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1.  Voorwoord  

‘Het opstellen van een sluitende begroting is in crisistijd geen sinecure!’ 

Bij de behandeling van de Kaderbrief in juni jl. werden de contouren voor 2021 en volgende 
jaren al duidelijk. Er zijn ook in De Wolden zorgen, zoals landelijk bij veel gemeenten het 
geval is. We houden echter zicht op een sluitende meerjarige begroting en zijn er trots op 
dat er daarbij ook voor de toekomst ruimte is voor investeringen, waaronder natuurlijk de 
realisatie van het ‘Huus voor Sport & Cultuur’ in Zuidwolde, maar ook voor andere projecten. 

Opvallende zaken die het college samen met de raad in 2021 wil oppakken zijn onder andere 
het handhaven van ‘Initiatiefrijk De Wolden’, een veilige woonomgeving, ontwikkeling van 
duurzaamheid, investeringen in de wegen, riolering, speelvoorzieningen en begraafplaatsen. 

De lasten en baten voor 2021 zijn volgens de begroting in eerste aanleg echter niet in 
evenwicht en vertonen meerjarig een negatief saldo. Door het treffen van de noodzakelijke 
maatregelen, waaronder een omvangrijke opgave in het sociaal domein, zal dit beeld 
omgezet kunnen worden in positieve meerjarencijfers. We willen daarbij efficiënt omgaan 
met de lasten die wij onze burgers in rekening brengen. Dat betekent ook dat we terug-
houdend zijn met lastenverzwaring en, daar waar het kan, zelfs de lasten voor onze 
inwoners willen verlichten. Als college willen we echter wel voldoende ruimte binnen de 
exploitatiebegroting houden om de lasten, die met nieuwe investeringen gepaard gaan, ook 
op een verantwoorde manier te kunnen blijven opvangen. 

De vermogenspositie van De Wolden is echter nog steeds goed te noemen. Wel neemt de 
omvang van de algemene reserve verder af, mede doordat ook de nadelige exploitatie-
resultaten over 2019, 2020 en 2021 (deels) hieruit worden gedekt. Door het nemen van de 
noodzakelijke maatregelen zoals in deze aanbiedingsbrief aan uw raad voorgelegd, zijn wij 
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desondanks in staat toch een sluitende meerjarenbegroting aan de provincie ter goedkeuring 
voor te leggen. 

2.  Het  structureel  financieel  meerjarenperspectief  

Financiële mutaties sinds de behandeling van de Kaderbrief 2021 

Het saldo in meerjarenperspectief ten opzichte van de Kaderbrief 2021 is veranderd door 
de volgende oorzaken op hoofdlijnen: 

  Structurele  doorwerking  Jaarrekening  2019  en  Bestuursrapportage  2020  
  Gevolgen  begrotingswijzigingen  t/m  nr.  5  van  2020  
  Verwerking  besluitvorming  Kaderbrief  2021  
  Verwerking  actualisatie  budgetten  sociaal  domein  (lasten)   
  Verwerking  overige  aangeleverde  mutaties  organisatie-eenheden  
  Definitieve  bijdragen  2021  aan  de  verbonden  partijen  en  andere  gesubsidieerde  

verenigingen  en  instellingen  (mutaties  loon- en  prijspeil)  
  Doorwerking  meicirculaire  2020  gemeentefonds   
  Wijziging  (vrijval)  kapitaallasten  en  doorbelasting  rente   
  Aanpassing  ramingen  leges  en  huuropbrengsten   
  Afstemming  doorrekening  opbrengst  rioolrechten  en  afvalstoffenheffing.  

In de tabel hieronder staat het structureel financieel meerjarenperspectief, zoals berekend 
bij de opstelling van de Programmabegroting 2021. Nadrukkelijk merken we op dat hierin 
de gevolgen van de na de kaderbrief extra ingebrachte speerpunten niet zijn verwerkt. 
Wel is o.a. de stelpost kapitaallasten beschikbaar om de dekking van de rente en 
afschrijving van eventuele nieuwe investeringen op te vangen. 

UITKOMSTEN IN MEERJARENPERSPECTIEF VOLGENS ‘PROGRAMMABEGROTING 2021’ 
(bedragen x € 1.000) 

Jaarschijf 2021 2022 2023 2024 

Actuele stand tussentelling blz. 5 Kaderbrief 2021 699 N 642 N 397 N 607 N 

Mutaties: 

- correcties op enkele posten kaderbrief\jaarrekening 18 V 18 V 18 V 18 V 

- aanvullende mutaties GF (o.a. sept.\meicirc. 2020) 426 V 605 V 419 V 383 V 

- kapitaallasten (incl. bedrijfsmatige investeringen) 40 N 112 N 151 N 161 N 

- ozb, leges, begraafrechten 1 V 3 V 7 V 123 V 

- accountant, WSJG, onderzoek reisdocumenten 16 N 21 N 21 N 34 N 

- overige mutaties reserves 14 N 163 N 12 N 7 N 

- bijdrage verbonden partijen, subsidies, etc. 16 N 80 N 66 N 138 N 

- rente treasury (incl. bouwgrond), dividend, etc. 160 V 209 V 168 V 147 V 

- bijstelling budgetten sociaal domein 1.270 N 1.157 N 1.042 N 992 N 

- mutaties riolering en afval 103 N 127 N 133 N 99 N 

- overige mutaties (beheersvergoedingen sport, etc.) 22 N 23 N 23 N 23 N 

Saldo concept programmabegroting 
2021-2024 (N = nadelig) 

1.575 N 1.490 N 1.233 N 1.390 N 

Toelichting:  
Gevolgen kaderbrief 2021 
Uitgangspunt zijn de saldi zoals deze zijn opgenomen onderaan pagina 5 van de Kaderbrief 
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2021. De mutaties zoals deze daar zijn vermeld, zijn thans ook verwerkt in de cijfers van de 
voorliggende programmabegroting 2021-2024. Het betreft hier het saldo van alle op geld 
gezette gevolgen van de kaderbrief. Naast de negatieve bijstelling van de legesopbrengst 
bouwvergunningen, is daarin o.a. ook meegenomen de hogere bijdrage aan de SWO De 
Wolden Hoogeveen, conform de door het bestuur vastgestelde begroting 2021. Ook is een 
aanname wegens groei van de algemene uitkering en de mutatie van de stelpost onvoor-
ziene uitgaven met € 220.000 in 2024 wegens kapitaallasten nieuwe investeringen verwerkt. 
Daarnaast zijn bij de samenstelling van de nieuwe begroting de ramingen geactualiseerd en 
is rekening gehouden met de financiële gevolgen van het nieuwe ‘Huus voor Sport & Cultuur’ 
te Zuidwolde. Uiteindelijk is er bij de verwerking van al deze mutaties sprake van een 
geringe correctie met € 18.000 voordelig ten opzichte van de aannames bij de Kaderbrief 
2021. 

Op grond van de meicirculaire 2020 is een herberekening gemaakt van de voor de komende 
jaren te ontvangen algemene uitkering. Door middel van een afzonderlijk addendum d.d. 
17 juni 2020 is de raad geïnformeerd over de budgettaire gevolgen daarvan. De in de 
primitieve begroting 2021 verwerkte bijstelling betreft dus de uitkomsten van de mei-
circulaire 2020 t.o.v. de ramingen die daarvoor in de meerjarencijfers waren opgenomen. 
Ook zijn de structurele gevolgen van de septembercirculaire 2019 verwerkt in de cijfers. 
Volledigheidshalve is het goed om hierbij een 2-tal opmerkingen te plaatsen. In de eerste 
plaats is in de raming rekening gehouden, net als dat bij de lopende begroting is gebeurd, 
met de voorlopige toezegging van het Rijk op het gebied van de jeugdzorg. Over de jaren 
2020 en 2021 ontvangt onze gemeente een extra bedrag van € 301.000 (2019 € 401.000). 
Voor de jaren 2022 t/m 2024 is dit extra budget nog niet formeel door het Rijk toegekend. 
Wel is in het kader van het begrotingstoezicht door het Rijk, in overleg met de toezicht-
houders (provincies) een richtlijn opgesteld hoe de extra middelen jeugdzorg geraamd 
kunnen/mogen worden in de begroting 2021 en volgende jaren. Deze richtlijn is opgesteld 
in samenspraak met de ministeries BZK, VWS en Financiën, de VNG en de toezichthouders. 
Op basis hiervan is het bedrag van € 301.000 dan ook structureel, dat wil zeggen t/m 2024 
zowel aan de baten- als aan de lastenkant in de begrotingscijfers verwerkt. 
In de tweede plaats maken we hier nogmaals melding van het voornemen van het Rijk dat 
met ingang van 2022 een herziening wordt doorgevoerd van de verdeelsystematiek betref-
fende de gemeentefondsuitkering. Hiervan is de raad zowel bij de begroting 2020 als in de 
Kaderbrief 2021 op de hoogte gesteld. Er was toegezegd dat er de afgelopen maanden 
aanvullend onderzoek naar de voorlopige uitkomsten zou plaatsvinden omdat er vooral 
sprake was van dat de plattelandsgemeenten er (fors) op achteruit zouden gaan. Ondanks 
het toegezegde onderzoek zijn er tot op heden geen andere uitkomsten bekend gemaakt. 
Om deze reden is de in het verleden opgenomen ‘stelpost financiële gevolgen bijstelling 
gemeentefondsuitkering’ van circa € 8 ton structureel, bij de opbouw van de cijfers voor 
de begroting 2021-2024 gehandhaafd. 

In de huidige cijfers is rekening gehouden met de herrekende kapitaallasten uit de staat van 
activa. Niet alleen zijn daarin de laatst beschikbaar gestelde investeringskredieten opgeno-
men, ook is de vrijval van kapitaallasten verwerkt van afgeschreven boekwaarden waarbij 
de vrijval betreffende de bedrijfsmatige investeringen min of meer is gereserveerd voor 
soortgelijke toekomstige nieuwe investeringen. Op voorhand is ook, zoals al vermeld in de 
Kaderbrief 2021, opnieuw een bedrag van € 220.000 opgenomen wegens toename kapitaal-
lasten 2024 (investeringen 2023). Tenslotte zijn overeenkomstig de werkwijze bij de samen-
stelling van de huidige begroting, bedragen geraamd wegens rente en afschrijving in ver-
band met het nieuw te bouwen ‘Huus voor Sport & Cultuur’ te Zuidwolde. 
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Zoals gebruikelijk is bij de samenstelling van de begroting rekening gehouden met een 
trendmatige aanpassing van de baten wegens onroerendezaakbelastingen, leges en begraaf-
rechten. Voor de OZB is naast een trendmatige verhoging van 1,5% eveneens gerekend op 
een groei van de totale opbrengst met 1% wegens areaaluitbreiding. Daarnaast heeft een 
aanpassing van de ramingen plaatsgevonden wegens wijziging van tariefstelling voor o.a. 
bouwkavels met in aanbouw zijnde panden alsmede voor de zogenoemde ‘gemengde 
panden’ (woon-winkelpanden en agrarische objecten). Voor wat betreft de leges en begraaf-
rechten is de jaarlijkse indexering op basis van het ‘consumenten-prijsindexcijfer (CPI) voor 
alle huishoudens’ (= 1,7%) toegepast. 

Als gevolg van de nieuwe aanbesteding van de accountswerkzaamheden zijn de benodigde 
budgetten in de begroting aangepast. Ook is rekening gehouden met de voortschrijdende 
incidenteel voorkomende kosten betreffende de deelname aan (vergelijkende) onderzoeken 
in het kader van de ‘Waar Staat Je Gemeente’ en naar de kosten betreffende de reisdocu-
menten. 

Jaarlijks moeten de mutaties in de verschillende reserves opnieuw worden bijgewerkt. Deels 
gebeurt dit bij de samenstelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar, bij de nieuwe 
‘Nota reserves & voorzieningen’, maar ook bij de opstelling van de komende programma-
begroting. Zoveel mogelijk hebben we daarbij rekening gehouden met en anticiperen we op 
de besluitvorming door de raad. 
Het hogere nadeel (mutatie) in de jaarschijf 2022 houdt verband met het opschuiven van 
de jaarlijkse onttrekking aan de ‘Reserve Huus voor Sport & Cultuur Zuidwolde’. Hier staat 
tegenover dat ook de (kapitaal)lasten met een jaar opschuiven. 

Op basis van de ontvangen begrotingen van de zogenoemde ‘Verbonden partijen’ zijn 
de ramingen in de concept gemeentebegroting aangepast. Het betreft dan de bijdrage aan 
o.a. de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, de Veiligheidsregio Drenthe, de 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, 
etc. Ook zijn de gevolgen verwerkt van de geactualiseerde staat van subsidies en bijdragen 
aan verenigingen, instellingen, e.d. Vanzelfsprekend vindt (gedeeltelijke) compensatie plaats 
via een verhoging van de uitkering uit het Gemeentefonds via ophoging van het accres. 

Ook de verschuldigde en de te ontvangen rente over opgenomen (kas)geldleningen, de 
verstrekte hypothecaire geldleningen alsmede van de verschillende dividenduitkeringen 
wijzigen regelmatig. De rekening-courant rente betreffende de bouwgrondexploitatie is 
enigszins hoger bepaald. Als gevolg van economische ontwikkelingen zijn zowel de dividend-
uitkering van de NV Bank Nederlandsche Gemeenten als van Energiemaatschappij Enexis 
neerwaarts bijgesteld. Dit geldt niet voor de raming van de dividenduitkering van de NV 
Rendo. Hoewel er sprake is van een aantal verschillende ontwikkelingen die nopen tot een 
mogelijk nadelige bijstelling, is deze in de huidige meerjarenraming nog ongewijzigd 
opgenomen. 

Zowel bij de behandeling van de jaarrekening 2019, de begroting 2020-2023, de Kaderbrief 
2021-2024 en bij verschillende afzonderlijke tussenrapportages is uitgebreid ingegaan op de 
stijging van de werkelijke uitgaven betreffende de taken in het sociaal domein. Hieronder 
verstaan we dan zowel de jeugdzorg, de Wmo en de uitgaven in het kader van de BUIG voor 
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het bekostigen van de uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. 
Het is inmiddels duidelijk dat vooral de kosten voor de jeugdzorg een zwaar beroep op de 
gemeentefinanciën doen. Bij de samenstelling van de begrotingscijfers voor 2021-2024 
waren we dan ook genoodzaakt de werkelijk benodigde budgetten op niveau te brengen. 
Over de te treffen maatregelen om de uit de pas lopende uitgaven een halt toe te roepen, 
is de raad geïnformeerd bij de behandeling van de kaderbrief 2021 waarbij tevens is ge-
sproken over enig uitstel van besluitvorming hierover. Onder verwijzing naar het aan de 
raad voor te leggen procesvoorstel zal de finale besluitvorming plaatsvinden in maart 2021. 

Ook op het gebied van de riolering en afvalinzameling en –verwerking zijn de noodzakelijke 
mutaties in de begroting doorgevoerd. Veelal betreft dit de reguliere bijstellingen van kos-
tenramingen en opbrengsten. Vooral betreffende de afvalinzameling en -verwerking zijn er 
de nodige aanvullende ontwikkelingen die aandacht vragen. Ook op het gebied van de 
kostendekking en tariefstelling in verband met de beoogde invoering van het diftar-systeem, 
zijn er de nodige gevolgen. De verwachte opbrengsten wegens riool- en afvalstoffenhef-
fingen zijn aangepast aan de nieuwe tariefstructuur (= 100% kostendekking), e.e.a. met 
inachtneming van de met de raad gemaakte afspraken. Met al deze zaken is, voor zover 
mogelijk, rekening gehouden met de samenstelling van de begroting. Ook hierover vragen 
we verderop in deze aanbiedingsbrief uw bijzondere aandacht. 

Tenslotte zijn er nog enkele overige mutaties zoals de aanpassing van de beheers-
vergoedingen sportaccommodaties, extra kosten i.v.m. de arbeidsongeschiktheids- en 
pensioenverzekering raadsleden en, zoals hiervoor vermeld, de interne kostentoerekening. 
Ook zijn tijdens de voorbereiding en de samenstelling van de programmabegroting 2021 nog 
een aantal aanvullende speerpunten met kostenramingen aangeleverd. Het betreft hier de in 
de onderstaande tabel vermelde onderwerpen, waarvan de financiële gevolgen niet meer in 
het concept van de begroting konden worden verwerkt. 

Samenvattend ontstaat hierna dan het volgende financiële meerjarige beeld: 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

Totaalsaldo conceptbegroting 1.575.488 N 1.489.658 N 1.233.005 N 1.390.173 N 

Af: Ombuigingsmaatregelen sociaal domein (excl. 
dekking uit reserve sociaal domein) 
Hier bovenop de extra bijdrage Stichting OCO 

605.000 V 
-

1.125.000 V 
75.000 V 

1.205.000 V 
75.000 V 

1.205.000 V 
75.000 V 

Bijgesteld tekort 2021-2024 970.488 N 289.658 N 46.995 V 110.173 N 

Bij: Extra speerpunten begroting 2021-2024 
(zie afzonderlijke bijlage met uitzettingen) 
Af: Dekking kapitaallasten uit stelpost invest. 

Dekking uit (algemene) reserve(s) 

643.672 N 
1.045 V 

184.000 V 

543.180 N 
40.590 V 
63.500 V 

533.511 N 
79.086 V 

-

485.802 N 
85.581 V 

-

Gevolgen ‘Corona-crisis’ (compensatie Rijk?) Pm Pm Pm Pm 

Nagekomen correctie opbrengst bouwleges 100.000 V 100.000 V 100.000 V 100.000 V 

Tussentelling bijgesteld saldo (N = nadelig) 1.329.115 N 628.748 N 307.430 N 410.394 N 

Toelichting:  

In de basiscijfers is, in afwachting van een nadere bespreking hiervan in maart 2021, nog 
geen rekening gehouden met de vast te stellen ombuigingsmaatregelen in het sociaal 
domein. De hier genoemde bedragen zijn ontleend aan het overzicht zoals dat achter in 
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de Kaderbrief 2021 is opgenomen, echter met uitzondering van een onttrekking aan de 
‘Reserve sociaal domein’ van € 50.000 in 2021 en € 50.000 in 2022. 
Gezien de directe relatie met het sociaal domein, is hier een bedrag van € 75.000 ingaande 
2022 aan toegevoegd wegens een extra bijdrage aan de Stichting Onafhankelijke Cliënt 
Ondersteuning (St. OCO). Dit bedrag is onderdeel van de extra speerpunten zoals deze na 
de kaderbrief 2021 nog zijn ingebracht. 

Als afzonderlijke bijlage bij deze aanbiedingsbrief is een overzicht toegevoegd met de aan-
geleverde speerpunten waarvan de financiële gevolgen (nog) niet in de basiscijfers zijn 
verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar deze bijlage en naar de bij-
behorende teksten in de betreffende programma’s van de begroting 2021-2024. 
Omdat verschillende van deze aanvullende speerpunten betrekking hebben op investeringen 
is als dekking de daarvoor ingestelde stelpost aangewezen. Ook is voor enkele speerpunten 
gekozen voor een dekking ten laste van de algemene reserve en de reserve woonplan. 

De huidige coronacrisis heeft grote gevolgen voor gemeenten. De crisis en het ontstaan van 
de ‘anderhalvemetersamenleving’ raken bijna elk beleidsveld waarop de gemeente actief is: 
van sport tot horecabeleid en van maatschappelijke ondersteuning tot het functioneren van 
de ambtelijke organisatie. Al deze veranderingen leiden tot allerlei (financiële) effecten. 
Dit in tijden waarin de druk op de budgetten voor de gemeente al steeds verder toeneemt, 
onder andere door overschrijdingen in het sociaal domein. Een zo actueel en volledig 
mogelijk beeld van het huishoudboekje is nodig om de juiste (beleids)keuzes te maken. 
Door de coronacrisis in 2020 zijn onze uitgaven opgelopen en worden er inkomsten gemist. 
Een gedetailleerd beeld hiervan is op dit moment ook niet te geven, daarvoor is nog teveel 
onzeker. Een eerste indicatie van de financiële gevolgen worden al wel gegeven bij de 
tussentijdse rapportages. Deze geven nadrukkelijk een schatting van de financiële effecten. 
De precieze consequenties zullen pas later in volle omvang duidelijk worden. Bovendien is 
het verloop van de coronacrisis nog hoogst onzeker. 
Vanuit het rijk zijn we in 2020 al tweemaal gecompenseerd voor alle corona-gerelateerde 
kosten en inkomstenderving. Zoals eerder gemeld is de coronacrisis nog niet ten einde en 
voor 2021 verwachten wij ook nog dat de financiële effecten zullen voortduren. Op grond 
van uitspraken van het Rijk verwachten wij ook in 2021 te worden gecompenseerd voor de 
corona-gerelateerde kosten en inkomstenderving. 
De minister van Binnenlandse Zaken heeft in ieder geval gezegd dat de medeoverheden zich 
vanaf het begin hebben ingespannen om de gevolgen van de impact van corona te 
bestrijden. “Het is belangrijk dat iedereen kan blijven rekenen op goede dienstverlening, van 
zorg tot openbaar vervoer, van begeleiding naar werk en toezicht en handhaving, tot het in 
standhouden van sport en culturele voorzieningen”. Vanuit het Rijk wordt dit financieel 
ondersteund. Zo is er in 2020 extra geld beschikbaar gekomen voor onder meer buurt- en 
dorpshuizen, speeltuinen en scouting en toezicht en handhaving, met onder andere extra 
boa's. Daarnaast is er geld beschikbaar gesteld om de landelijke verkiezingen in maart 2021 
op een corona-proof manier te organiseren. 
Om de druk op de gemeenten verder te verlichten, is ook de opschalingskorting tijdelijk 
geschrapt, waardoor er in 2020 en 2021 extra gelden naar de gemeenten vloeit. 
Voor de financiële effecten spreken wij de verwachting uit dat we daar vanuit het Rijk zullen 
worden gecompenseerd. Lastiger is het om precies te duiden wat de structurele gevolgen 
kunnen of zullen zijn van de coronacrisis. Dit is des te lastiger omdat we hierbij ook 
afhankelijk zijn van het verloop van de crisis. Simpelweg zijn twee scenario’s denkbaar: 

 Bestcasescenario, waarin Nederland geen tweede golf van coronabesmettingen 
ervaart. 
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 Worstcasescenario, waar het land hard geraakt wordt door een tweede golf. 
Voor beide scenario’s geldt dat we in ieder geval wel verwachten dat de extra uitgaven voor 
de (bijzondere) bijstand de grootste kostenpost zal zijn. Uiteraard zullen die in de worst-
casescenario extra hoog uitvallen. 
In 2020 is er sprake van een sterke economische krimp. Wat de gevolgen voor de langere 
termijn zullen zijn voor de economie in De Wolden is nog onvoldoende duidelijk. Dat hangt 
mede af van bovengenoemde scenario’s, welke beperkende maatregelen genomen worden 
en de duur van deze maatregelen. Wel blijkt uit macro-economisch onderzoek dat voor De 
Wolden belangrijke sectoren hard zullen worden geraakt. Om meer inzicht te krijgen in de 
gevolgen voor de regio en de sectoren vindt momenteel vervolgonderzoek plaats. Alhoewel 
het nu nog niet is te voorzien bestaat de mogelijkheid dat in de nabije toekomst steun of 
stimulering van de economie noodzakelijk is. 

In  de  Kaderbrief  2021  hebben  we  aangegeven  dat  een  lagere  bate  werd  verwacht  van   
€  200.000  op  de  legesopbrengsten.  In  de  voorliggende  begroting  hebben  we  dit  aangepast  
naar  een  lagere  bate  van  €  100.000.  Dat  heeft  met  het  volgende  te  maken:   

1.  Ten  tijde  van  het  opstellen  van  de  Kaderbrief  2021  gingen  we  er  nog  van  uit  dat  de  
Omgevingswet  en  de  Wet  kwaliteitsborging  voor  het  bouwen  (Wkb)  in  2021  werden  
ingevoerd.  Beide  wetten  zorgen  ervoor  dat  we  als  gemeente  minder  werkzaamheden  
hoeven  te  doen  waardoor  we  minder  leges  kunnen  heffen.  Een  eerste  schatting  
leerde  dat  dit  financiële  effect  structureel  €  100.000  was.  De  invoering  van  beide  
wetten  zijn  echter  uitgesteld  naar  2022.  Daarom  zal  in  2021  een  nadere  berekening  
plaatsvinden  wat  het  financiële  effect  zal  zijn.  

2.  De  uiteindelijke  legesopbrengsten  hangen  in  grote  mate  af  van  het  aantal  grote  
bouwprojecten.  Aangezien  we  voor  de  komende  jaren  te  weinig  aan  grote  bouw-
projecten  verwachten,  hebben  we  in  onze  meerjarenbegroting  de  legesopbrengsten  
teruggebracht  met  structureel  €  100.000.  

In de bij deze aanbiedingsbrief behorende bijlage 1 is een overzicht opgenomen met de 
extra speerpunten voor 2021, zoals deze na de Kaderbrief 2021 zijn ingebracht. Wij stellen 
uw raad dan ook voor om hiervoor de financiële middelen, zoals aangegeven, in te zetten en 
deze door middel van een eerste begrotingswijziging 2021 administratief te verwerken. 

3.  Zicht  houden  op  een  sluitende  meerjarenbegroting   

De hiervoor vermelde meerjarenramingen van de exploitatiebegroting voor de jaren 2021 
t/m 2024 sluiten dus met negatieve eindcijfers. Vanzelfsprekend zijn het momentopnames 
en nieuwe informatie naar aanleiding van bijvoorbeeld Prinsjesdag, de septembercirculaire 
gemeentefonds, etc. kan aanleiding zijn tot bijstelling van de cijfers. 
Het is noodzakelijk dat er aanvullende dekkingsmaatregelen worden aangewezen zodat ook 
deze meerjarencijfers positief blijven. Daarbij is het van belang dat we niet teveel afhanke-
lijk zijn van het rijksbeleid en in staat blijven om onvoorziene tegenvallers te kunnen 
opvangen. Een redelijk meerjarig positief begrotingssaldo is daarvoor een voorwaarde. 

Hoe  om  te  gaan  met  de  voorlopige  uitkomsten  van  de  meerjarenramingen?  

Zoals altijd doet de vraag zich voor hoe de nieuwe bijgestelde financiële uitkomsten van de 
voorliggende conceptbegroting te duiden. Immers, wat zijn b.v. de gevolgen voor de burger 
(woonlasten) en welke ruimte heeft de gemeente in de toekomst voor het opvangen van 
onvoorziene tegenvallers? 
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         Inzet algemene reserve t.b.v. het tekort sociaal domein 2021 
                 

              
                

               
            

               
                

                   
               

                

Vooral de nog met de raad af te stemmen maatregelen in het sociaal domein zullen 
(moeten) leiden tot een forse positieve bijstelling van de meerjarige tekorten. Hier ligt dus 
een omvangrijke opgave. 

Zoals bekend heeft de raad bij de behandeling over de Kaderbrief 2021 met wisselende 
reacties kennisgenomen van het opgestelde pakket met mogelijke maatregelen ter uit-
werking van het plan van aanpak rondom het sociaal domein, waardoor het mogelijk moet 
zijn de uitgaven op dit gebied (weer) in overeenstemming te brengen met de middelen die 
de gemeente hiervoor jaarlijks van het Rijk ontvangt. Besluitvorming over dit pakket is 
voorzien in maart 2021. 

Nu ook de resultaten van de na de behandeling van de Kaderbrief 2021 ingebrachte speer-
punten en andere nagekomen zaken bekend zijn, kan ‘de balans’ worden opgemaakt, zie 
onderstaande opzet. 

De nadere dekkingsvoorstellen die we met deze aanbiedingsbrief aan de raad voorleggen, 
zijn na uitvoerige bespreking in het college, als volgt ingevuld: 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

Tussentelling bijgesteld nadelig saldo 1.329.115 N 628.748 N 307.430 N 410.394 N 

Aanvullende dekkingsmaatregelen: 

Stelpost herziening gemeentefonds 800.000 V Pm Pm Pm 

Inzet algemene reserve voor het tekort 
sociaal domein 675.000 V - - -

Korting bijdrage SWO (taakstelling) - 200.000 V 200.000 V 200.000 V 

Extra verhoging OZB (1% is ± € 43k) 250.000 V 250.000 V 250.000 V 250.000 V 

Totaal bijgesteld saldo (N = nadelig) 395.885 V 178.748 N 142.570 V 39.606 V 

Incidentele lasten 1.024.188 V 258.000 V 75.000 V 38.000 V 

Incidentele baten 1.020.185 N 222.685 N - -

Gecorrigeerd voor incidentele bedragen 399.888 V 143.433 N 217.570 V 77.606 V 

Toelichting:  
Inzet stelpost herziening gemeentefonds 
In de Kaderbrief 2021 is op blz. 6 uitvoerig ingegaan op de aanstaande herziening van het 
gemeentefonds en wat daarvan de mogelijke financiële gevolgen voor De Wolden zouden 
kunnen zijn. Aangezien de ingangsdatum inmiddels is opgeschoven richting 1 januari 2022, 
zien wij de inzet van deze stelpost mede als dekkingsmogelijkheid voor het tekort in 2021. 

Hiervoor hebben wij al gerefereerd aan de bespreking in de raad van juni jl. over het pakket 
aan maatregelen ter dekking van de tekorten in het sociaal domein. Tijdens deze bespreking 
is de optie naar voren gebracht om deze tekorten in de eerste jaren waarin ze zich voor-
doen, geheel of gedeeltelijk te dekken door een inzet van de algemene reserve. Als reden 
werd toen ook aangevoerd dat de aanvankelijke overschotten via de behaalde jaarresultaten 
ook aan de algemene reserve zijn toegevoegd. Niet alleen is het tekort op de jaarrekening 
over 2019 op deze wijze gedekt, maar naar het zich laat aanzien zal dat ook noodzakelijk 
zijn met het nadelig saldo over 2020. Gelet op de behoefte bij (een deel van) de raad om de 
maatregelen in het sociaal domein gefaseerd door te voeren, stellen wij voor ook het tekort 
over 2021 op dit onderdeel te dekken door een aanvullend beroep op de algemene reserve. 
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Op het gebied van bedrijfsvoering zien wij nog steeds een stroom aan wetgeving van het 
Rijk op ons afkomen. Helaas niet altijd met benodigde uitvoeringsmiddelen. De SWO werkt 
aan constante efficiëntie van de bedrijfsvoering. Samen met keuzes van de raad en college 
op het gebied van kwaliteit, kwetsbaarheid en kostenbeheersing streven wij ernaar ingaande 
2022 € 200.000 minder aan uitvoeringskosten te besteden. 

Doordat de mogelijkheden om nog verder te bezuinigen of om te buigen zeer beperkt of 
nagenoeg uitgeput zijn, ziet het college zich genoodzaakt de raad ook voor te stellen om de 
OZB vanaf 1 januari 2021 éénmalig extra te verhogen met ± 5,5% waarmee een extra 
opbrengst wordt gegenereerd van ± € 250.000. Doordat aan de andere kant een verlaging 
van de afvalstoffenheffing mogelijk wordt per 1 januari 2021, zijn de gevolgen voor de totale 
woonlasten beperkt. Zie ook verderop bij het onderdeel ‘Tariefsaanpassing belastingen en 
heffingen 2021’. 

4.  Vermogenspositie  van  de  gemeente  (Algemene  reserve)  

Reeds op pagina 9 en volgende van de Kaderbrief 2021 hebben wij een mogelijke 
verwachting geschetst van onze vermogenspositie. Hierna geven wij van de algemene 
reserve de laatste stand van zaken. 

Ontwikkeling algemene reserve (excl. Onderdeel bouwgrond) Saldo 

Tussenstand 1-1-2020 volgens Nota R&V 2021, blz. 21 8.386.000 

Idem aandelenoverdracht NV Rendo 13.843.000 

Idem aandelenoverdracht NV Rendo 8.794.000 

Stand 1-1-2020 31.023.000 

Af: rekeningsaldo 2019 -920.000 

Initiatiefrijk De Wolden 2020 -333.000 

Diverse overige onttrekkingen begroting 2020 -674.000 

Vorming dekkingsreserve ‘Huus voor Sport en Cultuur’ Zuidwolde -6.000.000 

Sloop en tijdelijke huisvesting i.v.m. ‘Huus voor Sport & Cultuur’ Zuidwolde -460.000 

Initiatiefrijk De Wolden 2021 -333.000 

Implementatie Omgevingswet 2021 -32.000 

Dekking klimaatdoelen 2021 (€ 86.500) en 2022 (€ 63.500) -150.000 

Dekking opstellen warmteplan 2021 -50.000 

Opstellen economisch actieplan -20.000 

Dekking tekort sociaal domein 2021 -675.000 

Dekking (verwacht) exploitatietekort 2020 -1.700.000 

Dekking (verwacht) exploitatietekort 2021 Pm 

Dekking (verwacht) exploitatietekort 2022 Pm 

Dekking (verwacht) exploitatietekort 2023 Pm 

Totaal bijgesteld saldo 19.676.000 
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Met uw raad is in het verleden de afspraak gemaakt om rekeningoverschotten te storten in 
en -tekorten te onttrekken aan de algemene reserve. 

5.  Investeringen  2021   

In de Kaderbrief 2021 is op pagina 8 en 9 een meerjarig overzicht gegeven van de aan-
vankelijk op te voeren investeringen in de komende jaren. Onderstaand is daarvan een 
actueel overzicht gemaakt en afgestemd op de speerpunten zoals deze in de begroting 2021 
zijn opgenomen. De eerder vermelde investering in de aanpassing van de publieksbalie van 
het gemeentehuis te Zuidwolde is vooralsnog ‘geparkeerd’ in verband met de beperkende 
maatregelen n.a.v. de ‘Coronacrisis’. Mogelijk dat het college hier naderhand op terug komt. 
Dit geldt ook voor het ‘Fonds toekomstgerichte landbouw’. Ook dit aanvankelijk opgenomen 
onderwerp is er uitgehaald omdat de dialoogbijeenkomst hierover volgend jaar pas plaats-
vindt. 

Op basis van dit overzicht zijn onderstaand nog eens de voorgenomen investeringen 2021 
benoemd, namelijk: 

Geplande investeringen Bedrag 

- Diverse rioleringsprojecten € 800.000 

- Verharden puinwegen Zuidwolde e.o. “ 138.875 

- Reconstructie kruising Steenbergeresweg Zuidwolde GVVP “ 130.000 

- Vervangen 3 grote bewegwijzeringsmasten “ 30.000 

- Maatregelen Wolddijk Ruinerwold-Oosteinde GVVP “ 39.000 

- Vervanging speelvoorzieningen “ 67.500 

- Ruimen/herinrichten begraafplaats te Ruinen “ 250.000 

- Nieuwbouw ‘Huus voor Sport & Cultuur’ te Zuidwolde * “ 14.107.140 

- Vervanging afvalverzamelcontainers “ 75.000 

Totaal € 15.637.515 

* Het betreft hier het bruto benodigd krediet. Het (deels) terug te ontvangen bedrag wegens btw 
vanuit de zogenoemde SPUK-regeling c.a. staat hier tegenover. 

In artikel 4 van de ‘Financiële verordening gemeente De Wolden 2017’ staat dat de raad 
bij de begrotingsbehandeling aangeeft van welke investeringen hij op een later tijdstip 
een apart voorstel voor autorisatie van het benodigde krediet wil ontvangen. De overige 
investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële 
positie geautoriseerd. 
Wij stellen u voor, ter uitvoering van artikel 4 van de ‘Financiële verordening gemeente 
De Wolden 2017’, in te stemmen met autorisatie van de genoemde investeringskredieten. 

De dekking van de rente en afschrijving van de verbetermaatregelen riolering kan plaats-
vinden door een aanpassing van het rioolrecht. De overige kredieten worden gedekt door 
te beschikken over een gedeelte van de middelen uit de ‘Algemene reserve’ of uit de 
reguliere exploitatieruimte. Meer informatie over de genoemde investeringen is opgenomen 
bij de betreffende speerpunten in de programmabegroting 2021. 
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6.  Wijze  van  toerekening  interne  kosten  medewerkers  SWO  

Sinds de invoering van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording moeten gemeenten 
onderscheid maken in de uitvoeringskosten van ons primaire proces en de kosten die we 
maken in de ondersteuning (overhead) van dit proces. De kosten voor het primaire proces 
zijn opgenomen in de verschillende programma’s. Alle kosten voor de ondersteuning van dit 
proces zijn opgenomen in het programma overhead. 

Hoe komt deze doorverdeling en toerekening tot stand? 
In het programma of onderdeel ‘Overhead’ is de gemeentelijke bijdrage aan de SWO opge-
nomen. Voor 2021 gaat het om een bedrag van ± € 17 mln. Voor de toerekening aan de 
taakvelden voor 2021 is een meer verfijnde systematiek uitgewerkt en toegepast dan in 
2020. De nieuwe systematiek doet meer recht aan de werkelijke tijdsbesteding en komt 
tegemoet aan de door onze accountant geuite bezwaren. De uitkomsten zijn echter dat er 
wel sprake is van verschuivingen binnen de programma’s en taakvelden, waarbij er soms 
meer en soms minder wordt toegerekend. 
Voor 2021 wordt nu ruim € 10,6 mln. toegerekend aan de taakvelden binnen de verschil-
lende programma’s. Het restant ad € 6,4 miljoen blijft, samen met nog enkele andere 
kostenposten, achter op het taakveld ‘Overhead’ van de begroting. 

Het gevolg hiervan is wel dat de geraamde cijfers per programma niet meer te vergelijken 
zijn met de cijfers van de begroting 2020 of jaarrekening 2019. Dit betekent dan ook dat 
deze afwijkingen niet verder kunnen worden toegelicht. 
Overige cijfermatige afwijkingen in de begroting 2021 t.o.v. 2020 per programma zijn zo 
goed mogelijk weergegeven. 

7.  Tariefsaanpassing  belastingen  en  heffingen  2021   

Onderdeel van de programmabegroting 2021 vormen de verplicht voorgeschreven 
paragrafen. Een van de paragrafen gaat over de lokale heffingen. Daarin is per heffing 
aangegeven wat op basis van de concept begrotingscijfers de verwachte opbrengst zou zijn. 

In de huidige (negatieve) meerjarensaldi en dus exclusief de ombuigingsvoorstellen, was 
v.w.b. de OZB, naast een autonome stijging van de opbrengst met 1% wegens ver- en 
nieuwbouw van woningen c.a. (heeft geen invloed op de hoogte van de tarieven), ook al 
rekening gehouden met een trendmatige stijging van 1,5% van de tarieven voor de jaren 
2021 t/m 2024. 

In het door de gemeenteraad vastgestelde watertakenplan Fluvius 2016-2021 is de ontwik-
keling van de rioolheffing vastgelegd voor de betreffende planperiode. In dit watertakenplan 
was een stijging van het rioolrecht van € 1,50 voorzien voor de komende 20 jaar (t/m 2036) 
om kostendekkend te kunnen zijn en te blijven. Op basis hiervan wordt rekening gehouden 
met een stijging van het tarief met afgerond 0,7%. Bij deze verhoging is dan ook rekening 
gehouden een storting in de ‘Voorziening riolering’ ter grootte van het overschot op dit 
taakveld. 

Ook bij de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt een 100% kostendekkende heffing. Op 
basis van de geactualiseerde cijfers en uitgangspunten is een nieuwe doorrekening gemaakt, 
waaruit blijkt dat een voordelige bijstelling van de tarieven mogelijk is. Deze positieve 
bijstelling wordt veroorzaakt door een combinatie van lagere inzamelkosten en lagere 
verkoopopbrengsten gescheiden ingezamelde grondstoffen. Daarnaast is het de bedoeling 
om met ingang van 2021 de tariefstelling volgens het zogenoemde ‘Diftar-systeem’ in te 
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voeren. Hierbij is het tarief deels opgebouwd uit een vast deel en verder op basis van het 
aantal ledigingen van de mini-containers. Vooralsnog zien de tarieven er als volgt uit: 

In totaal zouden de woonlasten per huishouden hiermee dalen met 3,1% naar € 733,78 
(2020 is dit € 757,24). Een daling dus van € 23,46 of ± € 1,96 per maand. 

Voor de volledigheid hebben wij in onderstaand overzicht de gemiddelde woonlasten 2020 
en 2021 per huishouden ook nog opgenomen. 

Woonlasten  per  huishouden  (in  €)  

Belasting 
De Wolden 

2020 
De Wolden 

2021 
t.o.v. 2020 

Landelijk 
2020 

Drenthe 
2020 

Gemiddelde OZB 
aanslag 

€ 294,16 * € 298,57 + 1,5% € 294,00 € 302,47 

Afvalstoffenheffing € 233,16 € 203,76 - 12,6% € 283,00 € 235,90 

Rioolheffing € 229,92 € 231,36 + 0,65% € 199,00 € 191,63 

Totaal woonlasten € 757,24 € 733,69 - 3,1% € 776,00 € 730,00 

* Dit bedrag komt inclusief de 5,5% extra verhoging OZB op afgerond € 314,75. 

In verband met de nog in uitvoering zijnde hertaxatie zijn de in de tabel opgenomen percentages 2021 niet 
definitief. Daarom zijn de percentages 2020 alleen verhoogd met een trendmatige aanpassing (1,5%). We 
berekenen de juiste percentages 2021 aan de hand van de vastgestelde waardeontwikkeling in de hertaxatie. 
Uitgangspunt is dat de waardeontwikkeling voor de OZB budgettair neutraal verloopt. Bij de vaststelling van 
de verordening OZB op 17 december 2020 leggen we de definitieve heffingspercentages ter vaststelling voor. 

Zoals gebruikelijk zullen eind van dit jaar (in de maand december) de definitieve tarieven 
van de onderscheidene belastingen en heffingen aan u worden voorgelegd. 

8.  Overige  onderwerpen  

Meerjarig  investeringsplan  
In de Kaderbrief 2021 is dit meerjarige overzicht opgenomen. Vanzelfsprekend is dit geen 
statisch gebeuren en is het richting de begroting 2021 wederom geactualiseerd. Bekend is 
dat (de lasten van) sommige investeringen buiten het afgesproken maximum van € 4,0 
miljoen blijven. Het gaat daarbij doorgaans om investeringen waarvan de lasten b.v. worden 
gedekt door een gemeentelijke heffing, uit de stelpost ‘bedrijfsmatige investeringen’ of dat 
het b.v. verstrekking van leningen betreft waarvan de rente en aflossing wordt terugont-
vangen. 

Realisatie  nieuw  ‘Huus  voor  Sport  &  Cultuur’  te  Zuidwolde  
Ten tijde van de oplevering van de begroting 2021 met aanbiedingsbrief, is het raadsvoor-
stel betreffende het nieuw te bouwen ‘Huus voor Sport & Cultuur’ te Zuidwolde aangeboden. 
Met de toekomstige financiële gevolgen daarvan is bij de samenstelling van de begroting 
rekening gehouden. 
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Uitgangspunt voor de exploitatie is nog steeds het bedrag van ± € 330.000 aan meerkosten 
dat is genoemd in eerdere documenten. Daarbij is de investering meegenomen in de 
geactualiseerde staat van activa en daarmee de kapitaallasten, die vanaf 2023 volledig in de 
exploitatie zijn meegenomen. Ook is al geanticipeerd op de afzondering van € 6,0 miljoen uit 
de algemene reserve en het stallen hiervan in een afzonderlijke dekkingsreserve ‘Huus voor 
Sport & Cultuur’ te Zuidwolde. Eveneens is vanaf 2023 gerekend met een onttrekking aan 
deze reserve die jaarlijks vrijvalt ten gunste van de exploitatie ter gedeeltelijke dekking van 
de hogere exploitatielasten van deze nieuwbouw in de gemeentebegroting. In het afzonder-
lijke raadsvoorstel is verder nog ingegaan op andere specifieke zaken, zoals de kosten van 
tijdelijke huisvesting, de exploitatiekosten, de definitieve gebruikers en de wijze van (btw-
belaste) verhuur alsmede de (mogelijke) beheersvormen (gemeente exploiteert zelf of 
privatiseert, beheerstichting, professionele beheerorganisatie, etc.). 

Nieuwe  toekomstvisie  De  Wolden  
De oude Toekomstvisie De Wolden: Actief en Betrokken (2005-2020) is toe aan een actuali-
satie. Daarom is een project gestart met als doel het opstellen van een brede Toekomstvisie 
die ook fungeert als Omgevingsvisie (zoals bedoeld in de omgevingswet). In een interactief 
proces met inwoners, ondernemers, organisaties en medewerkers zetten we de lijnen uit 
richting toekomst. De nieuwe Toekomstvisie kan in 2021 worden vastgesteld door de raad. 

Wij hopen u met deze aanbiedingsbrief voldoende te hebben geïnformeerd en nemen aan 
dat u hiermee tot een afgewogen besluit kunt komen over de ‘Programmabegroting 2021’. 

Burgemeester en wethouders van DE WOLDEN, 
secretaris burgemeester 

(T.N. Kramer) (R.T. de Groot) 
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Besluitvorming   
 

Aan  de  raad  wordt  nu  het  volgende  ter  besluitvorming  voorgelegd:  
 
 
Gelet  op  de  thans  voorliggende  stukken  stellen  wij  u  samenvattend  voor:  
 
1.   de  Programmabegroting  2021  vast  te  stellen;  
 
2.   overeenkomstig  artikel  4  van  de  ‘Financiële  verordening  gemeente  De  Wolden  2017’,  

te  besluiten  tot  autorisatie  van  de  investeringen  2021,  zoals  genoemd  in  de  aan-
biedingsbrief  2021;  

 
3.   eventuele  rekeningresultaten  te  zijner  tijd  te  verrekenen  met  de  ‘Algemene  reserve’;   
 
4.   de  begrotingssaldi  in  meerjarenperspectief  2021-2024  vast  te  stellen  door  akkoord  te  

gaan  met  de  maatregelen  zoals  deze  zijn  uitgewerkt  in  de  aanbiedingsbrief  behorende  
bij  de  Programmabegroting  2021;  

 
5.   voor  het  overige  kennis  te  nemen  van  de  inhoud  van  de  bij  de  Programmabegroting  

2021  en  volgende  jaren  behorende  aanbiedingsbrief  met  bijlagen.  
 
 
 
 
Zuidwolde,  12  november  2020.  
 
 
Burgemeester  en  wethouders  van  DE  WOLDEN,  
secretaris                                   burgemeester  
 
 
(T.N.  Kramer)                            (R.T.  de  Groot)  
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Bijlagen:  

Bijlage 1 - Overzicht extra speerpunten 2021 en volgende jaren (ten opzichte van 
de kaderbrief 2021). 
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Bijlage 2 
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