,4 miljoen aan middelen voor de inzet van
aannemers. De achterliggende jaren zijn deze budgetten niet
geïndexeerd. Met de inzet van ons eigen team Beheer en
onderhoud is nog eens ruim € 0,9 miljoen gemoeid.
Beleidsontwikkeling en projectmanagement is belegd bij het team
Beleid en projecten dat daartoe nauw samenwerkt met het
Ingenieursbureau Krimpenerwaard.
Ontwikkelingen
In de riolerings- en herstratingsplannen zijn nieuwe en hogere
investeringen opgenomen om de gevolgen van klimaatverandering
op te vangen. We zien dit nu in de uitvoering van de projecten in
Langeland en Oud-Krimpen, maar ook in de andere projecten. De
kapitaallasten lopen daarmee op. In de vastgestelde
meerjarenplanning zijn deze extra kosten apart in beeld gebracht.
Dit is ca.17% van de totale projectinvestering. Deze
klimaatadaptieve maatregelen zijn o.a. de realisatie van een extra
drainage transportriolering (DT-riool), het toepassen van groen of
halfverharding op huidige verharde plekken in de wijk en het
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mogelijk realiseren van extra waterberging onder het wegdek (via
bufferblokken) of in het openbaar groen (wadi’s). Het zou heel goed
kunnen dat de energietransitie ook tot nieuwe en hogere
investeringen gaat leiden.

de doorstroming tijdens, maar ook na de werkzaamheden. Deze
zomer zal de definitieve scope van het project bepaald kunnen
worden en duidelijk worden welk deel van de investering door onze
gemeente zelf gedekt zal moeten worden.

Bij de planvoorbereiding en uitvoering van riolerings- en
herstraatprojecten is er aandacht voor o.a. biodiversiteit (soortkeuze
en toepassing), klimaatadaptatie, speelvoorzieningen,
duurzaamheid, toegankelijkheid en (verkeers)veiligheid. De
toegankelijkheid heeft ook te maken met de vergrijzing van onze
gemeente en het beleid om mensen vaker en langer thuis te laten
wonen. Dat vraagt soms om een iets andere inrichting van de
openbare ruimte.

De Verkeersonderneming zal – eveneens met subsidie van Rijk,
provincie en MRDH – een pakket maatregelen ontwikkelen en
aanbieden dat eveneens is gericht op het verbeteren van de
doorstroming tijdens en na de werkzaamheden. Deze maatregelen
zijn er vooral op gericht om reizigers (extra) te verleiden om anders
(met de fiets of het openbaar vervoer of buiten de spits) te reizen.

Binnen de projecten wordt ook gewerkt aan de uitvoering van de
speelruimtebeleidsvisie: informele speelruimte, centrale
voorzieningen en verbindende routes.
Op basis van de uitgevoerde klimaatstresstest worden
risicodialogen met bewoners gevoerd in de voorbereiding op de
reconstructies. In Oud-Krimpen zijn er bijvoorbeeld ontwerpgroepen
mede vanuit de bewoners actief (geweest) per fase. We betrekken
de inwoners in een heel vroeg stadium bij de plannen, denk aan de
wijkevents in Langeland en Oud-Krimpen. De participatie in het
uiteindelijke onderhoud valt helaas nog tegen, zelfs bij een concrete
uitnodiging voor ontwerp en participatie in de hofjes in een deel van
Langeland.

In de omgeving van de grote kruising vinden de komende jaren ook
veel andere werkzaamheden plaats. Het betreft – in de tijd naar
voren gehaalde – projecten uit de meerjarenplanning en de
(gefaseerde) herontwikkeling van Centrum-Zuid.
Deze projecten hebben veel onderlinge samenhang, bijvoorbeeld
de oversteek bij de Vincent van Goghlaan en de voorgestelde
fietsstraat tussen de Ouverturelaan, via de Vincent van Goghlaan
en Buys Ballotsingel naar de Wethouder Hoogendijktunnel. Er
moeten veel kabel- en leidingwerkzaamheden worden uitgevoerd,
naast de voorbereidingen die al zijn getroffen zoals
duikerverlengingen. De planning en uitvoering wordt zo goed
mogelijk afgestemd, maar overlast is onvermijdelijk gezien de
locatie.

Project ‘De grote kruising’
In 2021 zal de reconstructie van de grote kruising plaatsvinden.
Vooruitlopend daarop en parallel daaraan worden – met subsidies
van Rijk, provincie en MRDH – belangrijke aanpassingen
doorgevoerd in de infrastructuur voor fiets, openbaar vervoer en het
autoverkeer. Die aanpassingen zijn gericht op het verbeteren van
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Wonen, werken en recreëren

biedt de kans om aan te sluiten op de organisatievorm van de politie
in onze gemeente: 1 (wijk)BOA gekoppeld aan 1 wijkagent.

Algemeen
Duurzaamheid en veiligheid zijn richting gevend bij het ontwerp en
het beheer van onze gemeente. Daarbij is sprake van een gedeelde
verantwoordelijkheid.

Uitgangspunt is dat de BOA’s in dienst van de gemeente komen. De
BOA’s zullen worden ingezet op de thema’s jeugd, personen met
verward gedrag, toezicht op de naleving van de Drank- en
Horecawet , toezicht op de Basisregistratie Personen (BRP),
ondermijning en leefbaarheid. Wellicht dat het voor het BRPtoezicht beter is om – net als nu – specifiek gekwalificeerde
capaciteit in te huren.

De gemeente probeert zoveel mogelijk de structurele oorzaken van
onveiligheid, (woon)overlast, incidenten, milieuproblemen en
slechte bereikbaarheid in de openbare ruimte te voorkomen en weg
te nemen. Van ondernemers, bewoners en maatschappelijke
organisaties verwacht de gemeente dat ze zich duurzaam en veilig
gedragen. Om dat te stimuleren zet de gemeente voorlichting,
subsidies, laagrentende leningen en toezicht en handhaving in.
Voor duurzaamheid, mobiliteit, wonen en economie worden –
behalve ambtelijke inzet – maar beperkt structurele budgetten
ingezet. Bij veiligheid en recreatie is dat wat meer, maar het gaat
hier vooral om bedragen voor verbonden partijen zoals de
Veiligheidsregio, de DCMR en de Groenalliantie. Daarnaast is er
vanaf 2018 structureel budget beschikbaar voor de inzet van BOA’s.

Voor de inzet van deze extra capaciteit is aanvullend budget nodig.
Wij verwijzen hiervoor naar bijlage 5. Wij merken daarbij op dat ook
dit jaar al extra inzet van de intensieve jeugdcoach nodig is. U treft
hier – net als voor casusregie – een apart beslispunt voor aan. Het
benodigde budget van € 40.000 zal dan in de begrotingswijziging
van september worden verwerkt.
De verduurzaming van Nederland en daarmee ook van Krimpen
aan den IJssel is een grote maatschappelijke opgave. Zoals gezegd
hebben we daar op dit moment nog nauwelijks specifieke
structurele middelen voor beschikbaar.

Ontwikkelingen
Eind 2019 heeft de burgemeester toegezegd om in het eerste
kwartaal van 2020 een evaluatie en toekomstvisie met betrekking
tot de inzet van BOA’s aan uw raad toe te zenden. Die evaluatie en
visie ontvangt u gelijktijdig met deze Kadernota.

Ook de formatie die we structureel en fulltime voor duurzaamheid
hebben kunnen vrijmaken is met 1 fte maar heel summier.
Overigens zijn er naast deze (coördinerend) beleidsadviseur
duurzaamheid natuurlijk ook veel andere ambtenaren actief met de
verduurzaming van hun takenpakket.

Voor dit moment en op deze plaats volstaan wij met de conclusie
van evaluatie en toekomstvisie dat het goed zou zijn om de inzet
van BOA’s geleidelijk uit te breiden. Voor de benodigde formatie
wordt voorgesteld om de norm te hanteren die in het Nationaal
uitvoeringsprogramma van de politie voor de wijkagent wordt
genoemd. Dit zou neerkomen op 1 BOA per 5000 inwoners. Dit

Verduurzaming van de gemeentelijke kapitaalgoederen (openbare
ruimte en vastgoed) vergen extra investeringscapaciteit waar tot op
heden geen rekening mee is gehouden. Er is ook niet altijd per
definitie sprake van een business case waarbij een hogere
investering in duurzaamheid wordt terugverdiend in lagere
exploitatielasten.
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Op dit moment wordt onder andere gewerkt aan nieuwe
duurzaamheidsagenda om in beeld te brengen welke acties de
komende jaren ondernomen moeten worden en hoeveel (extra)
middelen daarvoor nodig zijn. Voor incidentele maatregelen is
inmiddels de Reserve maatregelen klimaatakkoord gevormd.
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Samenleven en maatschappelijk vastgoed
Algemeen
Wonen en werken in Krimpen aan den IJssel betekent wonen en
werken in een aantrekkelijke gemeente met een gevarieerd aanbod
aan woningen, winkels, scholen en andere (maatschappelijke)
voorzieningen. Maar ook: genieten van de groene Krimpenerwaard
én profiteren van de goede bereikbare stedelijke voorzieningen van
Rotterdam
Maatschappelijke voorzieningen en maatschappelijk vastgoed,
zoals onderwijshuisvesting, (binnen)sportaccommodaties en
multifunctionele gebouwen, zijn belangrijk. De gemeente zet in op
verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.
Dat hebben we de afgelopen jaren allereerst gedaan door de
vastgoedportefeuille zoveel mogelijk te verkleinen (afstoten of sloop
Big Bear, Onderdak, muziekschool Tuinstraat). Daarnaast is een
aantal panden (kinderboerderij, Tuyter) en
(buitensport)accommodaties vernieuwd. Afgelopen jaar is een
Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs, binnensport en
kinderopvang vastgesteld en in de meerjarenbegroting verwerkt.
En tenslotte wordt ambtelijk gewerkt aan een plan voor
verduurzaming van ons overige (maatschappelijk) vastgoed. En
zoals ieder jaar vindt een herberekening van het (reguliere)
onderhoud plaats op basis van een geactualiseerd Meerjarig
Onderhoudsprogramma (MJOP).
Ontwikkelingen
Tijdens de jaarlijkse retraite van ons college in de voorbereiding op
deze Kadernota hebben we ons de vraag gesteld of en zo ja, hoe
wij onze maatschappelijke voorzieningen en vastgoed in stand
kunnen houden als het ons niet lukt om de kosten in het sociaal

domein te beteugelen of als de herverdeling van het gemeentefonds
het nodig maakt om structureel te bezuinigen. U zult begrijpen dat
wij daar in deze Kadernota geen voorstellen voor doen.
Wel hebben wij als bijlage een financieel overzicht opgenomen van
voorzieningen die – op termijn – wellicht voor heroverweging in
aanmerking (moeten) komen:
•
•
•
•
•
•

Bibliotheek
Muziekschool
Kinderboerderij
Zwembad
Streekmuseum
Combinatiefunctionarissen

En dan zijn er nog drie lastige dossiers. In de eerste plaats is daar
de dringend noodzakelijke vernieuwing van de
voetbalaccommodatie waar de gemeente en DCV gezamenlijk
eigenaar van zijn. Voor de plannen die DCV en gemeente daar in
nauwe samenwerking voor hebben ontwikkeld, ontbreken zowel bij
de gemeente als bij DCV de noodzakelijke middelen.
In de tweede plaats is daar de uitvoering van de afspraak die het
Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard met
onze gemeente en de scouting heeft gemaakt in het kader van de
versterking van de Lekdijk. Het was de bedoeling om de scouting te
laten terug verhuizen naar haar oude locatie in de Sliksloot. Op
basis daarvan hebben we een afkoopsom van het
Hoogheemraadschap ontvangen. Inmiddels is gebleken dat die
verhuizing alleen mogelijk is tegen aanzienlijke meerkosten.
Bovendien vinden (de) andere gebruikers van de Sliksloot dat de
scouting naar een andere plek zou moeten verhuizen.
Tenslotte is er dan nog de mogelijke realisatie van een openbaar
(mindervaliden) toilet in het Middenweteringpark. Dit plan, een
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initiatief van het Seniorenplatform, ging aanvankelijk uit van een
toilet dat niet toegankelijk is voor minder-validen. Mogelijk is dit
echter wel gewenst. De kosten komen dan echter veel hoger uit,
namelijk ruim € 100.000 euro. Dit is een forse verhoging van het
eerder genoemde bedrag (€ 60.000 euro) voor een ‘gewoon’
zelfreinigend toilet.
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Bestuur, overhead en bedrijfsvoering
In de programma’s Bestuur en Overhead en de paragraaf
Bedrijfsvoering is nauwelijks sprake van (bijzondere)
ontwikkelingen.
Wel noemen wij de noodzaak om de wachtgeldverplichtingen
(geraamd op maximaal € 600.000 voor iets meer dan 3 jaar) in de
begroting te verwerken. Eerder hebben we daarvoor de lijn gekozen
dat we deze incidentele lasten dekken uit de Algemene Reserve.
Verder zijn wij met de GR IJsselgemeenten in gesprek over de
mogelijke oplopende kosten van ICT die nog niet in de primitieve
begroting 2021-2024 van de GR zijn verwerkt. Die hebben enerzijds
betrekking op ICT-bedrijfvoering. Geconstateerd is dat de
waardering van de functies achterblijft bij vergelijkbare functies bij
andere gemeenten.
Ook bij ICT-uitvoering (onderhoud en kapitaallasten) dreigen de
kosten op te lopen. Dat heeft onder andere te maken met steeds
zwaardere eisen die aan informatiebeveiliging worden gesteld.
Verder blijft de opslag van digitale data groeien en moet worden
geïnvesteerd in digitale archivering.
Er lijkt (helaas) in belangrijke mate sprake van min of meer
autonome kostenontwikkelingen die niet elders kunnen worden
terugverdiend. De (extra) kosten voor ICT-bedrijfsvoering worden
voor 40% bij onze gemeente in rekening gebracht. De (extra)
kosten voor ICT-uitvoering voor 31%.
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Bijlage 1 - Technische uitgangspunten kadernota 2021 – vastgesteld in
college 7 april 2020
Doel: Vooraf vastleggen met welke technische uitgangspunten in de kadernota en de
begroting 2021 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 2020 wordt voor inflatiecorrectie de komende jaren met 1,5% gerekend.
Daarmee hanteren wij een iets lager percentage dan volgens het CEP wordt verwacht
(1,8%).
Conform afspraken uit de begroting 2020 wordt daar voor enkele uitgavencategorieën van
afgeweken:





Budgetten voor het verstrekken van project- en erkenningssubsidies worden niet
geïndexeerd.
Budgetten voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen volgen voor het
begrotingsjaar 2021 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 1,4%. In de raadsinformatiebrief van 5 februari is
toegelicht voor welke GR-en Krimpen afwijkt van die inzet.
Salarissen: in de meerjarenbegroting 2020-2023 is rekening gehouden met 3% in
2020 en 2% in de jaren erna. Het CEP 2020 geeft voor 2021 een loonvoet van 3,1%
en voor de jaren erna 2,4% aflopend naar 2,1%. Bij het opstellen van de kadernota
houden wij rekening met 2,5% voor alle jaren.

Index
Algemene inflatie (lasten)
Algemene inflatie (baten)
OZB ontwikkeling
Budgetten beheer buitenruimte
Budgetsubsidies
Project- en erkenningsubsidies
Bijdragen gemeenschappelijke regelingen
Salarissen
Belastingen, heffingen en leges
Voorziening OK

Begroting
2021
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
0,00%
1,40%
2,50%
1,50%
1,50%

Meerjarenraming
2022
2023
2024
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
1,50%
1,50%
1,50%
2,50%
2,50%
2,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%

De indexering wordt op individuele posten verwerkt, zodat de begroting volledig in lopende
prijzen is opgesteld.

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
0-19 jaar
20-64 jaar
65+
Totaal
Woningen
Aantal woningen

Begroting
2021
7.060
15.320
7.250
29.630

Meerjarenraming
2022
2023
2024
7.060
7.070
7.070
15.320
15.330 15.330
7.350
7.450
7.500
29.730

29.850

Stand per Begroting
1-1-2020
2021
12.637
12.692

29.900

Meerjarenraming
2022
2023
2024
12.654
12.675 12.762

Algemene uitkering
De raming van de algemene uitkering in de begroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire
2020. Er wordt vooralsnog geen rekening gehouden met een buffer of een andere
aanpassing op de uitkomsten. In de algemene uitkering zijn extra middelen toegevoegd
vanwege tekorten in de jeugdzorg voor de periode 2019 – 2021. Omdat daarna geen
zekerheid bestaat over deze gelden zijn die niet in de verwachte algemene uitkering
opgenomen.
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 1% rente en een
looptijd van 25 jaar.

Rekenrente
De berekende renteomslag voor de begroting 2020 bedroeg 1,01%. Afgerond wordt 1,0%
toegerekend. De nacalculatie van de renteomslag over 2019 is 1,23%. De verkoop van
Eneco aandelen heeft invloed op de financieringssituatie en zal het omslag percentage doen
dalen. Voor de kadernota 2021 wordt opnieuw uitgegaan van 1,00%. Bij het opstellen van de
begroting wordt een nieuwe berekening van de renteomslag voor 2021 gemaakt, die kan
leiden tot aanpassing van dit percentage.
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 2021 wordt uitgegaan van ongewijzigd
beleid zoals dat tot en met de raadsvergadering van 5 maart 2020 is vastgesteld. Alle
wijzigingen daarop met financiële gevolgen 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 (bijvoorbeeld IHP). 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 systeem 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 vanaf 2021 wordt gestort in de bestemmingsreserve
afschrijvingen maatschappelijk nut). Nieuwe uitgaven (zoals bijv. klimaat-adaptieve
maatregelen) vallen in principe niet onder deze afspraak.
Afspraken kadernota 2020
In principe blijven de financiële afspraken uit de kadernota 2020 (paragraaf 2.10)
gehandhaafd, doorvertaald naar 2021.




De meerjarenbegroting 2021-2024 is in alle jaren sluitend;
Alle jaren vertonen structureel evenwicht;
De meerjarenbegroting 2021-2024 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;

In voorbereiding op de kadernota vindt een voorjaarsretraite van college en directie plaats op
18 en 19 mei 2020. Tijdens die dagen komt aan de orde of bijstelling van de uitgangspunten
nodig en/of wenselijk is.
Tot slot
Het verloop van de huidige coronacrisis valt op dit moment niet te voorspellen. Datzelfde
geldt voor effect dat deze situatie zal hebben op de gemeentefinanciën, inflatie, sociale
lasten enzovoort. Voorlopig leidt dat tot een risico in de meerjarencijfers. Ook het proces om
te komen tot een kadernota wordt hierdoor beïnvloed.
30 maart 2020
Team Financieel Beleid en Advies
Martin Vermaat

Bijlage 2 – Toelichting budgetactualisaties
Ontwikkelingen/herberekeningen
Salarislasten o.b.v. huidige formatie
GR Jeugdhulp
GR Promen
Dividend Stedin
Overige mutaties (2024 incl indexering)
Onderhoud kapitaalgoederen
Vastgoed (facilitair)
ICT (toename reguliere kosten)
Saldo ontwikkelingen

2021
- 300
7
- 84
- 176
-3
pm
pm
pm

2022
- 352
- 21
- 75
- 176
21
pm
pm
pm

2023
- 405
- 48
- 71
- 181
14
pm
pm
pm

2024
- 656
28
10
- 179
- 396
pm
pm
pm

-556

-603

-691

-1.193

Salarislasten
Om het bestaande takenpakket van de ambtelijke organisatie adequaat te kunnen blijven
uitvoeren is een verhoging van het salarisbudget nodig met de genoemde bedragen.
Daarmee wordt geen ruimte voor groei gecreëerd en ook niet voor ruime inhuur van derden.
Door scherp te zijn op wat echt nodig is en optimaal gebruik te maken van de flexibele
inzetbaarheid van medewerkers en teams kan met deze beperkte verhoging worden
volstaan.
GR Jeugdhulp
Op basis van de begroting 2021 wordt de ombuiging uit de begroting 2020 van de gemeente
Krimpen ingevuld. Dit is ook aan de orde geweest in het raadsvoorstel over de begroting
2021 van de GR. De cijfers van de GR zijn nu verwerkt en dat leidt tot geringe verschillen.
GR Promen
Dit betreft de verwerking van de begroting 2021 van Promen.
Dividend Stedin
Stedin heeft een grote financieringsopgave vanwege de warmtetransitie. Dit leidt ertoe dat
later dit jaar een voorstel aan de aandeelhoudende gemeente zal worden gedaan over de
wijze waarop Stedin extra kapitaal wil aantrekken. Daarnaast heeft Stedin te maken met de
zogenaamde reguleringssystematiek die bepaalt hoe de tarieven van Stedin zich mogen
ontwikkelen. Om deze redenen wordt de komende jaren minder dividend verwacht. De
raming is daarom gehalveerd en tevens is een risico voor het resterende dividend
opgenomen.
Overige mutaties
Alle overige actualisaties van budgetten tellen op tot deze reeks. Voor de jaarschijf 2024 zit
hier ook de indexering in. Nadat in eerste instantie 2024 wordt gekopieerd vanuit 2023 volgt
de indexering van alle bedragen met de betreffende index uit de uitgangspunten.
Onderhoud kapitaalgoederen
In het tweede kwartaal van 2020 zijn nieuwe externe berekeningen ontvangen voor de
meerjarige onderhoudsplannen van het gemeentelijke vastgoed. De verwerking daarvan zit
nog niet in deze kadernota. Waarschijnlijk leidt dit nog tot een verhoging van de lasten.

Vastgoed (facilitair)
Op basis van de jaarrekening 2019 is sprake van extra kosten voor facilitair onderhoud en
management. De mate waarin deze kosten een structureel karakter hebben wordt nog
verder onderzocht.
ICT
Via de juniwijziging is het budget voor onderhoudskosten ICT in 2020 bijgeraamd. In de
begroting 2021 van de GR IJsselgemeenten is dat nog niet verwerkt, zoals in de advisering
en de zienswijze bij die begroting is toegelicht. De verwachting is dat de toename van de
kosten meerjarig ook effecten zal hebben, maar die zijn nog niet bekend.

Bijlage 3 - Investeringsprogramma
Programma Woon- en Leefomgeving
Beleidsthema

Investering

Fase

Investering
Bedrag
Jaar

Veiligheid

Camera's Stormpolder

Verkenning

Duurzaamheid

Aanpak wegverkeerslawaai (B-lijst)

Verkenning

Reconstructie grote kruising

Planvorming/r
ealisatie

Verbeteren doorstroming auto

Planvorming

4.546 2018-2020 Res hoofdinfra/cofinanciering

Verbeteren fietsinfrastructuur

Planvorming

2.238 2019-2022 Res hoofdinfra/cofinanciering

Verbeteren doorstroming OV

Planvorming

Mobiliteit en
bereikbaarheid: Project
grote kruising
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Dekking

18.730

2021

Programma 2

2021

Subsidie/reserve hoofdinfra

2018-22

Res hoofdinfra/cofinanciering

Res hoofdinfra/cofinanciering
10.846 2019-2020

Mobiliteit en
bereikbaarheid: Project
Centrum-Zuid

Integrale projecten in de
openbare ruimte

Overige projecten in de
openbare ruimte

Verbeteren Ketenmobiliteit

Planvorming

Reconstructie Boerhaavelaan

Verkenning

Verbeteren fietsinfrastructuur

Verkenning

Herstraten en rioleringswerkzaam-heden
(regulier en klimaatadaptief) volgens BOR
2019

Planvorming /
uitvoering

Plein voor de Tuyter
Minder-validentoilet Middenweteringpark

Verkenning
Verkenning

Groot onderhoud bruggen 2020-2024

uitvoering

Res hoofdinfra/cofinanciering

p.m.

Grex Centrum-Zuid

Grex Centrum-Zuid
Programma 2/reserveHI/MN en
34.238 2021-2024 programma 7/afschrijving en
voorziening riolering
1.800
100

2021
2021

Programma 2/reserve HI/MN
Programma 2 en bijdrage

235 2021-2024 Programma 2/reserve MN

Toelichting
Er is toch weer discussie ontstaan om de camera's te vervangen,
omdat de wens er wel is vanuit de Ondernemerskring
Stormpolder. Daarnaast kan het bedrag ook (gedeeltelijk)
gebruikt worden voor het verplaatsen van de recorder bij
Stormsweg 9 t.b.v. de camara's van de waterbus en het
vrachtwagenparkeerterrein.

Hiervan is ruim 1 mln ingezet voor kabels en leidingen (raad juni
2018) en nog eens een kleine 7 mln. voor verder voorbereidende
werkzaamheden (raad december 2018). Op basis van PvA is de
verwachting, dat een bedrag van bijna 14 mln. als bijdrage KTA MoVe zal worden ontvangen en nog eens ruim 3 mln. van de
provincie voor de grote kruising. Dit zou betekenen, dat de
gemeente een bedrag van in totaal ruim 19 mln. beschikbaar zou
moeten hebben. De afschrijvingslasten komen ten laste van de
reserve afschrijving GK, die gevormd wordt vanuit de reserve
Hoofdinfra.
Als gevolg van de werkzaamheden aan de grote kruising wordt
de reconstructie van de Boerhaavelaan naar voren gehaald;
gedeeltelijke dekking vanuit de Grex en vanuit de BOR - jaar
2026
Wordt meegenomen in project V.v. Goghlaan, maar thans nog
geen bedragen bekend. Bij actualisatie BOR zal dit bekend zijn.
Als gevolg van jaarlijkse investeringen op het gebied van de
klimaatadaptieve rioleringsmaatregelen nemen de
exploitatielasten jaarlijks toe. Hiermee is in de MJB rekening
gehouden.
Onderdeel van de BOR 2019 in het jaar 2027
Investering heroverwegen vanwege extra kosten MiVa variant.
Toenemende exploitatielasten a.g.v. jaarlijkse investeringen na
2021, waarmee in de MJB rekening is gehouden

Programma Samenleven
Beleidsthema

Investering

Fase

Herijking speelruimtebeleid

Realisatie

Impuls speelruimte: free run park

Planvorming/r
ealisatie

Vernieuwing DCV

Verkenning

Investering
Bedrag
Jaar

Dekking

1.080

2020-23

Programma 3

40

2020-21

Programma 3

p.m.

2020-21

Programma 3

2020

Programma 3

3.661

2021

Programma 3

911

2023

Programma 3

2020-25

Programma 3

Vrije tijd

Binnensportaccommodaties (in IHP)
OBS Groeiplaneet
Onderwijshuisvesting

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

Verkenning/
planvorming
Realisatie/
planvorming
Verkenning
Verkenning/
planvorming

21.352

Toelichting
Toenemende exploitatielasten a.g.v. jaarlijkse investeringen na
2020, waarmee in de MJB rekening is gehouden

Er vinden momenteel gesprekken plaats om het sportpark aan
het Waalplantsoen toekomstbestendig te maken, maar het is op
dit moment nog erg onduidelijk welke investeringsbedragen
daarmee gemoeid zijn.

De jaarlijkse exploitatielasten nemen nog toe, omdat de
investeringen doorlopen t/m 2025. Met deze toename is in de
MJB rekening gehouden binnen neiuw beleid.

Programma Dienstverlening
Beleidsthema

Investering

Fase

MJOP vastgoed, incl sport(velden)

Verkenning/Pl
anvorming

Aanlegsteiger scouting

Verkenning

Wijziging inzameling afvalstoffen dijklinten
en hoogbouw

Verkenning

Vastgoed

Afval

Investering
Bedrag
Jaar

Dekking

1.778 2021-2024 voorziening OK
p.m.

Toelichting
gebaseerd op het MJOP 2018 - voor de jaren 2021 -2024

programma 3

90 2020-2021 Programma 7

De kapitaallasten worden gedekt binnen de afvalexploitatie,
uitgaande van handhaving 95% kostendekkende tarieven

Bedrijfsvoering (overhead)
Beleidsthema

Investering

Huisvesting

Stormsweg 9 (verkoop) en terrein
Stormsweg 11 (nieuwbouw)

Fase

Vorbereiding
en uitvoering

Investering
Bedrag
Jaar

402

2020

Dekking

Toelichting

overhead

Het gebouw Stormsweg 9 kan worden verkocht en de
voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet (verwachte verkoop
in 2021). De nieuwbouw op het terrein van Stormsweg 11 moet
eind 2020 gereed zijn. Met de gewijzigde exploitatielasten is in de
MJB rekening gehouden.

Bijlage 4 - Overzicht risico's
GEKWANTIFICEERDE DIRECTE RISICO'S
bedragen x 1.000

S/I

Max kosten Kans op Benodigde Beheersmaatregelen
bij gevolg gevolg
capaciteit

1. Grondexploitaties
Bij de actualisatie van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) zijn 27
risico’s met mogelijke financiële consequenties gedefinieerd en gewogen. Het aantal
risico’s is toegenomen doordat de uitvoering van enkele projecten in een
vervolgfase is gekomen. Doordat beter zicht is gekomen op de uitvoering kunnen de
risico's ook beter worden ingeschat en kunnen gerichte beheersmaatregelen worden
ingezet.

I

1.680

1.680

Diverse beheersmaatregelen zijn van toepassing, deze zijn per
grondexploitatie geïnventariseerd.

2. Algemene uitkering
In 2022 wordt de herverdeling van het gemeentefonds doorgevoerd. Voor
gemeenten van onze omvang worden nadelen verwacht. Die lopen op tot gemiddeld
€ 33 per inwoner in het sociaal domein en tot € 50 per inwoner in het klassieke
domein. Dit betreft een herverdeling zonder dat de omvang van het gemeentefonds
wordt aangepast.

S

1.700

50%

In de kadernota 2021 is vanaf 2022 gerekend met een nadeel van €
25 per inwoner. De overige verwachtingen zijn een risico waarop de
850 gemeente geen directe invloed heeft. Wij ondersteunen initiatieven
die de VNG oproepen om namens gemeenten in gesprek te gaan
over de totale omvang van het gemeentefonds

50%

Periodiek dient beoordeeld te worden in hoeverre het nog een risico is
of een bijstelling exploitatie noodzakelijk is. Risico op groot nadeling
effect van volumegroei en abonnementstarief neemt iets af, maar kan
zich de komende jaren nog zeker voordoen.
Incidentele kosten woonplaatsbeginsel moeten worden ingeschat op
500
basis van aantal dossiers dat naar verwachting "overgaat" naar
andere gemeenten. Effect op algemene uitkering is niet in te schatten.
Beschermd wonen, WvGGZ en inburgering, uitgangspunt is budget
neutraal verwerken (inkomsten ciculaire = verwachte uitgaven). Risico
bestaat dat budget niet voldoende is.

3. Sociaal domein
Sociaal domein:
- volumeontwikkeling open einde regelingen
- Wmo abonnementstarief (aanzuigende werking)
- woonplaatsbeginsel (vanaf 2022, incidentele afwikkeling van dossiers in 2021)
- beschermd wonen (vanaf 2021)
- verplichte GGZ en wet zorg en dwang (ook in nieuw beleid)
- inburgering

S

1.000

4. 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 nieuwe procedure gestart. Wachten is op de
definitieve afwikkeling.

I

788

50%

Op 16 maart 2018 is uitspraak gedaan over het hoger beroep. De
gemeente is in het gelijk gesteld. De belastingdienst is in cassatie
gegaan en de verwachting was, dat de uitspraak hiervan in het 1e
394 kwartaal van 2019 zou zijn. De Hoge Raad heeft het uitgesteld tot het
3e kw 2020. Er bestaat op dit moment nog geen zicht wanneer de
uitspraak definitief plaats gaat vinden. Tegenover dit risico staat de
reserve B.C.F.

I

3.000

10%

300

5. Grote projecten buitenruimte
Kosten kunnen aanzienlijk oplopen in verband met de marktwerking bij
aanbestedingen.

Monitoring en waar nodig anticiperen bij opstellen meerjarenplanning
herstraten en riolering.

GEKWANTIFICEERDE DIRECTE RISICO'S
bedragen x 1.000

S/I

Max kosten Kans op Benodigde Beheersmaatregelen
bij gevolg gevolg
capaciteit

6. Kosten jeugdhulp
Mogelijk extra incidentele kosten als gevolg van het in een keer afrekenen resultaat
voorgaande jaren. Besluitvorming AB GRJR pas verwacht eind 2020.

s

300

75%

225 Verwachte besluitvorming eind 2020 AB GRJR

I

14.830

I

400

50%

De VRR gaat de gemaakte kosten zoveel mogelijk bij het Rijk en
200 zorgverzekeraars in rekening brengen. Via de burgemeester is
Krimpen in het AB van de VRR vertegenwoordigd.

I

600

25%

150

Capaciteit die nodig is voor het opstellen en implementeren van de
omgevingsvisie. Gemeenten dragen hun eigen invoeringskosten
waaronder investeringen in digitale middelen, coördinatie en
veranderkosten.

S

200

75%

150

Tarievenstijging mbt afvalverwerking; nw contract GFT, mogelijk 30%
hogere tarieven

I/S

4.037

div.

687

7. Verbonden partijen
Risico's die geheel of gedeeltelijk afgewend kunnen worden op de gemeente.
(verbonden partijen)

167 Grootste risico invoering WNRA (begroting 2021 VRR)

8. Covid-19
Regionale kosten bestrijding Covid-19

9. Implementatie omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet is een gemeente brede taak en
verantwoordelijkheid, die door de verschillende programma’s heen loopt. In de
begroting is op dit moment geen rekening gehouden met extra middelen voor het
opstellen en het implementeren van de Omgevingswet.

10. Afvalexploitatie
Verwerkingstarieven afval

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

TOTAAL

5.303

Bijlage 5 - Inventarisatie van voorstellen voor nieuw beleid en
beleidsintensiveringen
Nieuw beleid en intensveringen

I/S

Woon- en leefomgeving
1 BOA's, intensieve jeugdcoaching
2 Transitievisie warmte
3 Duurzaamheidsagenda

S
I
I

62
75
60

124
35
pm

186
pm
pm

189
pm
pm

S
S
Casusregie Jeugd/KST
S
Aanpak complexe casuïstiek
I/S
Preventie rondom echtscheidingen
S
Taakstelling lokale inkoop jeugd S
Taakstelling regionale inkoop jeugd S
Voormalige drangzaken (KST)
S
CAO verhoging en uitbreiding 0,2 fte MEE
S
Uitbreiding subsidie Vluchtheuvel
S
Huisvesting Krimpenwijzer in GC
S

90
- 90
90
30
50
- 90

90
- 150
90

90
- 175
90

60
54
18
50

90
- 90
90
30
50
- 90
- 50
60
55
18
50

50
- 150
- 100
60
55
18
50

50
- 175
- 150
60
56
18
50

8
-8

10
- 10

10
- 10

10
- 10

Totaal nieuw beleid en intensivering

459

372

199

103

Dekking reserves

135

35

NIEUW BELEID EN INTENSIVERINGEN T.L.V. EXPLOITATIE

324

337

199

103

Sociaal domein
4 Casusregie volwassenen

Taakstelling inkoop wmo begeleiding

5
6
7

8
9
10
11

Dienstverlening
12 Wijziging inzameling afval dijklinten en hoogbouw
Vasthouden dekking afvalexploitatie op 95%

nr.
1

2

3

onderwerp
BOA’s, intensieve
jeugdcoaching

S
S

2021

2022

2023

2024

toelichting
De evaluatie BOA’s heeft scherp aan het licht gebracht dat
de huidige formatieve omvang van de BOA’s ontoereikend
is. De Raad is hierover recent geïnformeerd middels een
RIB.
De aanvraag in deze kadernota behelst een geleidelijke
groei van het aantal Fte BOA’s van 2,4 nu naar 6 in 2023.
Daarnaast zijn extra middelen nodig om het niveau van de
huidige inzet voor intensieve jeugdcoaching te kunnen
continueren, jaarlijks een bedrag van € 40.000 (dit laatste
geldt ook al voor het tweede half jaar van 2020).
In totaal wordt een extra bedrag gevraagd van € 102.000
in 2021 oplopend naar € 226.000 in 2023.
Transitievisie warmte
Eind 2020 wordt de Transitievisie Warmte opgeleverd.
Nadat de TVW is opgesteld moet er afhankelijk van het
gekozen tijdspad per wijk een wijkuitvoeringsplan
opgesteld worden. Daarin staat de definitieve keuze voor
de aardgasvrije infrastructuur en hoe dit wordt aangepakt.
Geschat wordt dat er in 2021 € 60.000 euro nodig is voor
participatie en het opstellen van deze wijkplannen. Dit zou
gedekt kunnen worden uit de reserve Klimaatgelden. Vaak
blijkt uit de TVW dat er nader onderzoek nodig is, geschat
wordt dat daar € 50.000 voor nodig is (waarvan een deel
al in 2021).
Duurzaamheidsagenda In 2020 wordt de duurzaamheidsagenda opgesteld. Voor
de uitvoering van de activiteiten van deze agenda is

4

Casusregie
volwassenen

4

Taakstelling inkoop
Wmo begeleiding

5

Casusregie Jeugd/
KST

6

Aanpak complexe
casuïstiek

7

Preventie rondom
echtscheidingen

5-7

Taakstelling lokale
inkoop Jeugdhulp/

aanvullend budget nodig. Een voorstel hiervoor volgt in
het najaar bij vaststelling van de duurzaamheidsagenda.
Het benodigde budget wordt geschat op € 60.000 voor
2021.
Vanuit de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team
wordt begeleiding gegeven aan complexe volwassenen
dossiers. Dit betreffen met name huiselijk geweld en GGZ
gerelateerde zaken. Door wijzigingen in de GGZ en de
invoering van de Wet verplichte GGZ is de druk op de
gemeentelijke hulpverlening sterk toegenomen. Vanaf
2018 zien we hier een stijging van de vraag. Tot op heden
is deze hulpverlening via programma 6 ingezet. Voor
structurele inbedding in het Krimpense toegangsmodel is
versterking van de casusregie voor volwassenen
noodzakelijk.
Inzet van de investeringen op casusregie volwassenen is
om bezuinigingen te realiseren op zorgkosten. De
bovenstaande maatregelen zullen besparingen moeten
opleveren op Wmo begeleiding.
De afgelopen jaren is er sprake van een toename van de
vraag naar Jeugdhulp. Dit is een landelijke trend die ook in
Krimpen aan den IJssel wordt geconstateerd. We zien hier
dat met name de vraag naar lokale jeugdhulp stijgt.
Regionaal lijkt het er op dat het hoogtepunt is bereikt en
zelfs sprake is van een lichte daling van het aantal
klanten. Het effect wordt door de vlaktaks systematiek
echter pas de komende jaren zichtbaar. Structurele
versterking van de casusregie jeugd is noodzakelijk.
Vanuit het Krimpens Sociaal Team kan meer regie worden
gevoerd op de individuele dossiers. Extra investeren op
deze casusregie zorgt voor meer maatwerk en flexibiliteit
bij de inzet van zorg en uiteindelijk ook tot een besparing
van kosten.
In 2019 is prof. Goedee gestart met een onderzoek en
analyse van de complexe problematiek in Krimpen aan
den IJssel. Hierbij is geconstateerd dat er een groot aantal
partijen betrokken zijn bij deze complexe dossiers. Door
centrale regie en afstemming in de samenwerking kunnen
forse efficiency voordelen worden gehaald en kan de
hulpverlening effectiever worden ingezet. Met
implementatie, evaluatie en bijstelling wordt uitgegaan van
een periode van 2 jaar. Ambitie is om als regionale pilot
een model te ontwikkelen voor de hele regio Rijnmond. De
financiering zal grotendeels worden gerealiseerd door
subsidies. Ook zullen er nog lokale kosten aan verbonden
zijn. Deze worden geraamd op € 30.000 per jaar voor de
duur van 2 jaar.
Sinds 2018 zien we in Krimpen een stijging van de
hulpvraag bij problemen rond scheidingen. Voor
structurele inbedding in het Krimpense toegangsmodel
(KrimpenWijzer) is versterking van de ondersteuning in
deze problematiek nodig.
Inzet van de investeringen op casusregie jeugd, de
aanpak complexe casuïstiek en preventie rondom
echtscheidingen is om bezuinigingen te realiseren op

regionale inkoop
jeugdhulp
8

Voormalige
drangzaken (KST)

9

CAO verhoging en
uitbreiding 0,2 fte MEE

10

Uitbreiding subsidie
Vluchtheuvel

11

Huisvesting
Krimpenwijzer in
Gezondheidscentrum

12

Wijziging inzameling
afvalstoffen dijklinten
en hoogbouw,
Vasthouden dekking
afvalexploitatie op 95%

zorgkosten. De bovenstaande maatregelen zullen
besparingen moeten realiseren op zowel de kosten voor
lokale inkoop Jeugd als de regionale inkoop Jeugd.
Op grond van het onderzoek naar producten, kwaliteit en
tarieven van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
(JBRR) is geconcludeerd dat de taken van intensieve
jeugdhulpverlening (voorheen drang) worden
overgedragen naar lokale teams. De focus van JBRR
komt hierdoor te liggen op de jeugdigen die in het wettelijk
kader hulp krijgen.
Door een CAO verhoging stijgen de kosten voor
cliëntondersteuning. Daarnaast is een uitbreiding van
0,2fte noodzakelijk om de wettelijke taak vanuit de Wmo
voor het organiseren van onafhankelijke
cliëntondersteuning te waarborgen. Hiermee worden
wachtlijsten die ontstaan als gevolg van een toename van
het aantal zorgvragen voor ondersteuning bij zowel de
KrimpenWijzer als het Krimpens Sociaal Team
voorkomen.
Stichting De Vluchtheuvel heeft voor 2021 een hoger
subsidiebedrag aangevraagd voor hetzelfde niveau
schoolmaatschappelijk werk dat zij verzorgen. Voorheen
vroegen zij een lager subsidiebedrag aan omdat zij toen
de beschikking hadden over externe fondsen. Minder uren
schoolmaatschappelijk werk is ongewenst.
De KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team zijn
momenteel gehuisvest in het gezondheidscentrum.
Recentelijk heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar
de huisvesting. Hierbij is geconstateerd dat de huidige
huisvesting niet voldoet aan de Arbo normering. De
beschikbare vierkante meters per werkplek, de privacy
(geluid) en veiligheid behoeven uitbreiding/ aanpassingen
aan de bestaande ruimten.
Verdere optimalisatie van het omgekeerd inzamelen in de
gemeente willen wij realiseren door de uitbreiding van de
dijklinten en een aantal hoogbouw-locaties.

Bijlage 6 Overzicht maatschappelijke voorzieningen
Onderwerp:
Achtergrondinformatie
/
Overwegingen

Programma:

Programma 3
Programma 7

Muziekschool
a) De subsidie aan de muziekschool is recentelijk verlaagd met € 50.000 structureel.
b) Er zijn twee gemeentelijke personeelsleden (± € 90.000 ) aan het werk bij de muziekschool
c) De Tuyter is verbouwd t.b.v. de muziekschool. Als de muziekschool stopt, betekent dit ook minder
huurinkomsten (± € 42.000 ) voor de Tuyter.
d) De muziekschool heeft een memo opgesteld over de impact, zie bijlage.
3 – Samenleven
7 – Dienstverlening
2021
2022
2023
2024
576.785
585.401
594.336
-42.000
-42.000
-42.000
534.785
543.401
552.336

Genoemde lasten en baten zijn de structurele zoals opgenomen in de meerjarenbegroting.
Gelet op de Awb dienen subsidierelaties geleidelijk afgebouwd te worden. De wet geeft geen antwoord op de vraag wat een redelijke
afbouwregeling is. In de praktijk zie je vaak dat een subsidie in twee of drie jaar wordt afgebouwd. Bron: link

594.336
-42.000
552.336

Onderwerp:
Achtergrondinformatie
/
Overwegingen

Programma:

Programma 3
Programma 7

Zwembad De Lansingh
a) De gemeente heeft een tienjarig contract met Optisport voor de exploitatie van het zwembad afgesloten. Dit
contract heeft nog een doorlooptijd van 7 jaar. Met Optisport dient een financiële afspraak gemaakt te worden
indien tot sluiting wordt besloten.
b) Hetzelfde geldt voor het voormalig gemeentelijk personeel. De gemeente heeft jaarlijks ± € 170.000 aan
suppletiekosten (verschil gemeentelijke CAO en sport CAO). Deze kosten nemen jaarlijks wel af, bijvoorbeeld
bij vinden ander werk of pensionering. De suppletiekosten zijn opgenomen in onderstaand financieel schema.
c) Het zwembad staat met een boekwaarde op de gemeentelijke balans. Deze boekwaarde dient in 1x te worden
afgeschreven.
d) Er is geen vervangende huisvesting voor de zwem- en duikverenigingen in Krimpen aan den IJssel.
e) Voor leszwemmen zijn inwoners aangewezen op MyHealthclub en omliggende zwembaden buiten Krimpen
aan den IJssel.
f) Het schoolzwemmen is onderdeel van de gymnastieklessen bij scholen. Bij sluiting vervalt het
schoolzwemmen, dit levert een druk op de gymzalen op.
g) De sluiting geeft ook hoge eenmalige lasten: Energie / Water / milieu / sloop.
3 – Samenleven
7 – Dienstverlening
2021
2022
2023
2024
452.656
459.445
466.337
466.337
-68.049
-71.942
-89.663
-89.663
384.607
387.503
376.674
376.674

Genoemde lasten en baten zijn de structurele zoals opgenomen in de meerjarenbegroting.
Onduidelijk zijn de incidentele kosten van afkoop contract, personeel en boekwaarden.

Onderwerp:
Achtergrondinformatie
/
Overwegingen

Programma:

Programma 4
Alg. dekkingsmiddelen

Combinatiefuncties en brede school
De gemeente subsidieert 4,6 Fte aan combinatiefuncties, hiervoor wordt 40% door het Rijk bekostigd (o.b.v. een
normbedrag van € 50.000 per Fte). In de praktijk is het normbedrag ontoereikend. Er zijn extra middelen
ontvangen vanuit rijk die door de gemeente enerzijds is toegeschreven naar “goed werkgeverschap” (normbedrag
is Krimpen € 51.770 per fte) en anderzijds een investering is geweest is extra Fte cultuur. Totaal is nu 4,6 fte i.p.v.
4,4. Naast die subsidiestroom worden ook middelen gesubsidieerd voor activiteiten.
a) Er worden geen kennismakingslessen en brede schoolactiviteiten georganiseerd. Dit leidt tot minder aanwas
voor de sportverenigingen.
b) Niet alle beleidsdoelen van de sportnota en cultuurnota worden gehaald.
c) Voor de combinatiefuncties hebben we subsidieafspraken met Synerkri. Deze stichting heeft nog twee andere
activiteiten die uitgevoerd worden: beheer binnensport en verhuur vakdocenten sport. Stoppen van de subsidie
kan voor beide activiteiten gevolgen hebben.
4 – Preventie
Algemene dekkingsmiddelen.
2021
2022
2023
2024
397.010
401.754
406.569
406.569
-144.000
-144.000
-144.000
-144.000
253.010
257.754
262.569
262.569

Genoemde lasten en baten zijn de structurele zoals opgenomen in de meerjarenbegroting.
Gelet op de Awb dienen subsidierelaties geleidelijk afgebouwd te worden. De wet geeft geen antwoord op de vraag wat een redelijke
afbouwregeling is. In de praktijk zie je vaak dat een subsidie in twee of drie jaar wordt afgebouwd. Bron: link

Onderwerp:
Achtergrondinformatie
/
Overwegingen

Programma:

Programma 3
Programma 7

Kinderboerderij
a) De huidige subsidierelatie met CapelleWerkt dient beëindigd te worden.
b) Er moet een regeling worden getroffen met het voormalig personeel.
c) De kinderboerderij is recentelijk grondig gerenoveerd en staat daarmee met een grote boekwaarde op de
balans.
d) Voor de dieren dient alternatieve huisvesting gevonden te worden.
e) Er is geen milieu educatie meer.
f) De wijk boveneind kent weinig voorzieningen.
3 – Samenleven
7 – Dienstverlening
2021
2022
2023
2024
456.016
463.031
475.258
475.258
-196.608
-231.798
-225.795
-225.795
259.408
231.233
249.463
249.463

Genoemde lasten en baten zijn de structurele zoals opgenomen in de meerjarenbegroting.
Gelet op de Awb dienen subsidierelaties geleidelijk afgebouwd te worden. De wet geeft geen antwoord op de vraag wat een redelijke
afbouwregeling is. In de praktijk zie je vaak dat een subsidie in twee of drie jaar wordt afgebouwd. Bron: link

Onderwerp:
Achtergrondinformatie
/
Overwegingen
Programma:

Programma 3
Programma 7

Streekmuseum
a) Er moet een regeling worden getroffen met het voormalig personeel.
b) De kosten nemen, bij niet afstoten / stoppen, waarschijnlijk toe vanwege onderhoud en veranderende wet- en
regelgeving.
c) De collectie verdwijnt.
3 – Samenleven
7 – Dienstverlening
2021
2022
2023
2024
133.833
135.841
137.879
137.879
55.229
56.058
56.898
56.898
189.062
191.899
194.777
194.777

Genoemde lasten en baten zijn de structurele zoals opgenomen in de meerjarenbegroting.
Gelet op de Awb dienen subsidierelaties geleidelijk afgebouwd te worden. De wet geeft geen antwoord op de vraag wat een redelijke
afbouwregeling is. In de praktijk zie je vaak dat een subsidie in twee of drie jaar wordt afgebouwd. Bron: link

Onderwerp:
Achtergrondinformatie
/
Overwegingen

Bibliotheek
Stoppen van de budgetsubsidie van de Bibliotheek aan den IJssel. Enkele kanttekeningen:
a.
De gemeente is, volgens de Wet stelsel openbare bibliotheken, mede verantwoordelijk voor een netwerk
van openbare bibliotheekvoorzieningen zij het dat er geen verplichting in de wet is opgenomen.
b.
De openbare bibliotheek heeft een brede maatschappelijk-educatieve rol. Met name op het gebied van de
preventie en aanpak van laaggeletterdheid in Krimpen aan den IJssel, waarvan onderzoek uitwijst dat het risico
op laaggeletterdheid hoger is dan landelijk, heeft de Bibliotheek aan den IJssel een belangrijke rol. Bij kinderen
en jongeren vanaf 0-18 jaar door boekstart, een leescoach bij het consultatiebureau en de bibliotheek op school
wordt niet alleen lezen gestimuleerd maar vindt ook kennisoverdracht plaats om docenten beter uit te rusten om
leesplezier te bevorderen. Ook op het gebied van het aanpakken van taalachterstanden en digitale vaardigheden
heeft de bibliotheek aanbod; het taalcafé, de hulp en ondersteuning bij digitale vaardigheden, makkelijk leesbare
boeken voor volwassenen en de toegang tot en hulp bij online oefenprogramma’s.
c.
De gemeente Krimpen aan den IJssel kent veel “traditionele lezers” die gebruik maken van de fysieke
collectie. Sluiting van de bibliotheek zou betekenen dat deze groep, en dan met name de groep die niet het
budget heeft om boeken te kopen, naar andere gemeenten moet om boeken te lenen en dat mogelijk minder
gaat doen.
d.
De volledige afbouw van de bibliotheekvoorziening is niet mogelijk in 1 jaar. De wet schrijft voor dat met
inwoners en partners, zoals de scholen en de gemeente Capelle aan den IJssel, overlegd moet worden over een
dergelijk besluit. De kans bestaat dat de Bibliotheek aan den IJssel, bij het wegvallen van de subsidie van de
gemeente Krimpen, niet meer levensvatbaar is. Er is dus geruime voorbereidingstijd nodig, een afbouw plan
waarbij rekening gehouden moet worden met frictiekosten, de huur van de Tuyter die gelijk blijft en de 3 jarige
contracten met de scholen voor de Bibliotheek op school.
Verminderen van de budgetsubsidie van de Bibliotheek aan den IJssel. Enkele kanttekeningen
a.
De budgetsubsidie aan de bibliotheek is nét voldoende om te voldoen aan de wettelijke taken. De collectie
is eigenlijk al te klein. Forse subsidiekortingen, bijvoorbeeld het beperken van de taken tot het uitlenen van
boeken, zullen betekenen dat de bibliotheek niet meer gecertificeerd wordt en dus geen lid meer kan zijn van het
landelijk netwerk. Dus: geen online bibliotheek, geen website diensten, geen collectiedeling met ander
bibliotheken.
b.
Kleinere ingrepen als bijvoorbeeld het beperken van de openingstijden of het stopzetten van de
VoorleesExpress zullen effect hebben op de rol en de mogelijkheden van de bibliotheek en de mogelijkheden
van de bibliotheek als samenwerkingspartner en daardoor al snel effect hebben op de certificering. Ook kleinere
bezuinigingen vergen daardoor een langere voorbereidingstijd en kúnnen niet per 2021 ingevoerd worden.
c.
Verminderen van de subsidie druist in tegen de wens van het college om de bibliotheek een centralere rol
te geven in de aanpak van laaggeletterdheid.
d.
De bibliotheek aan den IJssel behoort tot de 15 minst gesubsidieerde bibliotheken in Nederland ( cijfers
2017) met een subsidiebedrag van €15,05 beduidend lager dan het landelijk gemiddelde van €24,17

Programma:

Programma 3
Programma 7

e.
De huur van de Tuyter is circa €100.000 per jaar daarop kan allen bezuinigd worden door te stoppen met
bibliotheekwerk of een ander onderkomen zoeken.
3 – Samenleven
7 – Dienstverlening
2021
2022
2023
2024
554.150
562.462
570.899
570.899
-112.376
-114.062
-115.773
-115.773
441.774
448.400
455.126
455.126

Genoemde lasten en baten zijn de structurele zoals opgenomen in de meerjarenbegroting.
Gelet op de Awb dienen subsidierelaties geleidelijk afgebouwd te worden. De wet geeft geen antwoord op de vraag wat een redelijke
afbouwregeling is. In de praktijk zie je vaak dat een subsidie in twee of drie jaar wordt afgebouwd. Bron: link

Bijlage 1 – Memo muziekschool

Bijlage 7 - Meicirculaire
De meicirculaire is aan het eind van mei ontvangen en op basis daarvan is een nieuwe
berekening gemaakt voor de jaren 2020 tot en met 2024. Ook is het uitkeringsjaar 2019
opnieuw berekend.
Het afrekenen van de onder-uitputting 2019, de ruimte onder het BCF-plafond en de
accressen zorgen voor een positief effect voor de jaren 2021-2023 en voor een negatief
effect in 2024.
Het compenseren van lonen en prijzen bij de integratie-uitkeringen zorgt voor een positief
effect voor alle jaren.
De (negatieve) stelpost voor de doorwerking van het accres 2020 is geschrapt, omdat dit met
de huidige ontwikkelingen en het bevriezen van de accressen niet meer nodig is. Net als
afgelopen jaren het geval was heeft de actualisatie van de hoeveelheden tot een negatief
effect geleid. Met name de hoogte van de WOZ-waarde zorgt ervoor dat de
inkomstenmaatstaf (vooral in 2020) nadelig uitpakt.
Na het verwerken van alle mutaties ziet het effect van de meicirculaire er als volgt uit:
Effecten meicirculaire
Huidige raming
Raming na meicirculaire

2020
43.323
43.492

2021
44.543
45.304

2022
44.951
46.009

2023
45.955
46.815

2024
45.955
47.554

168
- 82

761
- 43

1.058
- 94

860
- 104

1.599
- 104

Netto effect meicirculaire
Extra middelen jeugd structureel
Nadeel herverdeling algemene uitkering

86

718

964
500
- 750

756
500
- 750

1.496
500
- 750

Totaaleffect in kadernota

86

718

714

506

1.246

Verschil
Taakmutaties budgetneutraal

De gemeente Krimpen ontvangt met ingang van 2020 enkele bedragen waarvoor in de
begroting nog geen lasten zijn opgenomen, maar die naar verwachting wel uitgegeven gaan
worden. dit betreft middelen voor armoedebestrijding bij kinderen, extra middelen
inburgering, maatschappelijke begeleiding statushouders en een bedrag in het kader van de
bommenregeling. Deze extra middelen zijn met de regel “taakmutaties budgetneutraal”
gecorrigeerd op de hoogte van de algemene uitkering en zullen zowel in 2020 als in de
meerjarenbegroting geraamd gaan worden.
Daarnaast vraagt een tweetal andere onderwerpen aparte aandacht, omdat deze geen
onderdeel vormen in de meicirculaire, maar wel van belang zijn.
Extra middelen algemene uitkering vanwege kosten jeugdzorg
In eerste instantie is dat het structureel verwerken van de baten voor jeugdzorg. Momenteel
vindt (nog steeds) onderzoek plaats in hoeverre de middelen in de algemene uitkering ook
na 2021 structureel worden. De verwachting is, dat hierover pas een definitief besluit
genomen zal worden bij de volgende Kabinetsformatie volgend jaar. Wel is in de
meicirculaire aangegeven, dat gemeenten in hun meerjarenbegroting rekening mogen
houden met dit bedrag. Wij stellen dan ook voor om het bedrag dat voor Krimpen geldt
(€ 500.000) structureel op te nemen.
Herijking gemeentefonds
Ten tweede speelt de herijking (of herverdeling) van het gemeentefonds een grote rol. Deze
is weliswaar uitgesteld tot 2022, maar zal uiteindelijk wel effect hebben op de hoogte van
onze AU. Met de kennis van nu moeten we er (helaas) vanuit gaan, dat gemeenten met een
omvang als die van Krimpen erop achteruit gaan. Wanneer dit nadeel “beperkt” blijft tot € 25

per inwoner betekent dit vanaf 2022 een structureel nadeel van € 750.000. Ook hiervan
stellen wij voor dit bedrag te verwerken in de meerjarenraming vanaf 2022.
Daarnaast wordt voorgesteld om ook nog een bedrag als risico op te nemen. De
herverdeling vindt namelijk plaats in het “klassieke” deel van de AU, maar ook voor het
“sociaal” domein. De geluiden worden steeds sterker, dat voor het sociaal domein de
nadelen voor een gemeenten van onze omvang kunnen oplopen tot € 33 per inwoner en die
van het klassieke deel misschien wel tot € 50 per inwoner. Voor deze ontwikkeling van de
AU is een risico opgenomen van in totaal € 1,7 miljoen.
Kanttekening bij effecten meicirculaire
Tenslotte moet nog één kanttekening gemaakt worden bij de berekening van de AU bij deze
circulaire. Sinds 2019 zijn er een aantal nieuwe maatstaven opgenomen, waarvan we als
gemeente de hoogte niet zelf kunnen prognosticeren. Het gaat dan met name om de
maatstaven “ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik” en “medicijngebruik met
drempel”. Ten opzichte van de december- en meicirculaire traden daar niet te verklaren
verschillen op, waarmee thans dan ook geen rekening is gehouden. Bij de berekeningen is
nu uitgegaan van de gegevens uit de laatste specificatieoverzichten van het ministerie. Bij
het opstellen van de begroting 2021-2024 is naar verwachting meer bekend omtrent de
hoogte van deze maatstaven.

