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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het overzicht van de baten en lasten van de conceptbegroting 2020 ingedeeld naar de kwalificaties 
wettelijk of niet wettelijk en wel of niet beïnvloedbaar. 
 
Inleiding 
De gemeenteraad heeft de Voorjaarsnota 2020 voor kennisgeving aangenomen. 
De fractie van de VVD heeft in de vergadering van 21 mei jl. verzocht om een overzicht van de 
begroting en dan de budgetten ingedeeld naar wettelijke taken of niet wettelijke taken en of deze 
budgetten wel of niet beïnvloedbaar zijn. 
 
Informatie 
Bijgevoegd treft u twee overzichten aan op basis van de budgetten in de conceptbegroting 2020. De 
eerste bijlage is een samenvatting op thema’s en de tweede bijlage bevat een verdieping van deze 
informatie. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de bedragen in de kolom niet wettelijk en beïnvloedbaar, soms in 
beperkte mate of pas op langere termijn beïnvloedbaar zijn b.v. door contractuele verplichtingen. 
Verder staat in dit overzicht niet aangegeven wat de gevolgen zijn van de mogelijke bezuinigingen en 
welke risico’s dat met zich meebrengt. 
Voor eventuele vragen naar aanleiding van deze overzichten kunt u contact opnemen met de griffie. 
 
In het verdiepende, uitgebreide overzicht is ook een kolom opgenomen van te realiseren 
bezuinigingen voor de meerjarenbegroting 2020-2023. Voor uw inzicht is de informatie meegenomen 
uit de voorjaarsnota die u ter kennisgeving heeft aangenomen. 
 
Het overzicht is verdeeld in wettelijke en niet wettelijke taken, met daarbij het onderscheid wat 
beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar is. 
Een tweetal voorbeelden maakt dit duidelijk; 
 

1. Nummer 4380031 Werkzaamheden Diamantgroep, niet wettelijk en niet beïnvloedbaar, 
kosten €665.000 
Het gaat hier om het onderhoud van groen in de openbare ruimte. Indien het contract met 
de Diamantgroep wordt opengebroken en uw raad zou besluiten om het onderhoudsniveau 
te verlagen van categorie B naar categorie C, dan zou dit eventueel een bezuiniging op 
kunnen leveren en daarmee wordt de post uiteindelijk wel beïnvloedbaar. Uiteraard levert 
een contractbreuk ook extra kosten op. 
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2. Nummer 442008 Subsidie Marietje Kessels project, niet wettelijk en beïnvloedbaar, kosten  
€ 24.000 
Het MarietjeKessels project is een project dat wordt uitgevoerd in de groepen 7 en 8 van de 
basisscholen. Dit project draagt bij aan de weerbaarheid van de leerlingen. Op het moment 
dat het besluit wordt genomen dat de gemeente hier niet meer aan bijdraagt, kan het 
schoolbestuur besluiten het project te stoppen. Dit heeft voor de gemeente verder geen 
financiële consequenties. 

 
Meerjarenbegroting 
Inmiddels is de meerjarenbegroting 2020-2023 gereed en deze sluit zonder de lasten voor nieuw 
beleid met de volgende tekorten: 
2020: € 1.424.000 
2021: € 1.223.000 
2022: € 1.317.000 
2023: € 1.183.000 
 
Houden we rekening met de lasten van de nieuwe wensen zoals deze in de Voorjaarsnota zijn 
meegenomen dan komen we uit op de volgende nadelige saldi: 
2020: € 1.738.000 
2021: € 1.522.000 
2022: € 1.979.000 
2023: € 2.245.000 
 
Uitgangspunt is dat we de begroting 2023 structureel en reëel in evenwicht willen hebben. 
 
Vervolg 
Gelet op deze bezuinigingsopgave worden begin september bijeenkomsten met de inwoners 
georganiseerd die een richting geven om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. 
 
Communicatie 
Wij zullen uw raad op de hoogte houden van de voortgang van dit proces. 
 
Bijlagen 
1. Samenvatting cijfers conceptbegroting 2020 
2. Verdieping van de samenvatting. 
__________________________________________________________________________________ 


