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Inleiding en leeswijzer 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 

Om deze tijd van het jaar bieden wij u normaal gesproken een uitgebreide Kadernota voor het 
volgende jaar aan. Met de voorbereidingen daarvan waren we al geruime tijd bezig, zo zijn de 
scrums betreffende de verschillende programma’s enige tijd geleden al opgeleverd. Ook zijn 
we bezig geweest met het samenvoegen van alle informatie (ontwikkelingen, trends en speer-
punten) om te komen tot een overzichtelijk geheel. 

Toen kwam echter de uitbraak van het Coronavirus. Gezien de problematiek en alle maatregelen 
die op dat gebied sindsdien zijn genomen, bestaan er grote onzekerheden rondom onder meer 
de financiën van de verschillende overheden. Een verdere gedegen voorbereiding en uitwerking 
van de P&C-documenten, waaronder ook de kadernota, maakte het er hierdoor natuurlijk niet 
gemakkelijker op.  

Op dit moment (april 2020) kan er geen zinnig woord worden gezegd over wat precies de 
gevolgen zullen zijn en hoe lang deze crisis nog zal aanhouden. Wel is zoveel duidelijk dat de 
impact van de Coronacrisis enorm is. De gezondheid van grote groepen mensen uit de samen-
leving is in het geding, niet in de laatste plaats die van onze oudere inwoners.  

In het voetspoor van alles wat er op dit moment in onze maatschappij speelt, zullen ook de 
gevolgen op sociaal en economisch gebied op velerlei terreinen worden gevoeld. Niet in de 
laatste plaats geldt dat voor de vele bedrijven, waaronder ook de talrijke ZZP’ers.  
Gelukkig heeft het Rijk oog voor de nood van deze sector. 
 
Wel of niet een Kadernota of een afgeslankte kaderbrief? 

De problemen rondom de Coronacrisis zijn van dien aard dat een juiste ‘duiding’ van de toe-
komstige gemeentelijke financien erg moeilijk, zo niet onmogelijk is. De toekomst is zo onzeker 
dat ook vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de tijdens de scrums aangedragen trends, 
ontwikkelingen en speerpunten. Elke dag is er rondom de Coronacrisis weer ander nieuws en 
ongetwijfeld heeft deze crisis grote maatschappelijke, economische en financiële gevolgen, ook 
voor de gemeenten. 
In dit verband hebben wij ons afgevraagd of het zinvol is een uitgebreide kadernota met bij-
behorend financieel kader t.b.v. de opstelling van de programmabegroting 2021-2024 uit te 
brengen. In overleg met de Raadswerkgroep Financien zien wij, gelet de vele onduidelijkheden, 
dan ook af van het verder uitwerken van een dergelijke nota maar kiezen ervoor in de plaats 
daarvan een afgeslankte kaderbrief aan de raad aan te bieden. De raad is hiervan in een afzon-
derlijke memo al op de hoogte gebracht. 
 
De insteek bij de opstelling van de nu voorliggende kaderbrief is, om naast de aanleiding, in het 
kort de kaders rondom de huidige financiële situatie te schetsen. Verder benoemen we enkele 
belangrijke onderwerpen en geven we aan hoe wij daar richting de begroting mee om wensen te 
gaan. Als we deze zomer de begroting opstellen, dan zal er waarschijnlijk ook meer duidelijkheid 
zijn over de ontwikkelingen rondom de Coronacrisis, de meicirculaire gemeentefonds, de jaar-
rekening 2019 en ’last but not least’, over de uitwerking van het Plan van Aanpak Sociaal Domein.  
 
Overigens is door het college, in afwijking van de besluitvorming in de raad rondom het plan van 
aanpak sociaal domein, aangegeven om voorlopig een omgekeerde werkwijze toe te passen waar 
het gaat om de te nemen maatregelen. Waar er eerst het plan was om door middel van een 
interactief proces de noodzakelijk maatregelen uit te werken, is nu het plan de raad een breed 
scala aan maatregelen voor te leggen waaruit zij dan een keus kan maken.  
Het pakket van maatregelen wordt hierbij tegelijk met deze kaderbrief aan de raad aangeboden, 
zodat in juni a.s. hierover besluitvorming kan plaatsvinden. Deze besluitvorming is dan weer input 
voor de samenstelling van de programmabegroting voor het volgende jaar. Wij stellen ons daarbij 
voor in de periode tussen de besluitvorming in de raad eind juni a.s. en de behandeling van de 
programmabegroting 2021-2024 de diverse adviesraden op dit gebied te informeren c.q. te consul-
teren. 
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Vanzelfsprekend zullen we bij de verdere uitwerking van de komende programmabegroting 2021-
2024 de voortgang van het lopende college- en raadsprogramma betrekken. 
 
Gelet op het vorenstaande en onder verwijzing naar de inhoud van deze kaderbrief, vraagt het 
college de raad om bij de besluitvorming in juni a.s.: 
 

1. kennis te nemen van  
a. de Kaderbrief 2021; 
b. de Nota reserves & voorzieningen 2021-2024;  
c. het pakket met mogelijke maatregelen ter uitwerking 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; 

2. aan te geven of het college voor wat betreft de beschikbare en uitgewerkte 
maatregelen betreffende het sociaal domein, de juiste richting heeft gekozen of 
dat sommige keuzes niet of minder gewenst zijn; 

3. de uitkomsten van de besprekingen betreffende de kaderbrief 2021 te betrekken 
bij de samenstelling van de programmabegroting 2021-2024; 

4. de algemene beschouwingen over de aanvullende en nog vast te stellen speer-
punten die voortkomen vanuit het lopende collegeprogramma, te houden in het 
komende najaar, bij de behandeling van de programmabegroting over de periode 
2021-2024.  

 
 
Bijlagen 
Bij deze kaderbief is de ‘Nota reserves & voorzieningen 2021-2024’ als afzonderlijke bijlage 
gevoegd. 
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Uiteenzetting financiële positie  
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk gaat het college in op de uitkomsten van de jaarrekening 2019. Op 20 mei 2020 
kunnen we het accountantsoordeel en het verslag van bevindingen in de Raadswerkgroep Financien 
bespreken. Vervolgens kan de definitieve jaarrekening (formeel) op 25 juni 2020 worden 
behandeld en vastgesteld.  
 
Ook kijken we in dit hoofdstuk terug op de begrotingsbehandeling voor het lopende jaar 2020 en 
de besluiten die de raad heeft genomen in de vergadering van 7 november 2019.  
Vervolgens gaat het college beknopt in op de financiële vooruitzichten voor de begrotingsperiode 
2021 – 2024 (inclusief de algemene uitkering). Zoals hiervoor al is opgemerkt wordt daarbij een 
voorbehoud gemaakt betreffende de onvoorziene financiële gevolgen van de Coronacrisis.  
Daarna gaan we kort in op de nog lopende bezuiniging op de bibliotheken en op het meerjarig 
investeringsplan. 
Tenslotte behandelen we de situatie rondom het eigen vermogen onder de kop ‘Vermogenspositie – 
reserves & voorzieningen’. 
Aan het eind van dit hoofdstuk trekken we een aantal conclusies betreffende de financiële positie 
van de gemeente. 
 
Rekeningresultaat 2019 
We beperken ons hier voornamelijk tot de financiële uitkomst van de jaarrekening 2019. In een 
afzonderlijk voorstel aan de raad gaan we in op de mogelijke dekking van het behaalde nadelige 
resultaat. In het verleden is door de gemeenteraad steeds besloten de voordelige exploitatiesaldi te 
storten in de ‘Algemene reserve’. Mitsdien ligt de dekking van het nadelige saldo 2019 vanuit deze 
reserve nu dan ook voor de hand. 
 
Het verwachte nadelige rekeningresultaat 2019 bedraagt afgerond € 920.000. Dit onder voorbe-
houd van correcties na de accountantscontrole. De uitkomsten van de jaarrekening 2019 werken 
deels structureel door in 2020 en volgende jaren. Het gaat daarbij om de volgende bedragen: 
 
- Verhuur, pacht en erfpacht                                          € 59.000 V 
- Terug te ontvangen kosten beveiliging scholen                “ 12.500 V 
- Kosten schoolzwemmen                                               “ 13.000 V 
- Kosten leerlingenvervoer                                          “ 15.000 V 
- Kosten kinderopvang                                           “ 43.000 N 
- Hogere baten cultuur, w.o. provinciale bijdrage     “ 22.000 V 
- Hogere kosten arbeidsparticipatie           “ 38.000 N 

        ----------------- 
  Positieve doorwerking 2021 e.v. jaren     € 40.500 V 
 ========== 
 
Doordat wij echter in 2020 nog volop worden geconfronteerd met de hogere kosten betreffende het 
sociaal domein, zal de nadelige doorwerking daarvan dit jaar nog aanzienlijk zijn. Wij stellen voor 
hierop in de bestuursrapportage 2020 terug te komen omdat er dan ook meer informatie beschik-
baar is.  
 
Begroting 2020 
De programmabegroting 2020 is behandeld in de raadsvergadering van 7 november 2019. 
Na besluitvorming was het voordelig saldo 2020 in meerjarenperspectief bepaald op € 159.202.  
 
Het saldo binnen de exploitatiebegroting 2020 bedraagt op dit moment inclusief de vastgestelde 
begrotingswijzigingen (t/m nr. 4) en een aantal nog door te voeren (administratieve) bijstellingen 
en correcties – vooralsnog ± € 132.000 voordelig. Hierin is de structurele doorwerking vanuit de 
jaarrekening 2019 nog niet verwerkt. Over de verdere mutaties op het saldo 2020 informeren wij u 
in de nog te verschijnen kwartaal nieuwsbrieven en bestuursrapportage 2020. 
Gezien de uitkomsten van de jaarrekening 2019 moeten we dus ook rekening houden met een 
nadelig resultaat over 2020, ook en vooral veroorzaakt door de tegenvallers in het sociaal domein. 
Daarnaast krijgen we vanzelfsprekend te maken met de gevolgen van de Coronacrisis. 
 
De begroting 2020 is eind december 2019 goedgekeurd door de provincie Drenthe. Begin 2020 
verricht de provincie (zoals gewoonlijk) aan de hand van het financieel toezichtkader nader 
onderzoek naar de begroting 2020, dit inclusief de voortgang en het verdere verloop van de 



Kaderbrief 2021 Uiteenzetting financiële positie 
 

Gemeente De Wolden 5 
 

bezuinigingsmaatregelen (o.a. de ingeboekte taakstelling op de bibliotheek en de nog te ver-
werken uitkomsten van de herijking Plan van Aanpak sociaal domein). De resultaten hiervan wil 
de provincie graag in samenhang met bijvoorbeeld de Kadernota 2021 met de raad bespreken, 
net als het accountantsrapport bij de jaarrekening 2019.  
 
Dit jaarlijks terugkerende gesprek tussen de provincie en een delegatie van de gemeenteraad 
vindt meest in de zomerperiode plaats. Ook de portefeuillehouder financiën, de griffier en ambte-
lijke ondersteuning zijn daarbij aanwezig.  
 
 
Financieel meerjarenbeleid 2021 - 2024 
Het onderstaande financieel overzicht geeft een beknopte meerjarige doorkijk op hoofdlijnen van 
de voorlopige financiële uitkomsten van de gemeentelijke exploitatie 2021-2024, dit op basis van 
de huidige informatie (exclusief de mogelijke gevolgen van de Coronacrisis). 
 
Ook is in onderstaande cijfers nog geen rekening gehouden met de noodzakelijke bijstelling van de 
ramingen als gevolg van de herijking van de budgetten en maatregelen in het sociaal domein.  
 
De geraamde exploitatiesaldi voor de komende jaren zijn op hoofdlijnen (zie ook bij de inleiding): 

Meerjarenperspectief 2021-2024 (in bedragen x € 1.000) 

 2021 2022 2023 2024 

Saldo in meerjarenperspectief t/m wijziging 3/2020 39 N 8 V 243 V 243 V 

Diverse overige aanpassingen, o.a. hogere brand-  
verzekeringspremies, etc.  22 N 22 N 22 N 22 N 

Structurele doorwerking jaarrekening 2019 41 V 41 V 41 V 41 V 

Tussentelling  20 N 27 V 262 V 262 V 

Financiële gevolgen prio 1 en 2 scrums 2021*     

- Loon- en prijsstijging bezoldiging bestuurders c.a. 20 N 20 N 20 N 20 N 

- Bijdrage VRD en Veiligheidshuis 19 N 19 N 19 N 19 N 

- Lagere baten bouwvergunningen 200 N 200 N 200 N 200 N 

- Extra formatie uitvoering SvN-regelingen 14 N 14 N 14 N 14 N 

- Extra onderhoud kapitaalgoederen i.v.m. inflatie 60 N 60 N 60 N 60 N 

- AMW/Welzijn, cao-gevolgen 22 N 22 N 22 N 22 N 

- Uitvoering nota volksgezondheid 10 N 10 N 10 N 10 N 

- Lager dividend NV BNG 39 N 29 N 19 N 9 N 

- Algemene uitkering – hoger accres nieuw basisjaar 450 V 450 V 450 V 450 V 

- Bijdrage SWO o.b.v. kaderbrief 2021 570 N 570 N 570 N 570 N 

- Gevolgen wijziging interne urentoerekening ** 150 N 150 N 150 N 150 N 

- Onderhoud gemeentelijke gebouwen Planon 25 N 25 N 25 N 25 N 

- Stelpost kapitaallasten jaar 2024 - - - 220 N 

Overige mutaties uit scrums 2021-2024 Pm Pm Pm  Pm 

Actuele tussenstand exploitatieresultaten 699 N 642 N 397 N 607 N 

 *   Exclusief kapitaallasten nieuwe investeringen – deze worden gedekt uit bestaande stelpost! 
**  Hierover is bij de jaarrekening 2019 en ide 1e kwartaalrapportage 2020 ook gerapporteerd. Zie ook de toelichting verderop in deze kaderbrief bij  
      programma ’09 – Financiën etc.’  
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Ontwikkelingen algemene uitkering 
Gezien de verwachte exploitatietekorten, is het van belang te weten hoe de belangrijkste 
inkomstenbron van de gemeente, namelijk de algemene uitkering uit het gemeentefonds, zich 
ontwikkelt. In de hiervoor getoonde cijfers van de actuele meerjarenraming is onder andere 
rekening gehouden met de informatie uit de septembercirculaire 2019 en naderhand met de 
uitkomsten van de decembercirculaire 2019.  
 
De VNG adviseerde in het verleden steeds tegenvallers, indien mogelijk, te compenseren met 
meevallers en flexibiliteit in de begroting in te bouwen, zeker op het gebied van de drie grote 
decentralisaties. Hoewel dit een nobel streven is, concluderen gemeenten dat het steeds moeilijker 
wordt de begroting meerjarig sluitend te houden. Dat daarbij het sociaal domein een forse wissel 
trekt op de bestedingsruimte is inmiddels wel duidelijk. In het verleden is al veel gezegd en 
geschreven over de schommelingen en kortingen op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 
 
Onlangs werd bekend dat de herverdeling van het gemeentefonds, voorzien voor 2021, met een 
jaar wordt uitgesteld. De komende maanden vindt er aanvullend onderzoek plaats naar de voor-
lopige uitkomsten. Ten opzichte van de voorlopig becijferde uitkomsten, moet dat vooral tot minder 
financieel nadeel voor het platteland leiden.  
 
Blijkbaar heeft ook Frontin Pauw (onze belangrijkste adviseur rondom het gemeentefonds) geen 
inzicht in de voorlopige uitkomsten en ook al is er sprake van enig uitstel, waarschuwt men wel 
voor de mogelijke gevolgen en het verwachte nadelig herverdeeleffect voor plattelandsgemeenten. 
De keus is aan de gemeenten om een inschatting van het nadelig herverdeeleffect te maken. In 
ieder geval is het opnemen van deze onzekerheid in de risicoparagraaf bij de komende begroting 
min of meer een minimale vereiste. 
 
Overigens merken we hier nog op dat bij de samenstelling van de meerjarenbegroting 2020-2023 
een stelpost in de begroting is ingebouwd waaruit mogelijke dekking kan plaatsvinden van (een 
deel van) de nadelige herverdeeleffecten.  
 
We hebben in het verleden meermalen opgemerkt het belangrijk te vinden dat de gemeente niet 
(financieel) direct afhankelijk is van het Rijk als bijv. de algemene uitkering uit het gemeentefonds 
negatief doorwerkt. Het hebben van ‘enig vet op de botten’ is dan ook gewenst, zodat de gemeente 
niet bij de eerste de beste tegenvaller, opnieuw moet bezuinigingen. Mede hierdoor en als gevolg 
van de forse schommelingen in de uitkeringen, zijn bij de verwerking van de septembercirculaire 
2019 vooralsnog de volgende bedragen als (structurele) stelpost voor 2020 t/m 2023 opgenomen: 
 
2020 - €  399.175 
2021  - €  800.005 
2022 - €  908.022 
2023  - €  818.272 
 
Hoe een en ander precies doorwerkt in de uitkeringen tot en met 2024 wordt voor een deel 
duidelijk na het verschijnen van de mei-/junicirculaire 2020. Totdat er ook meer nieuws bekend 
wordt over de herziening van de verdeelsystematiek, boeken we op dit moment voorlopig nog 
geen negatief herverdeeleffect in, maar zijn wel van mening dat de hiervoor genoemde stelpost 
beschikbaar blijft voor het doel waarvoor zij is ingesteld (in hoofdzaak financiële effecten 
herziening verdeelsystematiek en opvangen doorwerking overige mutaties algemene uitkering). 
 
 
Voortgang afgesproken bezuinigingen vanuit 2012-2018 
Het college heeft met de raad afspraken gemaakt over de manier van rapportage betreffende de 
voortgang in de realisatie van de lopende en (nog) niet gerealiseerde maar wel eerder afgesproken 
bezuinigingen.  
 
Met ingang van 2017 was in de meerjarenraming o.a. een taakstelling op de exploitatiebijdrage 
bibliotheekwerk opgenomen van € 180.000. Door de raad is destijds besloten deze taakstelling in 
2017 te dekken door een onttrekking aan de 'Reserve investeringsprojecten'.  
Samen met de bibliotheek willen we graag invulling geven aan de ambitie, zoals die in de visie 
‘Van vestiging naar functie 2017-2021' is neergelegd. Om die ambitie te kunnen realiseren is 
besloten om gedurende maximaal 3 jaren de taakstelling van € 180.000 te verlagen tot € 60.000. 
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Dit betekent dat met ingang van 2021 wederom het volledige bedrag van € 180.000 is ingeboekt. 
Zie ook in de Programmabegroting 2018-2021, programma 03 – Sociaal beleid en onderwijs, bij 
taakveld 5.60 (blz. 42). 
 
Het was de bedoeling dat de raad in maart 2020, tijdens een interne raadinformatieavond, geïn-
formeerd zou worden over een aantal scenario’s met bijbehorende consequenties betreffende de 
taakstelling. Medio september/oktober 2020 zou de raad d.m.v. een separaat raadsvoorstel worden 
gevraagd een keuze te maken voor één van de gepresenteerde scenario's. De uitkomst zou dan 
verwerkt worden in de begroting 2021, voor zover nodig naderhand bij begrotingswijziging. Door 
de Coronacrisis kon dit proces geen doorgang vinden. 
 
Het college streeft er thans naar om ruimschoots voor de begrotingsbehandeling hierop terug te 
komen, eventueel voorzien van een voorkeursscenario. Mogelijk dat er een bijstelling plaatsvindt 
van de tot nu toe vastgestelde taakstelling. Het definitieve besluit kan dan worden genomen bij de 
behandeling van de programmabegroting 2021 e.v. jaren.  
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Meerjarig investeringsplan 2019 - 2024 

Met de raad is een investeringsplafond van, zo mogelijk, gemiddeld € 4,0 miljoen per jaar af-
gesproken voor deze collegeperiode. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden hanteert de 
gemeente ook voor de jaren daarna dit bedrag vooralsnog als richtinggevend.  
Richting de begroting 2021-2024 verhogen wij in de laatste jaarschijf (2024) de stelpost onvoor-
zien met € 220.000 (gemiddeld op basis van 20 jaar afschrijving en 0,5% rente). Het betreft hier 
eigenlijk de doorwerking van de kapitaallasten die betrekking hebben op de investeringen 2023. 
Immers de kapitaallasten drukken met ingang van een jaar later op de exploitatie. 
 
Op basis van de eerste informatie resteert er over de periode t/m 2023 per saldo nog ongeveer 
afgerond € 3,0 miljoen aan resterende investeringsruimte, hoewel de invulling daarvan voor 2023 
eigenlijk is voorbehouden aan een volgend college/raad.  
 

 
 
 
De investering betreffende de vervanging van de sporthal en het gymlokaal te Zuidwolde zal 
afzonderlijk in de raad worden besproken. Het totale investeringsbedrag zal t.o.v. het genoemde 
bedrag nog wijzigen. 
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Bij het samenstellen van de jaarrekening 2019 hebben we de balans opgemaakt rondom de 
lopende investeringen, waarvan de kredieten dus al eerder door de raad zijn vrijgegeven.  
In totaal stond per ultimo februari 2020 nog per saldo voor afgerond € 5,2 miljoen open om te 
besteden aan de te realiseren investeringen. Het gaat hierbij dan o.a. om de € 1,5 miljoen voor 
de maatregelen uitvoeringsplan N375. Ook stonden er o.a. nog kredieten open wegens aan te 
leggen fietspaden, rioleringsprojecten, ontsluitingsweg Hoge Akkers, Hoofdstraat N/Z Zuidwolde 
en wegens te verstrekken zonneleningen en duurzaamheidssubsidies.  
 
 
Vermogenspositie  
De hoogte en samenstelling van de reserves en voorzieningen is van belang voor de beoordeling 
van de vermogenspositie van de gemeente.  
 
De kaderstelling hiervan vindt plaats in de nota reserves en voorzieningen. In de 'Financiële 
verordening artikel 212' is vastgelegd dat we de nota jaarlijks actualiseren. Gebruikelijk is dat de 
raad deze gelijktijdig met de kadernota voor het volgende jaar behandelt, dit jaar dus bij een meer 
afgeslankte kaderbrief 2021. 
Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen hebben we de gevolgen van de jaar-
rekening 2019 verwerkt en rekening gehouden met de door de raad vastgestelde begrotings-
wijzigingen t/m nr. 3 van 2020. Daarnaast is er grotendeels sprake van uitvoering en toepassing 
van bestaand beleid (bijvoorbeeld egalisatie/verrekening van over- en onderschrijdingen op de 
exploitatie).  
 
Volgens de vermoedelijke cijfers per 1 januari 2020 bedraagt het totaal van de reserves en 
voorzieningen (inclusief het nadelig jaarresultaat 2019) afgerond € 42,7 (stand 1-1-2019 was 
€ 43,4 miljoen).  
 
Gespecificeerd is het beeld per 1-1-2020: 
1. algemene reserves  € 30.286.000 
2. bestemmingsreserves €   8.490.000 
3. voorzieningen  €   3.937.000 
 
Naar verwachting is het verloop in de komende jaren: 
1. per 1-1-2021  € 40,0 miljoen 
2. per 1-1-2022  € 38,9 miljoen 
3. per 1-1-2023  € 38,6 miljoen 
 
Tot de algemene reserves worden gerekend Stand 1-1-2020 
Algemene reserve (incl. verrekening tekort 2019) € 7.466.000 
Reserve aandelenoverdracht NV Rendo “ 13.843.000 
Reserve aandelenoverdracht NV Essent “ 8.794.000 
Algemene reserve bouwgrondexploitatie “ 183.000 
Totaal € 30.286.000 
 
Gemeenten moeten op grond van de voorschriften een zekere ‘weerstandscapaciteit’ (buffer) hebben 
om risico’s te kunnen opvangen. Er is daarbij een onderscheid in structurele en incidentele weer-
standscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang van de post 
‘onvoorziene uitgaven’ en de ‘onbenutte belastingcapaciteit’. Bij de incidentele weerstandscapaciteit 
kijken we vooral naar de vrij besteedbare reserves. Dat zijn de algemene reserves exclusief die voor 
de bouwgrondexploitatie en gecorrigeerd voor de activa met een maatschappelijk nut. Grofweg bete-
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kent dit dat de incidentele weerstandscapaciteit voor De Wolden per 1-1-2020 circa € 23,5 miljoen 
bedraagt.  
De per deze datum berekende risico’s zijn bij de begroting 2020 bepaald op afgerond € 4,6 miljoen, 
zodat er in principe een ‘vrije ruimte’ is van bijna € 19 miljoen.  
Zie voor de gevolgen van de inzet van de algemene reserves voor o.a. de schuldpositie van de 
gemeente, de hierna opgenomen tekst onder ‘Houdbare gemeentefinanciën/financiële kengetallen’. 
 
Als we kijken naar de historie van de algemene reserve, dan zijn er twee onderdelen die ontstaan 
zijn door de verkoop van de aandelen NV Rendo en NV Essent. Het doel van deze beide reserves 
is het compenseren van de financiële gevolgen van deze verkopen. Door de verkoop kreeg de 
gemeente te maken met een lagere dividenduitkering. Het gemis hieraan werd (deels) gecom-
penseerd doordat de gemeente minder vreemd kapitaal hoefde aan te trekken waardoor er weer 
lagere rentelasten ontstonden.  
 
Inzet van en onttrekking aan de algemene reserves is in principe dus vrij. Dit betekent echter wel 
dat bij aanwending hiervan (ook van een deel), we mogelijk aanvullende financieringsmiddelen 
moeten aantrekken. Dit heeft vanzelfsprekend rentelasten tot gevolg. Hierdoor stijgt het zoge-
noemde ‘omslagpercentage’ (voor de begroting 2020 nog afgerond 0,5%) waardoor de aan alle 
andere taakvelden toe te rekenen kapitaallasten zullen stijgen. Een bijkomend gevolg is dat de 
schuldpositie van de gemeente wijzigt en dus van invloed is op de financiële kengetallen. Gezien 
deze gevolgen is bij de samenstelling van de nota reserves en voorzieningen in het verleden steeds 
aangegeven dat ook de algemene reserves niet vrij aanwendbaar zijn. Door de situatie op de kapi-
taalmarkt zijn de rentegevolgen op dit moment overigens beperkt te noemen. 
  
Gezien de historie rondom de verkoop van de aandelen NV Rendo en NV Essent kan het standpunt 
worden ingenomen dat de beide hieraan gerelateerde reserves vooralsnog in stand blijven en 
daarvan dus geen aanwending plaatsvindt, uitgezonderd de noodzaak om exploitatietekorten 
incidenteel te dekken.  
 
Daarmee komt de focus dan vooral te liggen op de vraag welke mogelijkheden er zijn om het 
overige en het meer echt ‘vrije’ deel van de algemene reserve in te zetten voor de dekking van 
kapitaallasten van gemeentelijke investeringen.  
 
De verwachte ontwikkeling van dit deel van de algemene reserves in de komende jaren is als 
volgt: 
 
Stand 1-1-2020   €  8.386.000 
Af: 
Dekking nadelig jaarresultaat 2019 (voorlopig) € 920.000 
Onttrekking t.b.v. klimaatdoelstellingen 2020 " 200.000 
Onttrekking t.b.v.´Initiatiefrijk De Wolden 2020´ " 333.000 
Diverse overige onttrekkingen begroting 2020 “ 674.000 
Storting in ‘Dekkingsreserve MFA te Zuidwolde´ “ 6.000.000 “ 8.127.000 -/- 
 
Saldo 1-1-2021   € 259.000 
Af: 
Onttrekking t.b.v. ‘Initiatiefrijk De Wolden 2021'   “ 333.000 -/- 
Onttrekking i.v.m. implementatie Omgevingswet   " 32.000 -/- 
Saldo 1-1-2022   € 106.000 -/- 
 
Uit het vorenstaande blijkt dus dat er een nadelig saldo dreigt op dit onderdeel van de algemene 
reserve. Dit kan worden gecompenseerd c.q. opgeheven door een overboeking van de 'Reserve 
aandelenoverdracht NV Rendo/NV Essent'.  
 
Onderstaand zijn enkele aandachtspunten bij de verschillende (andere) reserves benoemd: 
1. In 2019 zijn de toevoegingen aan de algemene reserve verwerkt van de saldi van de reserve 

investeringsprojecten en de reserve frictie- en organisatiekosten. Ook is rekening gehouden 
met het onttrekken aan de algemene reserve van in totaal € 1,0 miljoen gedurende de periode 
2019-2021 t.b.v. projecten uit ‘Initiatiefrijk De Wolden’ en € 1,0 miljoen voor de vorming van 
de dekkingsreserve kunstgrasvelden.  

2.  Ook is bij de behandeling van de begroting 2020 ingestemd met de onttrekking aan de alge-
mene reserve van € 611.000 voor enkele andere projecten. 
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3. Ten behoeve van de dekking van het voorlopige nadelige jaarresultaat 2019 is vooralsnog een 
bedrag van € 920.000 benodigd. Daarnaast is het de bedoeling t.b.v. de klimaatdoelstellingen 
een bedrag van € 200.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. 

4. De ‘Reserve sociaal domein’, waarbij is voorgesteld om een verdeling van 75%-25% te hante-
ren. Dat wil zeggen dat 75% van de omvang van de reserve bedoeld is om schommelingen in 
de exploitatie op te vangen en dat 25% bedoeld is om in te zetten voor transformatie doel-
einden binnen het sociaal domein. Bij de begroting 2019 is besloten tijdelijk voor gedurende 
3 jaar een beroep op deze reserve te doen ter grootte van € 191.500 per jaar. Daarbij is ver-
ondersteld dat de reserve bij de samenstelling van de jaarrekening weer tot het maximum kan 
worden aangevuld. Uit de actuele nota blijkt dat deze reserve verder onder druk is komen te 
staan door andere voorgenomen onttrekkingen (bijdrage Stichting OCO en de bijdrage t.b.v. 
kwetsbare kinderen). De stand van deze reserve bedraagt per 1-1-2022 nog afgerond 
€ 223.000. 

5. De situatie dat toekomstige onttrekkingen aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie pas 
kunnen plaatsvinden als de verkopen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Met een onttrekking 
bedoelen we afroming van deze reserve, voor zover de stand hiervan hoger is dan het minimaal 
benodigde weerstandsvermogen. 

 
De herziene 'Nota reserves & voorzieningen 2021-2024' is voor de raad bij de stukken ter inzage 
gelegd en is ook ter informatie op de raadsapp geplaatst. 
 
 
Conclusies 
Op basis van het vorenstaande trekt het college de volgende conclusies: 
1. De jaarrekening 2019 vertoont een (voorlopig) tekort van afgerond € 920.000, dat deels 

structureel doorwerkt naar volgende jaren. 
2. Op de lopende exploitatie 2020 verwachten we ook een tekort, hoewel niet precies bekend 

hoeveel. Er zal immers veel afhangen van o.a. de gevolgen rondom de Coronacrisis en de 
doorwerking dit jaar van de tegenvallers in het sociaal domein. 

3. Daarnaast verwachten we ook dat exploitatie over de jaren 2021–2024, zonder maatregelen 
o.a. in het sociaal domein, problemen zal geven terwijl daarbij ook nog geen rekening is 
gehouden met de verschillende verplichtingen en wensen 2021 met financiële gevolgen. 

4. Hoewel de algemene uitkering in het gemeentefonds een nadelig herverdeeleffect zal laten zien 
voor plattelandsgemeenten, verwachten we een groot deel te kunnen opvangen binnen de daar-
voor ingestelde stelpost. 

5. Voor wat betreft de lopende bezuinigingen is de al eerder afgesproken taakstelling op de biblio-
theken in de meerjarencijfers tot de volle omvang m.i.v. 2021 ingeboekt. Dit betekent vanaf 
volgend jaar een extra structurele korting op het budget voor de bibliotheek van € 120.000. 

6. Van de in het meerjarige investeringsplan beschikbare € 4,0 miljoen ruimte per jaar is tot en 
met 2023 nog circa € 2,4 miljoen niet ingevuld. Overigens zou het volgende college de ruimte 
2023 van plannen moeten voorzien, omdat er in 2022 opnieuw gemeenteraadsverkiezingen zijn. 

7. De vermogenspositie van De Wolden is nog steeds goed, er is per 1-1-2020 een weerstands-
vermogen van circa € 23,5 miljoen, terwijl de financiële risico’s per deze datum zijn berekend 
op circa € 4,6 miljoen. 

8. De algemene reserve biedt nog ruimte voor dekking van het tekort op de jaarrekening 2019 en 
indien noodzakelijk 2020. Dit betekent wel dat een beroep op het tot nu toe niet-gebruikte deel 
betreffende de verkoop van de aandelen NV Rendo en NV Essent niet langer uitgesteld kan 
worden. 

9. Om vroegtijdig de negatieve exploitatiesaldi bij te sturen is het noodzakelijk richting de samen-
stelling van de programmabegroting 2021-2024 een afgewogen pakket van maatregelen vast te 
stellen waarmee er weer een balans komt tussen de lasten en baten in het sociaal domein. 

 
Vanzelfsprekend actualiseren wij de financiële situatie in de aanloop naar de samenstelling van de 
programmabegroting 2021-2024. Hierbij houden we rekening met de verdere invulling en gevolgen 
van de te nemen maatregelen op grond van de Coronacrisis. Ook is dan de informatie uit de mei-
circulaire gemeentefonds 2020 bekend. Daarnaast is er dan ook meer duidelijkheid over het nood-
zakelijke pakket aan te nemen keuzemaatregelen om meer balans aan te brengen tussen de baten 
en lasten betreffende het sociaal domein. 
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Programma 01 – Gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend 
 
0.2 – Burgerzaken 

Publieksbalie gemeentehuis Zuidwolde 
De huidige ontvangstruimte in het gemeentehuis is ruim 16 jaar oud en aan vervanging toe naar 
een veilige en effectieve omgeving voor klant en medewerker. De herinrichting vindt plaats op 
basis van de visie dienstverlening, die in 2020 is herijkt.  
 
Voorlopige schatting krediet: € 159.200 inclusief 100 interne eigen uren. Dit bedrag schrijven we 
lineair af in 25 jaar (ca. € 7.000 per jaar). 
 
 
Programma 02 – Een veilig thuis 
 
Hoewel er (beperkte) financiële muaties zijn aangaande dit programma, zijn de onderwerpen niet 
van een dusdanige aard dat een speciale vermelding daarvan in deze kaderbrief noodzakelijk is. 
Vanzelfsprekend komt het college daarop bij de samenstelling van de programmabegroting 2021 
terug.  
 
 
Programma 03 – Duurzaam leven  
 
7.4 – Milieubeheer 

Regionale Energie Strategie (RES) 
Medio 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd: de Nederlandse uitwerking van de internationale 
klimaatafspraken van Parijs (2015). Het Klimaatakkoord is een samenwerking tussen het Rijk, de 
decentrale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen wordt invulling 
gegeven aan de doelstelling om de CO2-uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met 49% ten 
opzichte van 1990 (en zo’n 95% in 2050). Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s (RES-
regio’s) in Nederland onderzoeken hoeveel, waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land 
(wind en zon) opgewekt kan worden en welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en 
gebouwen van het aardgas af kunnen. De RES geeft daarnaast inzicht in de gevolgen voor de 
energie-infrastructuur. De Wolden participeert in het opstellen van een RES voor de regio Drenthe. 
Uiterlijk 1 oktober 2020 wordt de bijdrage van Drenthe opgeleverd. Hierin staat wat regio Drenthe 
wil gaan opwekken. Vervolgens wordt in de RES 1.0 onder andere uitgewerkt wáár en hoe her-
nieuwbare energie wordt opgewekt. Dit wordt uiterlijk 1 juli 2021 opgeleverd. 
 
Actualiseren Actieplan Klimaat & Energie 
Het huidige Actieplan Klimaat & Energie gaan we actualiseren en daarmee spelen we in op 
ontwikkelingen in de samenleving en onze besparingsdoelstelling vanuit het Klimaatakkoord. 
Het bureau Noordtij heeft verschillende scenario's voor ons uitgewerkt. Het college geeft voor 
de verdere uitwerking van het actieplan op voorhand onderstaande financiële kaders mee:  

Middelen (incidentele 
gedeelte t.l.v. algemene 
reserve) 

2021 2022 2023 2024 I/S 
€ 150.000 - - - Incidenteel 
€  60.000 € 145.000 € 145.000 € 145.000 Structureel  

 

 
Van de rijksoverheid (decembercirculaire 2019) hebben we € 200.000 ontvangen vanuit het 
Klimaatakkoord. Deze zijn vooralsnog toegevoegd aan de algemene reserve in afwachting van een 
bestemmingsvoorstel. Daarom zetten we nu € 150.000 in om de incidentele lasten over 2021 te 
kunnen dekken. 
Daarnaast hebben we in 2021 ook nog incidenteel de beschikking over € 85.000 uit het huidige 
Actieplan Klimaat en Energie. Dit gebruiken we volledig ter dekking van de structurele lasten in 
2021. De lasten zijn in 2021 dan niet € 145.000 maar € 60.000. 
Na twee jaar voeren we een tussentijdse evaluatie uit. Als blijkt dat de gekozen mix van maat-
regelen onvoldoende is dan kunnen extra maatregelen worden ingezet, wat mogelijk leidt tot 
€ 150.000 aan extra kosten. 
Het nieuwe Actieplan Klimaat & Energie leggen we vóór de begrotingsbehandeling 2021 aan de 
gemeenteraad voor. De raad maakt op basis hiervan de definitieve inhoudelijke en financiële 
keuzes. 
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8.3 – Wonen en bouwen 

Uitstel invoering Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De verwachting is dat de invoering van 
de wet met een half jaar tot een jaar wordt uitgesteld. Hier hebben we nu echter geen helderheid 
over. De invoering van de Omgevingswet heeft een grote impact op onze organisatie en onze 
manier van werken en vraagt een investering in digitale systemen en in beleidsaanpassingen. 
In 2016 zijn we gestart met de projectmatige aanpak van de invoering van de Omgevingswet. 
In 2017 stelde de raad het Ambitiedocument vast waarin de kaders van het vervolgproces staan 
beschreven. In drie deelprojectgroepen werken we toe naar de invoeringsdatum: Beleid & Regel-
geving, Organisatie en Digitalisering.  
Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie; elke gemeente moet er 
een hebben. We zijn in 2019 gestart met het opstellen van een Toekomstvisie, die ook fungeert als 
omgevingsvisie. Ook wordt gewerkt aan een omgevingsverordening, aanpassen van processen en 
afspraken met ketenpartners, opleiden van medewerkers en aanpassing/inrichting van (digitale) 
programma's en processen.  
 
Legesopbrengst 
Er is een drietal ontwikkelingen dat onzekerheid geeft over de legesopbrengst van 2021: 
1. De invoering van de Omgevingswet (uitgaande van een uitstel van een half jaar tot een jaar). 

De invoering van deze wet vraagt om een herziening van het legesstelsel.  
2. Samen met de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

ingevoerd. Deze wet leidt tot een gedeeltelijke verschuiving van werk en verantwoordelijkheid 
van de gemeente naar het bedrijfsleven. Dat betekent dat we voor dat werk geen leges meer in 
rekening mogen brengen.  

3. Met name grote bouwprojecten zijn bepalend voor de eindopbrengst van de leges. Er is bij het 
opstellen van deze kaderbrief te weinig zicht op de grote bouwprojecten in 2021 die zo bepalend 
zijn op de eindopbrengst van de leges. 

 
We verwachten dat we bij het opstellen van de begroting 2021 meer helderheid kunnen geven over 
de financiële effecten van bovenstaande ontwikkelingen.  
 
 
Programma 04 – Onderneemt  
 
3.1 – Economische ontwikkeling 

Actualiseren economisch actieplan 
Het huidige Economisch Actieplan heeft betrekking op de jaren 2018 - 2022. Het Economisch 
Actieplan wordt periodiek geactualiseerd. In 2021 moet de actualisatie van het Economisch Actie-
plan weer opgestart worden en is het wenselijk om hierbij gebruik te maken van een extern 
adviseur. Om te komen tot een goed en uitvoerbaar actieplan is het noodzakelijk om tijdig de 
ondernemers en dorpen te betrekken.  
 
Human Capital Agenda 
De Human Capital Agenda is een project van Regio Zwolle en maakt onderdeel uit van een Regio-
deal met de Rijksoverheid. De bedoeling hiervan is om werkgevers en werknemers te ondersteunen 
en stimuleren bij de ontwikkeling van professionele vaardigheden. Het project helpt sectoren en 
bedrijven om trajecten te ontwikkelen gericht op om- en bijscholing van huidige en toekomstige 
medewerkers, en levert cofinanciering voor deze trajecten. De HCA is gestart in 2019 en loopt tot 
en met 2023. Met dit traject is voor de jaren 2021, 2022 en 2023 nog een jaarlijkse bijdrage 
gemoeid van € 43.200.  
 
Transitiefonds toekomstgerichte Landbouw 
Op 7 november 2019 heeft u een motie aangenomen waarin u het college opdraagt te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om de overgang van op productie gerichte landbouw naar een circu-
laire vorm van landbouw te bevorderen. Het onderzoek naar deze mogelijkheden is nog gaande 
waarbij ook gesprekken met diverse stakeholders worden gevoerd. Voor de begrotingsbehandeling 
komt het college met een uitgebreid voorstel. Aangezien het een grote opgave betreft en er veel 
agrarische bedrijven zijn in De Wolden stelt het college voor om voor 4 jaar een fonds te vormen 
van in totaal € 300.000. Hiermee willen we aanpassingen op bedrijfsniveau stimuleren maar ook 
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projecten gericht op onderzoek & innovatie, ketensamenwerking, vergroten biodiversiteit en des-
kundigheidsbevordering. 
 
Omzetten incidentele formatie economische zaken van 0,5 fte naar structurele formatie 
In de Kadernota 2020 was incidenteel geld aangevraagd voor 0,5 fte extra capaciteit voor wat 
betreft de (beleids)werkzaamheden op gebied van economische zaken. De accountmanager 
ondernemers (voorheen Bedrijvencontactfunctionaris) komt niet toe aan beleidsmatige zaken. 
Daarom is voor 2020 incidenteel extra capaciteit à 0,5 fte opgenomen in de begroting. Het is 
wenselijk om de incidentele capaciteit om te zetten naar structurele capaciteit. Daarmee is er 
capaciteit om de uitvoering en actualisatie van het economisch actieplan, de deelname aan de 
Human Capital Agenda en Regiodeal van Regio Zwolle intern te begeleiden. Wij verwachten 
daarnaast dat er als gevolg van de coronacrisis veel extra werk bij economische zaken terecht 
gaat komen om de ondernemers op welke wijze dan ook te ondersteunen.  
 
 
Programma 05 – Aantrekkelijk en aangesloten  
 
2.1 – Verkeer en vervoer 

Uitvoering Mobiliteitsvisie (GVVP) 
De nieuwe mobiliteitsvisie wordt in 2020 vastgesteld. Vervolgens wordt de visie nader uitgewerkt 
in een uitvoeringsplan en financieel doorgerekend, dit volgt bij de begroting. Onze prioriteiten zijn 
een goede bereikbaarheid, veilige wegen en fietspaden voor onze inwoners, toeristen en recrean-
ten. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een gezamenlijke zorg van provincie, gemeente 
en inwoners. De uitvoering van de mobiliteitsvisie past hierbij. 
 
Opstellen bermenbeleidsplan 
Ecologisch beheer van bermen draagt bij aan de bevordering van de biodiversiteit. Een verbeterde 
biodiversiteit helpt met het beheersen van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Daarnaast is ons 
huidige bermenbeleidsplan van 2010 en toe aan herijking.  
 
 
5.70 – Openbaar groen en (openlucht)recreatie 

Evaluatie speelruimtebeleid 
In 2019 is het speelruimtebeleid geëvalueerd. De eerste resultaten van de evaluatie laten onder 
andere zien dat vrijwillige organisaties moeite hebben met het beheer en onderhoud van de 
speelvoorzieningen. Verder is gebleken dat de speeltoestellen verouderen en vervangen zouden 
moeten worden. Het huidige beschikbare budget is onvoldoende toereikend om de veiligheid van 
spelende kinderen te waarborgen. De uitkomsten van de evaluatie worden in het voorjaar 2020 
geanalyseerd. Dit kan leiden tot gewijzigde beleidskeuzes, waarvan de financiële gevolgen in de 
programmabegroting 2021-2024 zullen worden opgenomen. 
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Programma 06 – Ontwikkelt met kleur en talent en  

Programma 07 – Gezond meedoen  
 
6.72 – Maatwerkdienstverlening 18- 
6.3   - Inkomensregelingen 
6.6   – Maatwerkvoorziening (WMO) 
6.71 – Maatwerkdienstverlening 18+ 
 
Herijking sociaal domein (onderdeel jeugd, wmo en bijstand) 
 
Inleiding 
Bij de behandeling van zowel de Kadernota 2020-2023 in juni 2019 als van de Programmabegroting 
2020-2023 in november 2019 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het voorstel om in 2020 te 
komen tot een herijking van het sociaal domein in De Wolden. Die herijking had betrekking op een 
beleidsmatige maar ook financiële transformatie. 
 
In de periode tussen kadernota en behandeling van de programmabegroting waren ontwikkelingen 
op financieel gebied voor het college aanleiding om daar aandacht aan te besteden in de aanbie-
dingsbrief bij de programmabegroting. 
Het college gaf toen onder andere aan dat de financiële ontwikkeling binnen het sociaal domein 
zorgen baarde en dat het college - gelet op de transformatieopgaaf en heroverwegingen - met de 
raad de totale problematiek in het sociaal domein wil oppakken en mogelijke oplossingen en/of 
ombuigingen bespreken.  
 
 
Plan van aanpak herijking sociaal domein 
Na de vaststelling van de programmabegroting is in een samenspel tussen college en gemeente-
raad een plan van aanpak ‘herijking sociaal domein’ opgesteld. Daarin is als hoofddoelstelling 
opgenomen: 
‘Het vaststellen van een nieuwe balans tussen aan de ene kant het handhaven van een goede 
invulling van onze verantwoordelijkheid voor onze kwetsbare en minder zelfredzame inwoners 
en aan de andere kant een verantwoorde beheersing van de uitgaven in het sociaal domein’. 
 
In het plan van aanpak is het proces tot en met de vaststelling van de begroting 2021-2024 be-
schreven. Een belangrijk onderdeel daarvan is het samen optrekken van gemeenteraad en college 
in de fase van informatieverwerving. In die fase vindt het consulteren plaats van adviesraden, 
aanbieders, welzijn, inwoners; kortom van ‘iedereen’ die een rol speelt in het sociaal domein De 
Wolden. Voor die fase die in april 2020 aan de orde zou zijn, was al een aantrekkelijk programma 
vastgesteld. 
 
En toen gingen we met z’n allen in een ‘intelligente lockdown’ als gevolg van het Covid-19 virus. 
Dat had en heeft gedurende langere tijd een ingrijpende uitwerking op onze samenleving en ons 
dagelijks functioneren. Het heeft daarom ook noodzakelijke gevolgen voor ons gemeentelijk 
handelen. Zo ontkomen we er niet aan om ook het traject van herijking van het sociaal domein 
De Wolden bij te stellen. Om die reden heeft ons college helaas moeten besluiten om de fase van 
informatieverwerving niet door te laten gaan. 
 
 
Waarom financiële maatregelen? 
We hebben ook besloten om het proces om te komen tot weer een goede financiële balans, wel te 
vervolgen. 
 
De uitkomsten van de jaarrekening 2019 voor het sociaal domein, vooral op het onderdeel ‘jeugd-
hulp’, geven daartoe alle aanleiding, evenals ontwikkelingen vanaf 1 januari 2020. Over de eerste 
maanden van 2020 zien we een sterke groei van het aantal Wmo-aanvragen. De belangrijkste 
reden daarvan is volgens ons college de definitieve invoering per 1 januari 2020 van het zogeheten 
abonnementstarief waardoor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is gemaximeerd op 
€ 19,00 per maand.  
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We realiseren ons terdege dat in deze crisistijd onze meest kwetsbare inwoners het (extra) zwaar 
hebben. De voorstellen om maatregelen te nemen raken (op termijn) ook die inwoners. Dat zou de 
vraag kunnen oproepen of het moment waarop de voorstellen aan uw raad worden aangeboden, 
qua timing goed is.  
 
Om ook op termijn een juiste balans te houden tussen een goede dienstverlening en een financieel 
gezond sociaal domein, acht het college het opschuiven van het aanbieden van maatregelen, niet 
verantwoord. 
 
 
Het te bezuinigen bedrag 
Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2019, de geprognotiseerde ontwikkelingen in 
2020 en het financiële meerjarenperspectief hebben we het te bezuinigen bedrag voor het sociaal 
domein vastgesteld op € 1,2 miljoen. Het bedrag is een gemiddelde over de jaren 2020 tot en met 
2024.  
 
In het bedrag van € 1,2 miljoen is ook meegenomen het jaarlijkse tekort op de Buig (€ 187.000) 
en de bijzondere bijstand (€ 125.000). Daarnaast zit er ook een bedrag van gemiddeld € 100.000 
aan kosten om de structurele besparingen te realiseren. Het resterende deel heeft betrekking op 
de Wmo en de Jeugdwet. 
 
Welke maatregelen worden voorgesteld? 
Op welke wijze we invulling willen geven aan het te realiseren bedrag staat aangegeven in de 
bijlage bij deze kaderbrief. In die bijlage staan de voorgestelde maatregelen.  
Wat wij uw raad thans voorleggen, zijn voorstellen op hoofdlijnen. Indien u met deze richting-
gevende voorstellen instemt, kunnen ze worden meegenomen in het vervolgtraject.  
 
Hoe ziet het vervolgproces er uit? 
Na besluitvorming van uw gemeenteraad over de kaderbrief willen we de voorgestelde maatregelen 
in een consultatiefase voorleggen aan in ieder geval de adviesraden (Adviesraad Sociaal Domein en 
de Cliëntraden Wmo, Jeugd en Participatie & Wsw). De mogelijkheid om ook andere partijen te 
consulteren, willen we op dit moment nog open houden. 
 
Zoals in het plan van aanpak is neergelegd, zou er voor uw gemeenteraad ook een actieve rol zijn 
in het consulteren van sociaal domein-partijen in de fase van informatieverwerving. U zou kunnen 
overwegen om aan die rol alsnog invulling te geven tijdens de consultatiefase na besluitvorming 
over de kaderbrief.  
 
Wat ons betreft zou de consultatiefase direct na de behandeling van de kaderbrief kunnen starten 
en doorlopen tot medio september. We realiseren ons dat die periode grotendeels in de vakantie-
periode valt. Echter, er zit de nodige tijdsdruk op het proces en wellicht wordt er anders invulling 
gegeven aan de vakantieperiode door de Coronacrisis.  
 
De uitkomsten van de consultatiefase nemen we mee in definitieve voorstellen als onderdeel van 
de Programmabegroting 2021-2024 waarover u tijdens de behandeling van de programmabegro-
ting besluiten kunt nemen. 
 
Afstemming met voorzitters adviesraden 
Op 8 april 2020 hebben de wethouders Hilda Mulder en Jan van ’t Zand een digitaal beeldoverleg 
gehad met de voorzitters van de adviesraden. De wethouders hebben de collegebesluiten over 
het gewijzigde proces ‘herijking sociaal domein’ meegedeeld en toegelicht. De voorzitters hadden 
onder de gegeven omstandigheden begrip voor de gewijzigde koers. 
 
Verder is afgesproken om gedurende de looptijd van het traject regelmatig contact te houden.  
 
Wat komt er nog op de gemeente af? 
Op weg naar een vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 is een aantal zaken hoogst 
ongewis. De belangrijkste is misschien wel de uitkomst van de Coronacrisis en de betekenis daar-
van voor het sociaal domein, zowel inhoudelijk als financieel. 
Daarnaast is het afwachten wat de mei- en septembercirculaire ons brengen over de hoogte van de 
uitkering uit het gemeentefonds. 
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Samenvatting en conclusies 
De financiële druk op het sociaal domein wordt ook in De Wolden steeds groter. Om een goede 
balans tussen uitgaven en inkomsten te blijven houden, ziet het college zich genoodzaakt om 
financiële maatregelen te nemen.  
Er is een aantal ontwikkelingen waarvan de uitkomst ongewis is en invloed kan hebben op een 
goede balans tussen uitgaven en inkomsten. Het college is van mening dat het niet wenselijk is om 
de uitkomsten daarvan af te wachten om pas daarna eventueel te nemen maatregelen aan uw raad 
voor te leggen. Daarom wordt dat nu gedaan in de context van deze kaderbrief.  
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Programma 08 – Actief en opgeruimd 
 
5.2 – Sportaccommodaties 

‘Sport- & en Cultuurhuus Zuidwolde’ 
Op 4 maart 2020 is uw raad door ICS geïnformeerd over de laatste stand van zaken inzake deze 
voorgenomen investering. Ook zijn er diverse memo’s met aanvullende informatie aan de raad 
verzonden, voor het laatst op 31 maart 2020. Een aantal zaken wil het college nog verder uitge-
werkt zien om een compleet beeld aan de raad te kunnen voorleggen. 
 
Kaderstellend budget opgenomen in de Begroting 2020  
In de begroting 2020 is reeds rekening gehouden met structurele meerkosten van € 331.000 per 
jaar (zoals opgenomen in het raadsvoorstel van 28 maart 2019 en Kadernota 2019). Afhankelijk 
van het definitieve Programma van Eisen en het bedrijfsexploitatiemodel is duidelijk of de in de 
programmabegroting 2020 opgenomen jaarlijkse meerkosten toereikend zijn. 
 
Informatiebijeenkomst  
Medio eind augustus 2020 of begin september 2020 wordt uw raad geïnformeerd over het defi-
nitieve Programma van Eisen en het financiële eindplaatje.  
Eind september 2020 neemt uw raad een definitief besluit over het kaderstellend budget, op 
basis van het verdiepend onderzoek en de uitwerking van het programma van eisen, beheer- en 
exploitatiemodel. 
 
 
7.3 – Afval 
Onrust t.a.v. marktontwikkelingen in relatie tot opbrengsten dan wel kosten 
De gescheiden inzameling en verwerking van de grondstoffen (afvalstromen) gaat vooralsnog 
gewoon door. De afzet van enkele stromen is echter problematisch, waardoor bij inzamelaars 
voorraden en extra opslagkosten ontstaan. De problemen worden veroorzaakt door corona, ver-
slechterende kwaliteit van grondstoffen en ontwikkelingen op de (mondiale) afzetmarkt. Voor oud 
papier en karton is dit bijvoorbeeld de bijna weggevallen export naar Azië en voor textiel de slechte 
kwaliteit en het overaanbod door corona. Voor gemeenten heeft dit tot gevolg dat opbrengsten uit 
verkoop afnemen en inzamelkosten stijgen en daarmee wellicht ook de afvalstoffenheffing. 
 
 
Programma 09 c.a. – Financien etc.  
 
0.4 – Overhead 

Bijdrage Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 
Uit de groei van de gemeentefondsuitkering betalen we ook de loon- en prijsstijgingen, niet alleen 
van het 'eigen personeel' maar ook van andere organisaties waar de gemeente een financieel 
belang in heeft. Dat betekent onder andere niet alleen een hogere bijdrage over 2021 aan de 
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Ook stijgen mogelijk de andere in de begroting 
van De Wolden geraamde bijdragen aan de verschillende verbonden partijen met de verwachte 
index. Vooralsnog gaan we bij de Samenwerkingsorganisatie uit van de informatie zoals is opge-
nomen in de door haar opgestelde kaderbrief 2021. Op basis van die informatie is de verhoging 
bepaald op afgerond € 570.000. 
Verder is in de ontvangen kaderbrief 2021 van de SWO de bezuinigingstaakstelling op het sociaal 
domein van € 450.000 structureel van de gemeente Hoogeveen al doorgevoerd. Dit is niet het 
geval betreffende de effecten op de SWO die voortvloeien uit bijlage F van de begroting 
Hoogeveen, evenals van de zoekrichting van 2% taakstelling op de SWO en de uitgavenstop in 
Hoogeveen.  
 
Interne urentoerekening projecten en grondexploitaties  
Bij de jaarrekening 2019 is als gevolg van de nieuwe kostentoerekening geconstateerd dat de 
werkelijke toerekening aan projecten en grondexploitaties wederom achterblijft bij de geraamde 
bedragen. Omdat ook de meerjarenbegroting 2020 e.v. jaren nog uitgaat van de hogere ramingen, 
ontstaat er ook op dit onderdeel een nadeel binnen de exploitatie. Wel is het onze bedoeling niet 
alleen het 'kale' uurtarief te hanteren maar de in het verleden ook wel toegepaste opslag voor 
overhead te gebruiken, waardoor het nadeel kan worden beperkt. Een bijstelling van de begro-
tingscijfers 2020 - 2024 zal worden doorgevoerd.  
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0.8 – Algemene lasten en baten  

Onvoorziene uitgaven – ontwikkeling kapitaallasten nieuwe investeringen 
Met de raad is een investeringsplafond van zo mogelijk gemiddeld € 4,0 miljoen per jaar afge-
sproken voor deze collegeperiode. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden hanteert de 
gemeente ook voor de jaren daarna dit bedrag vooralsnog als richtinggevend.  
Ook nu is bij de uitwerking van de speerpunten voor de begroting 2021-2024 voor de volgende 
jaarschijf de stelpost onvoorzien opgehoogd met € 220.000 (gemiddeld op basis van 20 jaar 
afschrijving en 0,5% rente). Het betreft hier eigenlijk de doorwerking van de kapitaallasten die 
betrekking hebben op de investeringen 2023. Immers de kapitaallasten drukken met ingang van 
een jaar later op de exploitatie.  
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Bijlagen 
 
 
 
1.  Maatregelen herijking sociaal domein. 
 
  



Kaderbrief 2021-2024 Bijlage 1 – Voorstellen maatregelen sociaal domein 
 

Gemeente De Wolden 21 
 

Bijlage 1 – Voorstellen maatregelen sociaal domein 
 
1. Inleiding 
 
In deze bijlage vindt u het overzicht aan voorgestelde maatregelen waarnaar in de kaderbrief zelf 
wordt verwezen. 
 
Ook in de kaderbrief zelf staat aangegeven waarom het college maatregelen nodig acht, waarom in 
deze omvang en waarom het noodzakelijk is om die maatregelen op dit moment aan de gemeente-
raad voor te leggen. 
 
Om binnen het sociaal domein op termijn weer een goede balans tussen uitgaven en inkomsten te 
hebben biedt het college u voorstellen aan voor achtereenvolgens de jeugdhulp, Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) en minimabeleid en bijzondere bijstand. Voor dat laatste onderdeel zijn 
de voorstellen minder concreet, gelet op de hoeveelheid regelingen en de onderlinge relatie, in 
verhouding tot de beschikbare tijd die er was om voorstellen te formuleren. 
Wat betreft minimabeleid en bijzondere bijstand worden de gemeenteraad daarom twee opties 
voorgelegd. 
 
Tot slot is er nog een onderdeel ‘Interne maatregelen’ opgenomen. Waar voorstellen worden 
gedaan die (in)directe gevolgen voor inwoners en/of organisaties hebben, acht het college het 
noodzakelijk om ook aan te geven wat de interne gevolgen zijn.  
 
Uiteraard is er tijdens de behandeling van de kaderbrief en in de consultatiefase daarna ruimte 
om alternatieve voorstellen te doen. Daarbij zou volgens ons college wel steeds het uitgangspunt 
moeten blijven dat er op termijn weer een goede balans is tussen uitgaven en inkomsten in het 
sociaal domein. 
 
 
2. Jeugdhulp 
 

2.1  Opvoedondersteuning - versterking voorliggend veld  
 
Voorstel 
Invoeren van een nieuwe methodiek. 
Dit biedt de kans om middels het invoeren van een nieuwe methode per 2020 met alle CJG 
(= Centrum voor Jeugd en Gezin)-partners gerichter te investeren op laagdrempelige opvoed-
ondersteuning.  
 
Achtergrond van het voorstel 
Tot en met 2019 werden alle CJG-partners zoals (school)maatschappelijk werk, GGD jeugdgezond-
heidszorg en MEE-consulenten geschoold in de methodiek Ouderkracht, gericht op opvoedonder-
steuning interventieniveau 1, 2 en 3. Omdat deze methodiek praktisch niet (meer) aansloot bij de 
CJG-werkwijze en de kosten hoog zijn is besloten per 2020 niet meer te investeren in Ouderkracht. 
Dit biedt de kans om middels het invoeren van een nieuwe methode per 2021 met alle CJG-partners 
gerichter te investeren op laagdrempelige opvoedondersteuning. Uit brede ervaring blijkt dat vroeg-
tijdig inzetten op opvoedondersteuning in het voorveld kan voorkomen dat geïndiceerde opvoed-
ondersteuning moet worden ingezet. Deze opvoedondersteuning wordt nu veelal ingekocht op 
interventieniveau 5 binnen Gezond Opgroeien.  
Hoe hoger het interventieniveau is, hoe groter en complexer de problematiek, en daarmee is ook 
de geboden zorg duurder. 
Met dit voorstel van gerichtere preventieve inzet brengen we het gebruik hiervan terug. 
 
Wat levert het op en per wanneer 
Dit levert vanaf 2020 per jaar naar schatting € 25.000 op.  
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze besparing 
Maatschappelijke effecten bestaan uit eerder en adequater handelen bij situaties waarin ouders 
moeilijkheden hebben bij het opgroeien. De kracht van ouders wordt versterkt én de situatie 
rondom het kind wordt sneller aangepakt en verbeterd. 
 
Uitvoeringskosten 
Niet van toepassing. Past binnen de bestaande (personeels)budgetten. 
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2.2  Buurtgezinnen 

 
Voorstel 
Invoeren van systematiek van Buurtgezinnen. 
 
Achtergrond van het voorstel 
'Buurtgezinnen' is een zelfde concept als ‘meeleefgezinnen’. De Wolden en Hoogeveen wilden 
samen met Buurtgezinnen een proeftuin beginnen in 2020. Er ligt al een collegevoorstel, dit 
voorstel is al door de programmahouders en wethouder Hilda Mulder gelezen. Echter, de orga-
nisatie van het opzetten van Buurtgezinnen is on hold gezet vanwege de coronamaatregelen. 
Daarom wordt dit plan – in overleg met wethouders van beide gemeenten – verschoven naar 2021. 
 
Het plan is om samen met Hoogeveen een proeftuin buurtgezinnen te starten. Deze gezinnen 
kunnen een grote rol hebben in het leven van de kinderen en daardoor hoeven we minder/geen 
gebruik te maken van andere opvangmogelijkheden die onder de Jeugdwet vallen.  
Buurtgezinnen biedt deze gezinnen een geselecteerd gezin in de buurt aan, dat het kind regelmatig 
opvangt. Hierdoor groeit het kind op met extra aandacht en stabiliteit van het meeleefgezin.  
Buurtgezinnen legt een basis voor duurzame en gelijkwaardige relaties tussen de gezinnen. Dit 
stimuleert de gezonde ontwikkeling van het kind. De opvang geeft ouders hersteltijd waardoor ze 
positiever in de opvoeding kunnen staan. Buurtgezinnen ondersteunt de gezinnen. 
 
Wat levert het op en per wanneer 
De start was al begin 2020 gepland, een collegevoorstel lag al klaar. Door het coronavirus is de 
start uitgesteld en wordt voorzien voor eind 2020. Er wordt dan eerst een coördinator aangesteld 
die de werving, begeleiding en matching van de steungezinnen op zich neemt. Effectieve verlaging 
van de kosten verwachten we niet eerder dan in 2021. We verwachten dat deze inzet duurdere 
ondersteuning voorkomt. De kosten voor de coördinator bedragen voor De Wolden € 15.000.  
De verwachte besparing – na aftrek van de genoemde kosten – is € 25.000. 
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze besparing 
De kinderen waar stichting Buurtgezinnen zich voor inzet, bevinden zich vaak in een omgeving 
waarin ze zich niet optimaal kunnen ontplooien. Er kunnen risicofactoren aanwezig zijn zoals 
werkloosheid, beperkingen en/of psychiatrie, alleenstaand ouderschap, ouders die de Nederlandse 
taal (nog) niet spreken, tienermoederschap en/of relatieproblemen tussen ouders. Ouders met 
psychische problemen geven aan behoefte te hebben aan steun in de omgang met hun kinderen. 
Zij kiezen dan ook vrijwillig voor de inzet van een buurtgezin. Door de tijd en ruimte die zij krijgen 
door de opvang in een buurtgezin staan zij positiever in hun ouderrol. Door een buurtgezin te 
koppelen aan een vraaggezin, wordt een kind ‘zo normaal mogelijk’ opgevangen. Niet op een 
jeugdzorgplek, maar in een ‘gewoon’ gezin. Dit past bij het jeugdbeleid van gemeente De Wolden 
en wat gemeente De Wolden kinderen gunt. 
 
Uitvoeringskosten 
De kosten bedragen structureel € 15.000.  
 
 
GEREALISEERD PER 2020 
Vanaf 1 januari 2020 is een aantal ‘maatregelen’ ingevoerd die naar aanleiding van de behandeling 
van de kadernota 2020, door het college zijn vastgesteld. Deze maatregelen staan hieronder ver-
meld. 
 

2.3  Aanscherpen beleidsregels jeugdhulp  
 
Voorstel 
Met het aanscherpen van de beleidsregels kan een scherpere gemeentelijke toegang worden 
gerealiseerd.  
 
Achtergrond van het voorstel 
Op dit moment worden indicaties voor een persoonsgebonden budget vooral gesteld aan de hand 
van wat algemeen gebruikelijk is. Zorg die boven het algemeen gebruikelijke uitkomt, komt in 
aanmerking voor een indicatie. Het idee is om alleen te indiceren op wat nodig is om bepaalde 
doelen te bereiken. De veronderstelling is dat dan veel indicaties verminderd kunnen worden. Met 
de aanscherping is het doel in de beschikking leidend in plaats van boven gebruikelijke zorg die 
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ouders bieden. Jeugdhulp is bedoeld om kinderen te helpen zo snel als mogelijk weer op eigen 
benen te staan. Ook de inzet van een PGB is hiervoor bedoeld, dit betreft geen inkomensvoor-
ziening c.q. compensatie. Bij PGB is tevens het uitgangspunt dat een ouder geen hulpverlener 
kan zijn voor zijn/haar eigen kind. 
Ook t.a.v. huiswerkbegeleiding kunnen we met de aanscherping van de beleidsregels beter sturen. 
 
Wat levert het op en per wanneer 
Bij nieuwe beschikkingen gelden de nieuwe beleidsregels. Voor lopende zorg gaat dat spelen bij de 
herindicatie. Er is dus een direct effect, maar dit effect wordt groter naarmate meer herindicaties 
gerealiseerd zijn. Vooreerst wordt uitgegaan van een besparing van € 50.000 in 2020 en oplopend 
naar € 130.000 in 2021 en volgende jaren. 
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze besparing 
We kunnen beter maatwerk leveren en uitgaan van draagkracht en draaglast van het gezin. 
 
Uitvoeringskosten 
Niet van toepassing. Past binnen de bestaande (personeels)budgetten. 
 
 

2.4  Toezichthouder jeugdhulp  
 
Voorstel 
Betreft aanstelling toezichthouder rechtmatigheid jeugdhulp. 
 
Achtergrond van het voorstel 
Bij de Wmo zijn al enige tijd toezichthouders aangesteld.  
Zij sporen zaken op waar sprake is van oneigenlijk gebruik van voorzieningen c.q. moedwillige 
fraude. En succesvol, want dit levert het nodige op. Bovendien heeft dit een preventieve werking 
op het voorkomen van fraude.  
Voor jeugdhulp heeft de inspectie een toezichthoudende rol voor wat betreft de kwaliteit van de 
zorg. Echter niet op het gebied van rechtmatigheid. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Voor 
jeugdhulp hadden we dit nog niet geregeld. Het is van belang dat we jeugdhulp ook deze expertise 
ontwikkelen om misbruik te voorkomen en cliënten hiervoor te beschermen. En in voorkomende 
situaties adequaat te kunnen handelen. 
De toezichthouder jeugd toetst ook de binnengekomen facturen van aanbieders op rechtmatigheid.  
 
Wat levert het op en per wanneer 
De toezichthouder jeugd is aangesteld bij de SWO. Kosten voor een toezichthouder op jaarbasis 
voor De Wolden bedragen € 15.000.  
Verwachte opbrengst: € 40.000. Na aftrek van de kosten resteert dus een netto besparing van 
naar schatting € 25.000 per jaar. De verwachting is wel dat het enige aanlooptijd kost voordat dit 
kan worden gerealiseerd.  
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze besparing 
Fraude/misbruik gaat minder voorkomen. Aanbieders weten dat ze gecheckt worden. 
 
Uitvoeringskosten 
De kosten bedragen structureel € 15.000 per jaar.  
 
 

2.5  Zorgmakelaar 
 
Voorstel 
Realisering aanstelling zorgmakelaar t.b.v. Gecertificeerde Instellingen (GI). 
 
Achtergrond van het voorstel 
De kosten voor kinderen die door GI’s zijn verwezen, zijn naar verhouding het hoogst.  
Dit betreft veelal complexe situaties. We zien dat GI’s niet goed thuis zijn in het inkoopmodel. 
Inzet en inschatting benodigde ondersteuning worden regelmatig overgelaten aan de aanbieder.  
Niet altijd wordt tijdig afgestemd met de betreffende gemeente. De samenwerking tussen gemeen-
ten en GI’s kan worden versterkt. 
In het kader van het Drentse transformatieplan is daarom voorzien in de aanstelling van twee zorg-
makelaars. Deze werken voor alle 3 de GI’s in Drenthe en t.b.v. alle Drentse gemeenten. 
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Voor de duur van de pilot van 3 jaar zijn de zorgmakelaars aangesteld bij coördinerende gemeente 
Hoogeveen. 
 
Wat levert het op en per wanneer 
De eerste zorgmakelaar is per 1 april 2020 in regio Noord-Midden van start gegaan. In regio Zuid 
start deze per 1 juni 2020. Deze functie wordt gefinancierd uit de bijdrage voor het actieplan Zorg 
voor de jeugd voor de duur van de pilot (3 jaar). Op termijn is de verwachting dat deze functiona-
ris zichzelf ruimschoots terugverdiend.  
Een prognose is lastig te maken. De effecten gaan merkbaar worden vanaf een half jaar nadat de 
zorgmakelaar is aangesteld. De verwachting is dat dit voor De Wolden minimaal € 30.000 op jaar-
basis oplevert per 2021. 
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze besparing 
De zorgmakelaar kijkt niet alleen naar de best passende plek, maar wordt ook ingezet als af-
schaling van de zorg aan de orde is. Met deze functie krijgen gemeenten een goede signaal- en 
monitorfunctie over eventuele knelpunten in het aanbod. Bijvoorbeeld: als behandeling niet meer 
nodig is, maar er niet kan worden afgeschaald omdat er geen passende plek is, blijft een kind 
onnodig op een duurdere plek zitten. Bovendien is deze bezette plek op dat moment dan niet 
beschikbaar voor een ander kind.  
 
Uitvoeringskosten 
Niet van toepassing.  
 
 

2.6  Inzet POH-jeugd  
 
Voorstel 
Inzet van POH-jeugd binnen de structuur van een huisartsenpraktijk. 
 
Achtergrond van het voorstel 
De ervaring met deze inzet laat zien dat het aantal verwijzingen vanuit de huisartsenpraktijk naar 
de tweede lijn terugloopt en de POH(=praktijkondersteuner huisarts)-jeugd veel zaken in praktijk 
zelf kan afhandelen. Mocht alsnog doorverwijzing nodig zijn dan heeft de vraagverheldering al 
plaatsgevonden, waarna een verwijzing kan plaatsvinden via de huisarts. 
Eind 2019 is een praktijkondersteuner van start gegaan in praktijk Ruinen en Ruinerwold. Deze 
praktijkondersteuner is in dienst van de SWO en werkzaam in deze praktijken. 
Daarnaast is een praktijkondersteuner GGZ  in Zuidwolde die de functie heeft verbreed naar jeugd. 
Deze POH-jeugd is in dienst van de praktijk.  
In de huisartsenpraktijk de Wijk worden de aanwezige POH-ers ingezet op diverse zorgonderdelen, 
waaronder jeugdhulp.  
 
Wat levert het op en per wanneer 
De kosten bedragen € 35.000 per jaar. De geraamde opbrengst is € 70.000, zodat er een struc-
turele besparing is van € 35.000 per jaar. 
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze besparing 
Het belangrijkste, primaire effect is dat we beter in staat zijn kinderen de juiste zorg te geven. Bij 
een afhandeling van het probleem binnen de huisartsenpraktijk of een betere doorverwijzing naar 
de intensievere zorg is een ander effect dat het een besparing oplevert, omdat we ook beter weten 
hoe de doorverwijzingen verlopen.  
 
Uitvoeringskosten 
De kosten bedragen structureel € 35.000 per jaar.  
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3. Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
 

3.1  Verlagen mantelzorgcompliment 
 
Inleiding 
Het mantelzorg-beleid als onderdeel van het totale Wmo-beleid, kent de volgende uitvoerings-
elementen: 
1. Inzet mantelzorgconsulenten; 
2. Uitvoering mantelzorgcompliment; 
3. Uitvoering jaarlijkse dag van de mantelzorg. 
Alle drie onderdelen worden uitgevoerd door de Stichting Welzijn De Wolden. 
Het mantelzorgbeleid richt zich op alle leeftijdsgroepen. Speciale aandacht is er voor jonge 
mantelzorgers.  
 
Voorstel 
Het jaarlijkse compliment verlagen van € 300 naar € 200 per mantelzorgontvanger. 
 
Achtergrond van het voorstel 
De Wolden is een van de weinige gemeenten die het mantelzorgcompliment in de vorm van een 
geldbedrag verstrekt. Binnen die gemeenten behoort De Wolden met een bedrag van maximaal 
€ 300 per jaar per mantelzorgontvanger tot de koplopers.  
Overigens doen veel mantelzorgers geen beroep op het compliment, omdat ze het mantelzorgen 
als vanzelfsprekend ervaren. 
Degene die mantelzorg ontvangt, kan daarmee zijn/haar waardering ondersteunen voor het werk 
van de mantelzorger. 
Een verlaging van dat bedrag tot € 200 betekent nog steeds een substantieel bedrag om de 
waardering richting mantelzorger(s) te ondersteunen. 
 
Wat levert het op en per wanneer 
Het financiele voordeel bedraagt ca. € 35.000 per jaar en kan per 1 januari 2021 ingaan.  
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze besparing 
Hoewel het een lager bedrag is, blijft het een substantieel bedrag om te geven aan de mantel-
zorger(s). 
 
Uitvoeringskosten 
Niet van toepassing. Past binnen de bestaande (personeels)budgetten. 
 
 

3.2  Stimuleren gebruik algemene voorzieningen 
 
Voorstel  
Het voorstel is dat door middel van het meer creëren en gebruik maken van algemene, voor-
liggende voorzieningen de kosten van ondersteuning kunnen worden verlaagd.  
 
Achtergrond van het voorstel 
Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over Wmo-dagbesteding.  
Dagbesteding/begeleiding groep is onderverdeeld in 3 categorieën; licht, midden en zwaar. Deze 
indicaties zijn grotendeels afhankelijk van de zwaarte van zorg die iemand nodig heeft.  
Ongeveer de helft van de cliënten zit in begeleiding licht. Een deel van deze groep zou ook gebruik 
kunnen maken van op te zetten inloopvoorzieningen of van een op te zetten dagontmoeting voor 
senioren. 
Samen met een aantal lokale partners zoals de Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning, 
Stichting Welzijn De Wolden en een aantal zorgaanbieders zouden we die algemene voorzieningen 
in het algemeen en inloopvoorzieningen voor ouderen in het bijzonder, kunnen ontwikkelen.  
De extra inzet die De Wolden doet op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning kan ook 
gezien worden als een algemene voorziening. Het primaire doel van die inzet is dat problemen van 
inwoners worden opgelost danwel dat er snel een verwijzing naar de juiste zorg is. Een secundair 
doel is om met die inzet ook (hogere) kosten voor zorg en ondersteuning te besparen.  
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Wat levert het op en per wanneer 
We verwachten hier een besparing van € 45.000. Mogelijk leidt de besparing tot uitbreiding van de 
voorliggende voorzieningen. Deze zijn echter goedkoper dan de maatwerkvoorzieningen.  
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze besparing 
Het maatschappelijk effect van het tegengaan van nieuwe instroom zal niet groot zijn. De nieuwe 
klanten zijn nog niet gewend aan een aanbieder.  
Herindiceren van huidige indicaties zal onrust geven. Dit betreft grotendeels oudere cliënten die 
erg gewend zijn aan de huidige zorgaanbieder. Zij zullen het vervelend vinden om naar een andere 
locatie/aanbieder te moeten.  
 
Uitvoeringskosten 
Niet van toepassing. Past binnen de bestaande (personeels)budgetten. 
 
 

3.3  Meerkostenregeling 
 
Inleiding 
De Regeling Meerkosten is een regeling voor inwoners met een chronische ziekte of handicap. 
Inwoners die als gevolg van de chronische ziekte of handicap extra kosten maken, kunnen mogelijk 
in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit de Regeling Meerkosten. Voorwaarden zijn 
dan wel dat de betreffende inwoner over het voorgaande jaar een inkomen heeft tot 120% van de 
bijstandsnorm die van toepassing is, en hij/zij aantoonbare meerkosten heeft als gevolg van de 
chronische ziekte en/of beperking.  
Er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de volgende kosten: 
- Eigen bijdrage Wmo en/of Wlz-voorziening. 
- Wettelijk eigen risico zorgverzekering. 
- Bezorgde kant-en-klaar maaltijden. 
- Aanschaf hulpmiddelen of woningaanpassing. 
De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 450 per persoon. 
 
Voorstel  
Een mogelijke besparing kan gerealiseerd worden door de inkomensgrens te verlagen naar 110% 
de bijstandsnorm waardoor minder inwoners in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. 
Daarnaast kan het bedrag per persoon neerwaarts worden bijgesteld.  
Behalve voor de meerkostenregeling wordt de inkomensgrens van 120% ook gehanteerd bij het 
kindpakket en de collectieve ziektekostenverzekering. De overige regelingen (zie onderdeel 
´Minimabeleid en bijzondere bijstand’) hebben een inkomensgrens van 110%.  
Een andere optie is om het bedrag per persoon naar beneden bij te stellen. Een argument om dat 
te doen is de verlaging van de eigen bijdrage Wmo door de invoering van het abonnementstarief, 
waardoor inwoners ongeacht inkomen en vermogen, maximaal € 19 per maand betalen. 
In dit voorstel gaan we uit van een verlaging van de tegemoetkoming tot maximaal € 200 per 
persoon. 
Sinds de invoering van de meerkostenregeling in 2016 bedragen de jaarlijkse uitgaven ca. 
€ 150.000. 
 
Wat levert het op en per wanneer 
Een verlaging van de tegemoetkoming naar € 200 per persoon levert naar verwachting een 
besparing op van € 65.000 per jaar. Indien de formele besluitvorming (aanpassing verordening 
door gemeenteraad en aanpassing beleidsregels door het college) tijdig kan plaatsvinden, kan de 
besparing vanaf 1 januari 2021 worden gerealiseerd. 
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze besparing 
Het maatschappelijk effect is dat de doelgroep met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm 
een lagere tegemoetkoming per persoon ontvangt. 
 
Uitvoeringskosten 
Niet van toepassing. Past binnen de bestaande (personeels)budgetten. 
 
 



Kaderbrief 2021-2024 Bijlage 1 – Voorstellen maatregelen sociaal domein 
 

Gemeente De Wolden 27 
 

3.4  Verlagen normtijden thuishulp 
 
Inleiding  
In De Wolden zijn er 600 inwoners met een indicatie voor thuishulp (voorheen: ‘hulp in het huis-
houden’). De gemiddelde leeftijd van de inwonersgroep die thuishulp ontvangt is 75 jaar. Het 
hebben van lichamelijke of psychische klachten zijn de belangrijkste indicatoren voor het verkrijgen 
van een indicatie voor Wmo thuishulp. Soms is dit ook nog gelegen in de verslavingsproblematiek. 
 
In de thuishulp onderscheiden wij twee categorieën: 
1. Thuishulp basis: betreft het overnemen van lichte huishoudelijke taken. 
2. Thuishulp plus: betreft het aanleren van vaardigheden met als doel het huishouden weer zelf 

te kunnen doen, oftewel samen opwerken in het huishouden. Ook wordt het wel ingezet bij 
mensen met dementie die geen regie meer kunnen voeren. 

 
Gevolgen invoering abonnementstarief 
Zoals al eerder vermeld, is per 1 januari 2020 het zogeheten abonnementstarief definitief inge-
voerd. Dit betekent dat inwoners die een Wmo-voorziening (rolstoelen uitgezonderd) hebben, 
maximaal € 19 per maand als eigen bijdrage betalen, ongeacht hun inkomen en vermogen.  
Over de eerste maanden van 2020 zien we een grote stijging van het aantal Wmo-aanvragen, 
vooral voor thuishulp.  
 
Voorstel  
De Wmo verplicht de gemeente om inwoners die niet-zelfredzaam zijn te ondersteunen. In de wet 
zelf staat niet omschreven hoe dit moet. Het kan door middel van een maatwerkvoorziening of 
door middel van een algemene voorziening. De gemeente De Wolden biedt thuishulp aan als een 
zogenaamde maatwerkvoorziening (toegespitst op de behoefte van de inwoner).  
Voor het toekennen of indiceren van thuishulp hanteert de gemeente momenteel nog ruime, van 
voor 2015 geldende normen. Na 2015 zijn veel gemeenten overgegaan tot het aanpassen van deze 
normen, De Wolden heeft hier destijds bewust niet voor gekozen.  
Uitgaande van de 4 uitspraken van de Centrale Raad van Beroep op 10 december 2018 is het 
mogelijk de normtijden huishoudelijke hulp aan te passen, mits maatwerk mogelijk blijft. Het 
voorstel is dan ook om de gemeentelijke normtijden voor de thuishulp aan te passen. 
 
Voor het opnieuw berekenen van de normtijden thuishulp zijn we uitgegaan van het gemiddelde 
aantal minuten tussen een eenpersoons en meerpersoonshuishouden. Dit komt dan op het vol-
gende neer: 

Werkzaamheden  Oude normtijden Nieuwe normtijden 
Huishoudelijk werk 180 minuten 120 minuten 
Extra werkzaamheden 10 minuten  
Wasverzorging 75 minuten  
Totaal 265 minuten 120 minuten 

 
We zijn uitgegaan van alle cliënten met een indicatie voor thuishulp. Er is geen onderscheid 
gemaakt in eenpersoons of meerpersoons.  
Op basis van de nieuwe normen afgezet tegen het thans geldende uurtarief zou er een besparing 
zijn van € 550.000 per jaar. 
 
Belangrijke kanttekening: het blijft een inschatting, afgeleid van een feitelijke berekening. Het 
eerder genoemde objectieve onderzoek zal duidelijkheid moeten geven over de in De Wolden te 
hanteren normering. Daarbij is het de vraag of het goed mogelijk is om een wasvoorziening te 
organiseren als algemene voorliggende voorziening en tegen welke kosten dit mogelijk is.  
 
Juridische kanttekening 
Juridische kanttekening bij dit voorstel is dat op basis van het rechtszekerheidsbeginsel uit de 
Algemene wet bestuursrecht de bestaande indicaties niet zomaar fors mogen worden gekort door 
ze bijvoorbeeld te halveren. Dit mag ook niet met in achtneming van een overgangstermijn. Wel is 
het mogelijk om de bestaande indicaties op onderdelen te korten en nieuwe indicaties anders te 
normeren.  
Om dit juridisch juist te kunnen doen is het noodzakelijk om ten behoeve van het normeren 
objectieve criteria vast te laten stellen. In jurisprudentie van de Centrale raad van beroep is 
namelijk bepaald dat een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp in de vorm van een basis-
module en aanvullende modules is toegestaan. Echter, het aantal uren huishoudelijke hulp in 
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de standaardmodules moet dan gebaseerd zijn op objectieve criteria voortkomend uit deugdelijk 
onderzoek verricht door onafhankelijke derden. Indien wordt besloten om inderdaad over te gaan 
tot het normeren van huishoudelijk hulp, dan zijn de volgende processtappen nodig: 
1. Zo spoedig mogelijk opdracht geven aan een gespecialiseerd bureau om een objectief en 

onafhankelijk onderzoek naar nieuwe normtijden voor licht en zwaar huishoudelijk werk te 
laten doen,  

2. Er dient een algemene wasvoorziening te worden opgezet, of er moeten nieuwe normtijden 
wasverzorging worden bepaald door het onafhankelijke adviesbureau. 

3. De gemeentelijke regelgeving dient te worden aangepast. Dit betreft de verordening 
(besluitvorming door de gemeenteraad mede op grond van begeleidend advies van adviesraad 
sociaal domein). Na het vaststellen van de verordening door de gemeenteraad kunnen de 
nadere regels worden aangepast.  

4. De aanbieders thuishulp moeten worden geïnformeerd over de wijzigingen, dit kan leiden tot 
(juridisch) verzet. 

 
Wat levert het op en per wanneer 
De besparing betreft zo’n 27% van de totale uitgaven (€ 1.982.200) voor thuishulp in 2019.  
De besparing kan gefaseerd worden gerealiseerd vanaf 1 januari 2022.  
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze besparing 
Het maatschappelijk effect zal zijn dat een aantal inwoners minder huishoudelijke hulp krijgt dan 
tot nu toe en mogelijk dus zelf meer hulp moeten organiseren.  
 
Uitvoeringskosten 
Voor het realiseren van een structurele besparing is een eenmalige investering nodig. Die wordt 
geschat op € 130.000.  
 
 
4. Minimabeleid en bijzondere bijstand 
 
Inleiding 
Dit onderdeel van het overzicht van te nemen maatregelen wijkt af van de voorgaande onderdelen 
jeugdhulp en Wmo. 
Een vergelijkbare uitwerking als van de andere onderdelen vergt meer tijd en afstemming.  
Daarom wordt op dit moment volstaan met een weergave van: 
1. Welke regelingen hebben we allemaal? 
2. Wat houden ze in en voor welke doelgroep zijn ze bedoeld? 
3. Wat was het financiële volume over 2019? 
 
Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 heeft de wetgever, naast de collectieve 
zorgverzekering, nog twee categoriale regelingen in stand gelaten. De individuele inkomenstoeslag 
en de individuele studietoeslag. De gemeente moet beide regelingen uitvoeren en daarbinnen heeft 
zij beleidsvrijheid. Voor beide regelingen heeft de gemeenteraad van De Wolden in december 2014 
een verordening vastgesteld.  
 
 

4.1  Sociaal participatiefonds 
 
Inhoud regeling en doelgroep 
De regeling is bedoeld om inwoners met een laag inkomen in staat te stellen mee te doen aan 
maatschappelijke activiteiten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: 
- Abonnement tijdschrift of krant; 
- Lidmaatschap sportvereniging; 
- Bezoek aan theater, bioscoop, concert, museum, dierentuin of attractiepark; 
- Lidmaatschap bibliotheek. 
 
De jaarlijkse vergoeding bedraagt maximaal € 304. 
 
De inkomensgrens ligt op 110% van de bijstandsnorm. 
 
Gebruik 2019 
In 2019 hebben 294 huishoudens een beroep gedaan op de regeling. De uitgaven over 2019 waren 
€ 145.000. 
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4.2  Collectieve zorgverzekering minima 

 
Inhoud regeling en doelgroep 
De regeling is bedoeld om inwoners met een laag inkomen goed verzekerd te laten zijn. 
De regeling wordt in samenspraak met Zilveren Kruis aangeboden.  
 
De bijdrage vanuit de gemeente bedraagt € 10 per maand ofwel € 120 per jaar. 
 
De inkomensgrens ligt op 120% van de bijstandsnorm. 
 
Gebruik 2019 
In 2019 ging het om 207 verzekerde huishoudens. De uitgaven over 2019 waren € 15.000. 
 
 

4.3  Individuele inkomenstoeslag 
 
Inhoud regeling en doelgroep 
De individuele inkomenstoeslag wordt vertrekt aan inwoners van 21 jaar of ouder die al 3 jaar of 
meer van een laag inkomen (maximaal 110% van de bijstandsnorm) moeten rondkomen en geen 
uitzicht op een hoger inkomen hebben. 
Inwoners wenden deze vergoeding meestal aan om gebruiksgoederen die aan vervanging toe zijn, 
te vervangen zoals koelkast, fornuis, bankstel.  
 
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gezinssamenstelling en bedraagt tussen de 
€ 579 en € 737 per jaar. 
 
De inkomensgrens ligt op 110% van de bijstandsnorm. 
 
Gebruik 2019 
In 2019 ging het om 129 huishoudens. De uitgaven over 2019 waren € 80.000. 
 
 

4.4  Kindpakket 
 
Inhoud regeling en doelgroep 
Gezinnen met een laag inkomen en (een) kind/kinderen tot en met 17 jaar kunnen een beroep 
doen op het kindpakket.  
In tegenstelling tot andere (kind)regelingen worden er geen bedragen overgemaakt, maar worden 
er vergoedingen ‘in natura’ gegeven.  
Het kan daarbij gaan om een smartphone, kledingcheque, zwemabonnement, speelgoed, onder-
houd fiets.  
 
De inkomensgrens ligt op 120% van de bijstandsnorm. 
 
Gebruik 2019 
In 2019 hebben 213 kinderen en 163 huishoudens een beroep gedaan op de regeling. De uitgaven 
over 2019 waren € 60.000. 
 
 

4.5  Individuele studietoeslag 
 
Inhoud regeling en doelgroep 
Deze regeling is bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen, maar door 
een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. 
 
De toeslag bedraagt maximaal € 2.500. 
 
De inkomensgrens ligt op 110% van de bijstandsnorm. 
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4.6  Tegemoetkoming studiekosten 
 
Inhoud regeling en doelgroep 
Deze regeling is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en schoolgaande kinderen tot 18 
jaar. De tegemoetkoming geldt voor het volgend van voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs. 
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal: 
• € 175,- per jaar voor de kosten van het voortgezet onderwijs; 
• € 424,- als het kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat; 
• € 350,- als het kind naar het middelbaar of hoger onderwijs gaat. 
 
De inkomensgrens ligt op 110% van de bijstandsnorm. 
 
Gebruik 2019 
In 2019 hebben 21 huishoudens beroep gedaan op de tegemoetkoming. De uitgaven over 2019 
waren € 12.500. 
 
 

4.7  Bijzondere bijstand 
 
Inhoud regeling en doelgroep 
De bijstand is een sociaal vangnet en is opgebouwd uit algemene bijstand en bijzondere bijstand. 
De algemene bijstand voorziet in normale omstandigheden in de noodzakelijke kosten van het 
bestaan. Mensen die echter te maken krijgen met uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende 
noodzakelijke kosten waarin de bijstand niet voorziet, kunnen onder voorwaarden recht hebben op 
bijzondere bijstand voor die kosten.  
Bijzondere bijstand geldt voor inwoners van 18 jaar of ouder.  
Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering wordt gekeken naar de noodzakelijkheid van de 
kosten en de hoogte van inkomen/vermogen.  
Voorbeelden van kosten zijn: rechtshulp, bewindvoering, reiskosten naar ziekenhuis, medische 
kosten. Ook noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen zoals wasmachine, koelkast, televisie en 
gasfornuis vallen onder de bijzondere bijstand.  
 
Gebruik 2019 
Het aantal unieke personen\huishoudens die een bijzondere bijstandsuitkering heeft ontvangen, 
bedraagt 278. 
 
Totaal bedrag 2019 
Voor het minimabeleid en de bijzondere bijstand waren de uitgaven in 2019 ca. € 801.100. 
 
 
Te overwegen opties 
Het college geeft de gemeenteraad de volgende twee opties in overweging: 
 
1. Verlaging van ca. 15% 

Op alle regelingen van minimabeleid en bijzondere bijstand wordt een taakstelling van ca 15% 
(ca. € 120.000) gerealiseerd door een versobering van de regelingen door bijvoorbeeld het 
normbedrag te verlagen of de inkomensgrens te verlagen naar 110%. 
 

2. Integrale aanpak 
De huidige regelingen worden heroverwogen. Op basis wat er in deze tijd nodig en wenselijk 
is, wordt gekeken naar de mogelijkheid om een meer geïntegreerd beleid te voeren. Deze 
integrale aanpak vraagt meedenken, overleg en afstemming van meerdere partijen en kost 
meer tijd.  
Wat het college betreft blijft er ook in deze optie een taakstelling van ca. 15%. Die taakstelling 
zou dan niet eerder dan per 1 januari 2022 gerealiseerd kunnen worden.  
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5. Interne maatregelen 
 
Ambtelijke ondersteuning 
Het college gaat er vanuit dat door het realiseren van besparingen danwel het afschaffen van voor-
zieningen er minder aanspraak op wordt gedaan. Dat zou op termijn moeten leiden tot minder 
ambtelijke inzet, waardoor een besparing van ca. 10% van de besparingsopgave van € 1,2 miljoen 
kan worden gerealiseerd. 
 
Contracten inkoop jeugdhulp 
Onlangs zijn nieuwe contracten afgesloten voor de inkoop van jeugdhulp voor de komende 4 tot 8 
jaren. Met die nieuwe, qua voorwaarden en dergelijke scherpere contracten, hopen we meer inzicht 
en grip te krijgen op de uitvoering van de jeugdhulp. 
 
Monitoren uitgaven sociaal domein 
Binnen de jaarplancyclus wordt de frequentie van het monitoren van de financiën in het sociaal 
domein, verhoogd. Binnenkort gaan we dat eenmaal per maand sociaal domein-breed doen. Ook 
daarmee verwachten we eerder en meer inzicht en grip op de kosten en de ontwikkelingen binnen 
het sociaal domein te krijgen. 
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