
31-05-2013:  Bestuursrapportage 

Financiële perikelen 

Afgelopen week kwam in de diverse informatievergadering de eerste bestuursrapportage van 2013  
aan de orde. In die bestuursrapportage informeert het college de raad over allerlei nieuwe financiële 
ontwikkelingen die zich in de loop van de eerste drie maanden van 2013 hebben voorgedaan. Enkele 
meevallers maar vooral tegenvallers, die uiteindelijk neerkomen op een negatief resultaat van ruim 8 
ton. 

Voor een deel komt dat nadeel ten laste van de reserves, maar het grootste deel moet toch uit de 
exploitatie betaald worden. Gevolg daarvan is dat het positieve begrotingssaldo waar we 2013 mee 
begonnen nu is omgeslagen naar een negatief saldo van 475 duizend euro. Bovendien is de post 
onvoorzien van 230 duizend daarmee ook meteen opgesoupeerd.  

Grootste tegenvaller betreft de opbrengst van de bouwleges. Zoals bekend, de nieuwbouw van zowel 
woningen als bedrijfsgebouwen is zo goed als stil gevallen en dat heeft uiteraard ook gevolgen voor 
de opbrengst van de bouwleges. Deze zijn met een bedrag van 340 duizend euro afgeraamd. 

Andere grote tegenvaller is de privatisering van zwembad ’t Run. In 2013 wordt er aanzienlijk minder 
bezuinigd dan aanvankelijk in de begroting was opgenomen. Incidentele kosten in verband met de 
oplevering van ’t Run, een eenmalige bijdrage aan de ondernemer, achterstallig onderhoud, alles bij 
elkaar een nadeel in 2013 van 240 duizend euro. En daar komt nog eens een overschrijding van het 
voorbereidingskrediet van 75 duizend euro bovenop. Door de grote belangstelling bij de inschrijving 
heeft de gemeente meer kosten moeten maken dan men verwachtte. Maar ook in de jaren na 2013 
blijft de besparing als gevolg van de privatisering ’t Run lager uitvallen dan geraamd.  

Een andere grote tegenvaller is de aansluiting bij de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. In 
februari heeft de raad besloten om deel te nemen in deze gemeenschappelijke regeling. De 
omgevingsdienst wordt o.a. belast met handhaving milieuvergunningen en om de kwaliteit van de 
handhaving te verbeteren stelt het Rijk de aansluiting bij een zgn. RUD (Regionale UitvoeringsDienst 
verplicht. Dat kost onze gemeente 222 duizend euro; daar staat een besparing op personeelskosten 
tegenover van 113 duizend euro; per saldo dus toch weer een nadeel van 109 duizend euro. 

Bij het vaststellen van de begroting in november vorig jaar gingen we nog uit van een positief saldo 
van 2 duizend euro, nu is dat inmiddels dus al behoorlijk negatief. Daar komt nog bij dat diverse 
tegenvallers ook nog doorwerken naar volgende jaren, m.a.w. structurele tegenvallers waardoor de 
meerjarenbegroting ook wordt belast. Op zich is dit geen nieuw fenomeen; elk jaar worden we via 
bestuursrapportages geconfronteerd met mee- en tegenvallers en een negatief begrotingssaldo kan 
bij een volgende bestuursrapportage (over drie maanden) zo maar weer omslaan in een positief 
saldo. Daarom vind ik ook dat we op dit moment niet moeten vervallen in paniekmaatregelen, zeker 
niet voor dit jaar en niet op dit moment. Maar op de iets langere termijn (2014 en volgende jaren) 
zullen nieuwe bezuinigingen, ook in onze gemeente Heusden, zeer waarschijnlijk toch 
onontkoombaar zijn. Het ziet er op dit moment niet naar uit dat de inkomsten uit bouwleges snel 
weer op het oude niveau zullen uitkomen. Andere ontwikkelingen stemmen ook niet echt positief. 
Wat te denken van de teruglopende inkomsten uit het Gemeentefonds, de bijstandsuitkeringen die 
alsmaar toenemen, de transities Participatiewet, Jeugdzorg en Begeleiding en preventie uit de Awbz 



naar de gemeente, allemaal zgn. open einderegelingen waarvan het risico op budgetoverschrijding 
bij de gemeente komt te liggen. Dat risico is levensgroot aanwezig maar een reële inschatting is 
totaal niet te maken. En dan is er natuurlijk nog de grondexploitatie. De economische crisis houdt 
vooralsnog aan; de verkoop van bouwgrond voor zowel huizen als bedrijven is praktisch stil gevallen 
en herstel van die markt is nog niet in zicht. Binnenkort verschijnt de Voorjaarsnota en die zal 
wellicht wat meer duidelijkheid gaan bieden over toekomstige financiële ontwikkelingen. Althans 
voor zover dat mogelijk is want van vele ontwikkelingen zijn de financiële gevolgen op dit moment 
totaal nog niet te overzien.  
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