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Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2019 

 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
1. Voorwoord 
 
‘Duurzaam, doen en dichtbij’ 
 
Onder dit motto presenteerden wij eind april van dit jaar het collegeprogramma 2018-2022. 
Vanuit de eigen, zelfstandige positie van De Wolden gaat het college aan de slag in deze 
nieuwe periode. Dit heeft ook geleid tot een andere samenstelling van de programma-
begroting 2019, nu met acht nieuwe beleidsprogramma’s. Met veel ambitie en energie gaan 
we aan de slag om De Wolden een duurzame toekomst te geven. We doen dat onder-
scheidend en op nieuwe manieren. Wat niet verandert, is dat we daarbij onze inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal stellen.  
 
In mei hebben wij u de ‘Financiële kaderbrief 2019-2022’ aangeboden. Maar deze kwam net 
iets te vroeg om daar nieuw beleid in te verwerken, want de inkt van het nieuwe college-
programma was nog maar nauwelijks opgedroogd. Naast de toen verwachte voordelige saldi 
in meerjarenperspectief, waren daarin ook enkele onderwerpen benoemd die eveneens van 
invloed zijn op de toekomstige begrotingsruimte. Met de samenstelling van de nieuwe 
programmabegroting 2019-2022 borduren wij daarop voort. Aanvankelijk lieten alle jaar-
schijven positieve eindsaldi zien. Na verwerking van de financiële gevolgen van de speer-
punten voor 2019 en volgende jaren, komt 2019 uit op een tekort van afgerond € 327.000. 
De jaren daarna laten overschotten van respectievelijk € 316.000, € 351.000 en € 76.000 
zien. Ons college heeft veel ambities. Het realiseren van die ambities leidt in 2019 tot een 
incidenteel tekort. Maar dat vinden wij om die reden alleszins acceptabel.  
 
Het collegeprogramma 2018-2022 is financieel verder vertaald in deze nieuwe begroting. 
Daarin komen veel onderwerpen en speerpunten van beleid naar voren die een uitwerking 
zijn van de nieuw benoemde programma’s.  
Hoewel 2019 een tekort laat zien, is de programmabegroting 2019-2022 structureel en 
reëel in evenwicht dankzij de begrotingsoverschotten in de jaren erna. Onze financiële 
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positie en vermogenspositie zijn dan ook nog steeds goed. Voor de realisatie van onze 
ambities hebben we evenals vorig jaar ook voor de komende collegeperiode kans gezien 
daarvoor een gemiddelde investeringsruimte van € 4 miljoen per jaar vrij te maken. Wij 
gaan graag met uw raad in gesprek om te komen tot een weloverwogen invulling daarvan. 
We verwijzen u hierbij naar bijlage 4 van deze aanbiedingsbrief. Daarin is een overzicht 
opgenomen van alle op geld gezette investeringen.  
 
 
2. Het structureel financieel meerjarenperspectief 
 
Financiële mutaties sinds de behandeling van de Kaderbrief 2019 
Het saldo in meerjarenperspectief is ten opzichte van de Kaderbrief 2019 veranderd door 
de volgende oorzaken op hoofdlijnen:  
• Structurele doorwerking Jaarrekening 2017 en Bestuursrapportage 2018 
• Gevolgen begrotingswijzigingen t/m nr. 7 van 2018 
• Verwerking besluitvorming Kaderbrief 2019 
• Verwerking enkele aangeleverde mutaties organisatie-eenheden 
• Definitieve bijdragen 2019 aan de verbonden partijen en andere gesubsidieerde 

verenigingen en instellingen 
• Doorwerking meicirculaire 2018 (inclusief correctie maartcirculaire) gemeentefonds  
• Mutaties loon- en prijspeil met doorwerking naar derden 
• Wijziging (vrijval) kapitaallasten en doorbelasting rente  
• Aanpassing ramingen leges en huuropbrengsten  
• Afstemming doorrekening opbrengst rioolrechten en afvalstoffenheffing. 
 
 
In de tabel hieronder is het financieel meerjarenperspectief opgenomen, zoals berekend bij 
de opstelling van de concept programmabegroting 2019.  
 

 
UITKOMSTEN IN MEERJARENPERSPECTIEF VOLGENS CONCEPT ‘PROGRAMMABEGROTING 2019’ 

                              (bedragen x € 1.000) 

Jaarschijf 2019 2020 2021 2022 

Stand incl. structurele effecten Kaderbrief 
2019 (zie pagina 3 aanbiedingsbrief) 164 V 923 V  1.020 V  1.557 V  

Mutaties na kaderbrief:     
- bijdragen verbonden partijen c.a. 157 N 93 N 53 N 49 V 
- financiering en kapitaallasten investeringen *) 109 V  12 N 4 N 385 N 
- trendmatige aanpassingen diverse baten 70 V  62 V 68 V 148 V 
- verwerking maart- en meicirculaire 2018 GF **) 97 V 187 N 309 N 939 N 
Saldo concept programmabegroting  
2019-2022 (V = voordelig) 283 V  693 V  722 V  430 V  

 
  *) Inclusief € 240.000 wegens ophoging stelpost kapitaallasten nieuwe investeringen in 2022. 
**) Inclusief bijstelling van € 226.466 nadelig op einduitkomst maartcirculaire 2018. 
 
 
Toelichting: 
Bijdragen verbonden partijen c.a.  
Op basis van de ontvangen begrotingen van de zogenoemde ‘Verbonden partijen’ zijn 
de ramingen in de gemeentebegroting aangepast. Het betreft dan de bijdrage aan o.a. 
de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, de Veiligheidsregio Drenthe, de 
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Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, 
etc. De gemeente stelt haar begroting samen op basis van constante prijzen, omdat ook 
de belangrijkste inkomstenbron, namelijk de algemene uitkering van het Rijk, ook op deze 
wijze is berekend. Dit betekent dat de bijdragen van de verbonden partijen voor de jaren 
na 2019 zijn ‘geschoond’ van de loon- en prijsinflatie.  
 
Financiering en kapitaallasten investeringen 
Naast de doorwerking van de bijgestelde berekening van de rente- en afschrijvingslasten 
van de op de balans gebrachte investeringen, is in deze mutatie ook de toename van de 
stelpost onvoorziene uitgaven met € 240.000 in 2022 wegens kapitaallasten nieuwe 
investeringen verwerkt. 
 
Trendmatige aanpassingen diverse baten 
Zoals gebruikelijk is bij de samenstelling van de begroting rekening gehouden met een 
trendmatige aanpassing van de baten wegens leges, rechten, huren en pachten met de 
jaarlijkse indexering op basis van het ‘consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle huis-
houdens’. Ook zijn de opbrengsten wegens riool- en reinigingsheffingen aangepast aan 
de nieuwe kostenontwikkeling (= 100% kostendekking), e.e.a. met inachtneming van de 
met de raad gemaakte afspraken.  
 
Verwerking maart- en meicirculaire 2018 gemeentefonds 
N.a.v. de meicirculaire 2018 is een herberekening gemaakt van de voor de komende jaren 
te ontvangen algemene uitkering. Door middel van een aanvullende memo d.d. 2 juli 2018  
is de raad geïnformeerd over de budgettaire gevolgen daarvan. Daarna is echter gebleken 
dat de basisuitkomst van de nieuw toegevoegde meerjarenschijf (2022) al bij de maart-
circulaire aanmerkelijk negatiever uitviel dan eerder was aangenomen. Het betreft hier een 
bedrag van ± € 226.000 nadelig, bovenop de negatieve bijstelling voor alle jaren op grond 
van de meicirculaire. De in de primitieve begroting 2019 verwerkte bijstelling betreft dus de 
uitkomsten van de beide circulaires t.o.v. de ramingen die daarvoor in de meerjarencijfers 
waren opgenomen.  
 
BTW Compensatiefonds (BCF) 
Vanaf uitkeringsjaar 2019 wordt een nieuwe werkwijze toegepast voor de berekening van de 
ruimte onder het plafond BCF. Dit heeft als gevolg dat deze ruimte bij de meicirculaire niet 
meer wordt meegenomen in de algemene uitkering en dus niet meer meeloopt in de uit-
keringsfactoren. Pas bij de septembercirculaire wordt telkens duidelijk wat gemeenten 
uitgekeerd krijgen. Omdat het slechts gaat om een andere werkwijze, is geanticipeerd 
op deze verwachting en is er voorzichtigheidshalve van uit gegaan dat we 50% uitgekeerd 
krijgen. De volledige ruimte ramen is niet realistisch, helemaal niets ramen evenmin. 
Uiteindelijk betekent dit dat de einduitkomst voor De Wolden hierdoor positief is gecorri-
geerd met een bedrag van bijna € 290.000 voor 2019 en verder oplopend naar afgerond 
€ 515.000 voor 2022. Hiermee is in de actuele cijfers rekening gehouden. 
 
De uitkomsten van het thans voorliggende concept begroting zijn positief. Aan deze aan-
biedingsbrief is een bijlage toegevoegd met de diverse speerpunten en wensen voor 2019 
en volgende jaren, zoals deze in de aanloop van de totstandkoming van deze begroting zijn 
aangeleverd. Omdat de raad zich hierover nog een oordeel moet vormen is met de financiële 
gevolgen hiervan in de concept begroting 2019 op voorhand dan ook nog geen rekening 
gehouden.  
Daarnaast zijn andere speerpunten uit de Kaderbrief 2019 ‘op geld gezet’, waarvan de 
gevolgen doorwerken in de cijfers van de definitief vast te stellen begroting. Ook deze 
gevolgen zijn in de afzonderlijke bijlage opgenomen.  
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Het college stelt de raad voor ook met de gevolgen van de nieuwe speerpunten/wensen in 
te stemmen en deze door middel van een eerste begrotingswijziging 2019 administratief te 
verwerken.  
 
Als we ook rekening houden met de nieuwe speerpunten/wensen, dan ontstaat samenvat-
tend het volgende financiële meerjarenbeeld: 
 

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 

Beschikbare ruimte concept begroting  283 V 693 V 722 V 430 V 
Nieuwe speerpunten/wensen (per saldo) * 610 N 377 N 371 N 354 N 
     
Totaal bijgesteld saldo  327 N  316 V  351 V  76 V  

(Bedragen x € 1.000 en V = voordelig en N = nadelig) 

 
* Hierin zijn al verrekend de voorgenomen (incidentele) dekkingen vanuit verschillende  
   reserves, zoals b.v. de dekking t.b.v. ‘Initiatiefrijk De Wolden’ ad € 1,0 miljoen over  
   meerdere jaren en verschillende andere onderwerpen, zoals weergegeven in bijlage 3  
   van deze aanbiedingsbrief.  
 
 
3. Zicht houden op een structureel sluitende meerjarenbegroting 

 
De hiervoor vermelde meerjarenramingen van de exploitatiebegroting voor de jaren na 2019 
sluiten dus met positieve structurele 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 we blijven zorgen voor een goede afstemming tussen de financiële 
mogelijkheden en de gewenste ruimte voor onder andere nieuw beleid met bijbehorende 
investeringen. Zie hierbij ook wat is vermeld onder het kopje ‘Financiële kengetallen’. 
 
Hoe om te gaan met de voorlopige uitkomsten van de meerjarenramingen? 
Zoals altijd doet de vraag zich voor hoe de nieuwe financiële uitkomsten van de voorlig-
gende begroting 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? 
 
Aan het eind van ieder programma zijn waar nodig de afwijkingen tussen de ramingen 2018 
en 2019 toegelicht. Achterin de programmabegroting is bij de meerjarenramingen vermeld 
op welke aannames de begrote bedragen 2019 t/m 2022 zijn gebaseerd.  
 
Waar in bovenstaande cijfers nog geen rekening is gehouden, is onder andere: 
- de gevolgen van mogelijke aanvullende speerpunten uit het nieuwe collegeprogramma  
  2018-2022 i.c.m. een verdere uitwerking/invulling van het investeringsprogramma 2019- 
  2022. Het collegeprogramma zal op onderdelen wellicht nog verder invulling krijgen; 
- de eventuele hogere kapitaallasten bouw/renovatie sporthal (MFA) te Zuidwolde, dan  
  opgevangen kan worden  binnen de beschikbare stelpost van de stelpost van € 4  
  miljoen aan investeringen per jaar; 
- eventuele aanvullende/onvoorziene zaken n.a.v. het InterBestuurlijk Programma (IBP). 
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4. Vermogenspositie van de gemeente    

 
Zoals gebruikelijk geven wij naast het financieel meerjarenperspectief ook van de vermo-
genspositie een actualisatie.  
 
Algemene reserve 
Enkele speerpunten uit het nieuwe collegeprogramma betreffen onderwerpen met een min 
of meer incidenteel karakter, onder andere de budgetten voor ‘Initiatiefrijk De Wolden’. Het 
college stelt de raad voor de financiële gevolgen daarvan tot een bedrag van ± € 1,2 miljoen 
te dekken door een aanwending van een deel van de middelen in de algemene reserve.  
Met de raad is overigens afgesproken om eventuele toekomstige rekeningoverschotten 
voortaan te storten in de algemene reserve. Ook winstnemingen in de bouwgrondcomplexen 
komen indirect ten goede aan de algemene reserves. Hierdoor neemt het eigen vermogen 
van de gemeente weer toe en hoeft er minder vreemd vermogen te worden aangetrokken.  
Met de aanwending van reservemiddelen is wel een structurele rentelast is gemoeid, na-
melijk circa € 12.000 (bij een rente van 1%). Ingeval van aanvulling van de reserves uit 
rekeningoverschotten zal dit nadeel echter weer (deels) ongedaan worden gemaakt.  
 
Reserve sociaal domein 
Uit de lijst met nieuwe speerpunten en wensen (bijlage 4) blijkt dat wij voor de dekking van 
een 3-tal onderwerpen, eveneens incidenteel voor maximaal drie jaar, voorstellen om een 
beroep op de ‘Reserve sociaal domein’ te doen tot een totaal bedrag van afgerond € 191.000 
in 2019. Het saldo van deze reserve bedraagt momenteel afgerond € 1,0 miljoen. In overleg 
met de raad is besloten 25% te bestemmen voor transformatie doeleinden. Hierbij is het 
uitgangspunt dat de reserve bij de samenstelling van de jaarrekening weer tot het maximum 
kan worden aangevuld.  
 
Eigen vermogen/vreemd vermogen 
De gemeente heeft zich voorgenomen om in de komende collegeperiode gemiddeld € 4 
miljoen per jaar te willen gaan investeren. De jaarlijkse overschotten nemen daardoor 
verder af. Ook de jaarlijkse vrijval van afschrijvingslasten is lager is dan de nieuwe inves-
teringen. Hierdoor zal de behoefte aan vreemd kapitaal (langlopende leningen) toenemen. 
Dit betekent logischerwijs dat de druk op de exploitatie verder oploopt. Met de financiële 
gevolgen daarvan is in de primitieve begroting rekening gehouden. Zo is voor de nieuw 
toegevoegde jaarschijf een structurele stelpost van € 240.000 rente en afschrijving mee-
genomen. Een toenemende schuld heeft overigens wel effect op de solvabiliteitsratio.  
 
Voor de ontwikkeling van de schuldpositie en de bijbehorende ratio’s verwijzen wij ook 
naar de ‘Financiële kengetallen’.  
 
 
 
5. Investeringen 2019  

 
In de Kaderbrief 2019 is op pagina 10 een meerjarig overzicht gegeven van de uit te voeren 
investeringen in de komende jaren. Dat overzicht hebben wij geactualiseerd en als bijlage 
toegevoegd aan deze aanbiedingsbrief. Onderstaand zijn nog eens de voorgenomen 
investeringen 2019 benoemd en geactualiseerd, namelijk:  
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Taakveld Geplande investeringen 2019  Bedrag 

0.0 - Sanering asbesthoudende daken gemeentelijke gebouwen €         40.000 
0.2 - Uitbreiding en aanpassing brandweerkazerne Ruinen “        252.000 
0.2 - Uitbreiding en aanpassing brandweerkazerne Ruinerwold “         25.200 
2.1 - Extra maatregelen uitvoeringsplan N375 “       750.000 
2.1 - Realiseren fietspaden prioriteit 2 Fietsplan 2019 – o.a. langs de Havelterweg “       543.300 
2.1 - Verbetering kruising Hoofdstraat-Steenbergerweg Zuidwolde “         15.000  
5.2 - Renovatie sporthal/nieuwbouw gymlokaal te Zuidwolde  1) “    2.265.000 
5.7 - Herinrichting burgemeestersbuurt Ruinerwold  “       155.000 
7.4 - Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen? “              Pm 
7.5 - Ruimen en herinrichten deel begraafplaats Ruinen 2) “        13.500 
7.5 - Muur voor historische graven begraafplaats Zuidwolde “        20.000 

   

 Totaal t.l.v. de € 4,0 miljoen investeringsruimte €  4.079.000 

1) Hiervoor is in 2018 al een voorbereidingskrediet van € 85.000 beschikbaar gesteld; 
2) Vervolgens is in 2020 aanvullend nog € 22.500 en in 2021 nog € 156.000 benodigd.  
 

Ook zijn enkele investeringen in beeld gebracht, waarvan de dekking van de rente en 
afschrijving op een andere wijze binnen de begroting kan worden gevonden, o.a. door 
middel een aanpassing van de rioolrechten of ten laste van een specifieke stelpost binnen 
de post voor ‘onvoorziene uitgaven’. Op deze wijze houden we zicht op het min of meer 
afgesproken maximum investeringsplafond van gemiddeld € 4 miljoen per jaar. 
   

Taakveld Geplande investeringen 2019 buiten investeringsplafond Bedrag 

0.4 Aanschaf noodaggregaat gemeentehuis Zuidwolde  €       30.000 
3.2 Voorbereidingskosten t.b.v. voldoende vestigingslocaties voor bedrijven  “       20.000 
7.2 Investeringen rioleringsprojecten  “     700.000 
8.3 Zonneleningen (SvN) “     150.000 
8.3 Duurzaamheidsleningen (SvN) “     250.000 
8.3 Verzilverleningen actiepunten woonplan (SvN) “  1.000.000 

   

 Netto buiten de afspraak van € 4,0 miljoen gemiddeld per jaar € 2.150.000 

 

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 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.  
In afwachting van de besluitvorming in de raad over de MFA te Zuidwolde wordt een voor-
behoud gemaakt voor de vrijgave van het daarvoor benodigde krediet. 
Meer informatie over de genoemde investeringen is opgenomen bij de betreffende speer-
punten in de programmabegroting 2019.  
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6. Tariefsaanpassing belastingen en heffingen 2019  

 
Onderdeel van de Programmabegroting 2019 vormen de verplicht voorgeschreven 
paragrafen. Een van deze paragrafen gaat over de lokale heffingen. In deze paragraaf 
is per heffing aangegeven wat op basis van de concept begrotingscijfers de verwachte 
opbrengst van de verschillende heffingen zou zijn. Er zijn echter ontwikkelingen die van 
invloed zijn op de hoogte van de door te belasten kosten en daarmee op de tarieven.  
 
 
Ontwikkelingen onroerende-zaakbelastingen 
In de huidige cijfers is v.w.b. de onroerende zaakbelastingen (OZB), gezien de nieuwe 
wensen/speerpunten op voorhand een trendmatige stijging van 1,5% van de tarieven 2019 
verwerkt. Daarnaast is rekening gehouden 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). We berekenen de definitieve percentages 2019 aan de hand van de vastgestelde 
waarde-ontwikkeling in de hertaxatie. Uitgangspunt is dat de waardeontwikkeling voor de 
OZB budgettair neutraal verloopt. 
 
 
Ontwikkelingen afvalstoffenheffing 
Bij de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt een 100% kostendekkende heffing. Op basis 
van de geactualiseerde cijfers en uitgangspunten is een doorrekening gemaakt, waaruit 
blijkt dat een stijging van de tarieven noodzakelijk is van ± 3%. Deze stijging wordt veroor-
zaakt door een combinatie van hogere verwerkings- en inzamelingskosten (extra lediging 
minicontainers), hogere btw en lagere verkoopopbrengsten gescheiden ingezamelde grond-
stoffen. Een stijging met ongeveer 3% leidt tot een verhoging van het tarief voor een meer-
persoonshuishouden met € 5,76 en komt daarmee op € 197,64. 
Inmiddels hebben wij vernomen dat het Rijk de afvalstoffenbelasting op het verbranden en 
storten van restafval de komende jaren wil gaan verhogen. Wellicht dat dit nog gevolgen  
heeft voor de eind dit jaar definitief vast te stellen afvalstoffenheffing.  
 
 
Ontwikkelingen rioolheffing 
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%. De hogere opbrengst leidt vervolgens tot 
een storting in de ‘Voorziening riolering’ tot ongeveer hetzelfde bedrag.  
 
In totaal zouden de woonlasten per huishouden hiermee stijgen met 1,65% naar € 715,81 
(2018 is dit € 704,21). Een stijging dus van € 11,60 of € 0,96 per maand. 
 
 



Aanbiedingsbrief programmabegroting 2019 
   

Pagina 8 

Woonlasten per huishouden 

Belasting De Wolden 
2018 

De Wolden 
2019 t.o.v. 2018 Landelijk 

2018 
Drenthe 

2018 
Gemiddelde OZB 
aanslag * € 285,53  € 289,81  1,5% € 274,00 € 285,88 

Afvalstoffenheffing € 191,88  € 197,64  3% € 253,00 € 208,04 

Rioolheffing € 226,80  € 228,36  0,7% € 194,00 € 196,91 

Totaal woonlasten  € 704,21 € 715,81  1,65% € 721,00 € 690,82 

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

Gemeenten zijn verplicht de zogenoemde vijf financiële kengetallen meerjarig in de 
paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van de begroting respectievelijk de 
jaarrekening op te nemen.  
 
Deze kengetallen hebben een signaalwerking en zeggen niet alles over de financiële positie 
van de gemeente, maar ze geven wel informatie over de schuldontwikkeling, solvabiliteit, 
etc. Vanzelfsprekend hebben we daar in de afgelopen collegeperiode ook ruime aandacht 
aan besteed. We zijn van mening dat een solide financiële basis het vertrekpunt moet 
blijven voor de toekomst van onze gemeente.  
 
Onder verwijzing naar wat hierover is vermeld in de bovenbedoelde paragraaf in de pro-
grammabegroting 2019, geven wij hieronder samenvattend een beeld van de uitkomsten 
van deze kengetallen voor het komende jaar: 
 

Onderdeel Score 2019 Toelichting 

- Netto schuldquote  
- Gecorrigeerde schuld 

42% 
23% 

Deze valt nog steeds ruim binnen de landelijk gehanteerde richt-
lijn van maximaal 130%. Door toenemende investeringen neemt 
vanzelfsprekend de omvang van de schuld ook toe.  

Solvabiliteitsratio 63% Deze valt nog ruim binnen de landelijke gehanteerde richtlijn van 
minimaal 30%. 

Grondexploitatie 0,4% De gemeente heeft beperkt geïnvesteerd en loopt hierdoor geen 
grote bijzondere risico's – er geldt overigens geen norm. 

Structurele 
exploitatieruimte 

1,6% Door een verdere uitzetting van de (kapitaal)lasten neemt de 
druk op het positieve structurele begrotingssaldo verder toe. 

Belastingcapaciteit 99% Hoewel de gemeente onder het landelijk gemiddelde zit v.w.b. de 
woonlasten (2018 € 704 t.o.v. € 721), is er t.o.v. de normtoe-
lating artikel-12 gemeente, nog een ruimte van afgerond € 2,6 
miljoen om de OZB (extra) te verhogen = politieke afweging. 

 
De uitkomsten van deze kengetallen stemmen ons tevreden. Wij streven ernaar dit beeld 
door te trekken naar de toekomst. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de voortzetting 
van het huidige financiële beleid. De mogelijkheid om in de toekomst nieuwe investeringen 
te kunnen doen, is voornamelijk afhankelijk van de structurele exploitatieruimte.  

*  In verband met de nog in uitvoering zijnde hertaxatie zijn de in de tabel opgenomen percentages 2019 (zie  
paragraaf ‘Lokale heffingen’ in de programmabegroting 2019) niet definitief. We berekenen de juiste 
percentages 2019 aan de hand van de vastgestelde waardeontwikkeling in de hertaxatie.  
Uitgangspunt is dat de waardeontwikkeling voor de OZB budgettair neutraal verloopt, behoudens areaal-
uitbreiding als gevolg van nieuw- en verbouw van opstallen. Bij de vaststelling van de verordening OZB op 
20 december 2018 leggen we de definitieve heffingspercentages ter vaststelling aan de raad voor.  
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Voor meer informatie over de achtergronden, de berekeningswijze en de uitkomsten van 
de financiële kengetallen, verwijzen wij naar de betreffende paragraaf in de programma-
begroting 2019. 
 
De provincie Drenthe heeft in een brief van 26 april 2018 (begrotingscirculaire 2019-2022 
uitgangspunten benoemd om voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen. Naar 
onze mening voldoen we met de nu voorliggende begroting daar aan.  
 
 
 
8. Tot slot 

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 2019’.  
 
 
 
 
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 2019 vast te stellen; 
 
2.  overeenkomstig artikel 4 van de ‘Financiële verordening gemeente De Wolden 2017’, 

te besluiten tot autorisatie van de investeringen 2019, zoals genoemd in de aan-
biedingsbrief 2019; 

 
3.  eventuele rekeningresultaten te zijner tijd te storten in de algemene reserve;  
 
4.  de begrotingssaldi in meerjarenperspectief 2019-2022 vast te stellen door akkoord te 

gaan met de maatregelen zoals deze zijn uitgewerkt in de aanbiedingsbrief, behorende 
bij de Programmabegroting 2019; 

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

2019 en volgende jaren behorende aanbiedingsbrief met bijlagen. 
 
 
 
 
Zuidwolde, 8 november 2018. 
 
 
Burgemeester en wethouders van DE WOLDEN, 
secretaris                                 burgemeester 
 
 
 
(T.N. Kramer)                          (R.T. de Groot) 
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Bijlagen: 
 
 
Bijlage 1 - Overzicht onvoorziene uitgaven en andere stelposten 
 
Bijlage 2  - Specificatie ‘Reserve investeringsprojecten’ 
 
Bijlage 3 - Overzicht speerpunten en wensen 2019 en volgende jaren  

          (plus nieuwe aanleveringen) 
 
Bijlage 4  - Overzicht beoogde investeringen 2018-2022. 
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Bijlage 1 
 
Overzicht onvoorziene uitgaven en diverse stelposten programmabegroting 2019 
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 Bijlage 2 – Specificatie ‘Reserve investeringsprojecten’  
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Bijlage 3  
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Bijlage 4 – Meerjarig overzicht beoogde investeringen  
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