
Totaaloverzicht risico's Begroting 2020

Objectnummer Gebeurtenis Opmerking Netto 

Kans (%)

Netto 

Gevolgklassenr 

(financieel)

Netto 

Verwacht 

gevolg

R25 Invoering 

privatisering 

bouwtoezicht

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), is op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. De invoeringsdatum 

van de wet is bepaald op 1 januari 2021, gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet. Er is nog veel onduidelijk wat 

deze wet gaat betekenen voor de praktijk en dus ook voor hoe we onze organisatie hierop in moeten richten. Hoe kan de 

gemeente straks nog verantwoordelijkheid nemen als de controle door private bedrijven plaatsvindt? En wie gaat toezien op 

de kwaliteit van deze controleurs?

Het financiële risico van deze wet ontstaat vooral doordat de inkomsten van leges naar verwachting fors zullen afnemen. De 

huidige inkomsten uit leges bedragen ca. € 1 mio, waarvan naar schatting 70% privaat is. Mogelijk komen er alternatieven om 

dit verlies aan inkomsten te compenseren of zijn er lagere kosten.

70 4 € 500.000

R76 Exploitatie Voorste 

Venne stagneert

Er is uitstel van betaling verleend voor openstaande vorderingen aan Stichting De Voorste Venne. In het najaar wordt duidelijk 

of en op welke manier de Stichting deze vorderingen kan voldoen.

90 3 € 300.000

R103 Grondexploitatie De complexe en langdurige processen rondom projecten, brengen risico’s met zich mee. Dit kan leiden tot tegenvallende 

resultaten, waardoor verliezen hoger uit kunnen vallen dan verwacht. Verliezen zijn afgedekt met voorzieningen. Wanneer 

voorzieningen ontoereikend blijken, moet het gemeentelijk weerstandsvermogen toereikend zijn om aanvullende verliezen op 

te kunnen vangen

Zoals gebruikelijk zijn de risicoanalyses begin 2019 voor de jaarrekening 2018 geactualiseerd. De uitkomsten hiervan zijn ook 

gebruikt voor de begroting.

Bijna een derde deel van het maximale risicobedrag hangt samen met algemene ontwikkelingen die gelden voor alle 

projecten. Het grootste deel hiervan betreft het risico van afnemende prijzen in het geval van een tegenvallende economische 

ontwikkeling. Ook is rekening gehouden met het renterisico voor de langer lopende projecten.

Het grootste deel van de project specifieke risico’s komt door de projecten De Grassen en Steenenburg. Beide projecten 

hebben een hoge boekwaarde en het kan gebeuren dat een deel van de projecten niet doorgaat (als in het vervolg / voor 

vervolgfasen geen aanvullende bouwtitels kunnen worden verkregen). De maximale project specifieke risico’s namen in 2018 

toe. Dit komt doordat voor de Poort van Heusden het maximale risico is verhoogd door een combinatie van factoren, zoals de  

uitbreiding van het zuidelijk deel, de start van de restauratie van het kasteel en de werkzaamheden die vooruitlopend op het 

bestemmingsplan gebeuren in het noordelijk deel. Per saldo blijven de project specifieke risico’s door een kleinere kans van 

optreden ongeveer gelijk aan de inschatting van voorgaand jaar.

Per saldo leidt dit tot een totaalbedrag aan risico’s van € 9,2 miljoen voor de grondexploitaties. De kans is vooralsnog 

gehandhaafd op 50% gebaseerd voor alle risico’s gezamenlijk zoals benoemd in het onderdeel bouwgrondexploitaties bij het 

jaarverslag 2018. Ook als bij grote projecten als De Grassen en Steenenburg het risico van bouwtitels (deels) komt te vervallen 

blijft naar verwachting een aanzienlijk risicobedrag noodzakelijk.

50 5 € 4.600.000

R110 De compensatie 

voor de 

kostprijsverhogend

e BTW door het Rijk 

voor sportlasten 

valt lager uit dan 

geraamd

Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten in het verleden de btw die aan hen in rekening werd gebracht in 

aftrek brengen. Met ingang van 1 januari 2019 is dit recht vervallen. Dit heeft tot gevolg dat alle inkoop btw kostenverhogend 

is geworden Daar staat tegenover dat gemeenten ter compensatie een specifieke uitkering aan kunnen vragen (SPUK). De 

regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen inclusief BTW. Het budget wat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft in 

2019 is € 152 miljoen. Onlangs is bekend geworden dat de totale aanvraag van alle gemeenten € 228 miljoen bedraagt. Dit zou 

betekenen dat het beschikbare budget evenredig verdeelt wordt. Op dit moment worden alle aanvragen kritisch bekeken, dit 

kan gevolgen hebben voor de totale aanvraag waardoor de exacte verdeling nog niet bekend is. De gemeente Heusden heeft 

voor 2019 een aanvraag ingediend van € 296.000. Het risico is aanwezig dat de aanvraag niet volledig wordt toegekend.

90 2 € 50.000

R101 Beleidskeuze 

wegen

Het doel is een kosteneffectief beheer van het wegennet. Het beleid hiervoor is gebaseerd op veilig en heel, een technisch 

niet onderbouwd model waarvan ook geen ervaringen beschikbaar zijn. Hierdoor lopen we een verhoogd risico op extra 

herstelmaatregelen waarmee geen rekening was gehouden. Doordat er geen technische onderbouwing onder zit maar 

uitvoering van onderhoud op basis van eigen inschatting (veilig en heel) plaatsvindt vergroot dit ook de kans op steeds langer 

uitstellen van onderhoud ("glijdende schaal"). Het uiteindelijke financiële gevolg is dat alle maatregelen samen meer hebben 

gekost dan op basis van de beschikbare theoretische modellen met preventief onderhoud nodig was geweest. Daarnaast 

bestaat de kans dat onderhoud eerder dan gepland nodig is. Er is echter een buffer van 1 mio in de reserve om eventuele 

verschuivingen op te vangen.

50 2 € 100.000

R104 Beperkte capaciteit 

(formatie) door 

uitval of niet 

ingevulde vacatures

De huidige economische ontwikkelingen zorgen voor een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor is het moeilijk om vacatures in te 

vullen. Dit is een landelijk gesignaleerde trend, de daadwerkelijke impact verschilt per domein. Omdat de werkzaamheden 

doorgaan en om het effect op de organisatie en doelstellingen te beperken kan gekozen worden voor tijdelijke inhuur om de 

vacatures in te vullen. Dit brengt echter hogere kosten met zich mee.

50 3 € 300.000

R107 Hogere kosten 

Gebiedsontwikkelin

g Oostelijke 

Langstraat (GOL)

Voor het GOL breekt een spannende periode aan waarbij voor 2020 de gunning van de opdracht gepland staat. De kans 

bestaat dat de aanbesteding niet past binnen de beschikbare middelen. In dat geval worden de meerkosten volgens een 

vooraf vastgestelde verdeelsleutel verdeeld tussen de provincie, gemeente Waalwijk en onze gemeente. Hiervoor is nog 

besluitvorming nodig maar gezien de belangen wordt hier rekening gehouden dat een eventuele aanvullende bijdrage ten 

laste van de weerstandscapaciteit moet worden gebracht. Naast de aanbesteding is er nog een aantal andere oorzaken 

waardoor de beschikbare middelen niet toereikend kunnen zijn. Dit betreft bijvoorbeeld hogere projectkosten door complexe 

of aanverwante zaken waar nog onvoldoende rekening mee is gehouden (zoals de PAS), mogelijke planschades en/of 

nadeelcompensaties of onteigeningsprocedures. Daarnaast zal bij het opstellen van het nieuwe GVVP duidelijk moeten 

worden of de gereserveerde middelen voor de mitigerende maatregelen (gerelateerd aan het GOL) toereikend zijn.

30 5 € 2.300.000

R54 Capaciteit en vraag 

naar 

onderwijshuisvestin

g zijn (per wijk) niet 

goed op elkaar 

afgestemd

Algemeen geldt dat het aantal leerlingen en capaciteit per wijk niet goed op elkaar aansluit. In sommige wijken is de capaciteit 

te hoog waardoor er mogelijk leegstand van lokalen ontstaat terwijl op andere locaties er sprake is van een tekort aan lokalen. 

Dit risico is specifiek onderkend voor de situatie in Vlijmen waar bij de locatie van De Bussel sprake is van een tekort aan 

lokalen. Voor deze locatie zit nieuwbouw in de planning maar dit gaat nog even duren. Door de groei van het aantal leerlingen 

is uitbreiding van de lokalen mogelijk direct noodzakelijk, daarnaast heeft het gevolgen voor de omvang van de nieuwbouw. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de school.

Mogelijke maatregel is het beperken van de instroom van leerlingen door het aanbieden van een alternatief of tijdelijk 

verplaatsen van een deel van de leerlingen door gebruik te maken van leegstaande lokalen in andere gebouwen. Een 

alternatief is het tijdelijk aanbieden van noodlokalen door de gemeente.

70 3 € 250.000

R77 Extra bijdrage 

Voorste Venne

Aan Stichting De Voorste Venne is uitstel van betaling verleend. Voor de oninbaarheid van onze vorderingen is een apart risico 

onderkend. Het is echter onzeker of dit voldoende is.

50 2 € 100.000

R92 Omvorming van 

groen wordt niet 

gerealiseerd

In het groenstructuurplan van 2018 is een omvorming gepland. Dit is enerzijds om de biodiversiteit te stimuleren, anderzijds is 

het een maatregel om de onderhoudskosten groen te verlagen. Er bestaat een kans op vertraging van de plannen 

bijvoorbeeld door klachten van inwoners en wijziging in prioriteiten. Als de omvorming niet gerealiseerd wordt is het 

weliswaar een incidentele besparing op de verwachte kosten voor omvorming maar hierdoor zijn de begrote lagere 

onderhoudskosten niet haalbaar.

50 2 € 100.000
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R102 Staat 

civieltechnische 

kunstwerken

Met het ouder worden van civieltechnische kunstwerken, de toename van het aantal kunstwerken door de aanleg van 

waterpartijen en watergangen en de aandacht die momenteel uitgaat naar de veiligheid van de kunstwerken, wordt het 

steeds belangrijker het beheer en onderhoud hiervan goed te regelen. De beheerstrategie voor civieltechnische kunstwerken 

is nog niet bepaald en het wordt niet wenselijk geacht hiervoor ‘veilig en heel’ van toepassing te verklaren. De keuze om 

onderhoud (schilderen, conserveren) of rehabilitatie uit te stellen leidt bij de civieltechnische kunstwerken namelijk al snel tot 

kapitaalvernietiging of tot een veiligheidsrisico.

Inventarisatie heeft in 2017 plaatsgevonden maar het daarin benoemde onderhoud is uitgesteld. Er moeten inspecties worden 

uitgevoerd om vast te stellen of de objecten nog voldoende veilig zijn. Als daaruit blijkt dat nu of op korte termijn onderhoud 

noodzakelijk is zijn hiervoor geen middelen beschikbaar.

70 2 € 100.000

R26 Vermenging zorg 

en veiligheid

De domeinen zorg en veiligheid groeien steeds meer naar elkaar toe. Het zijn echter (nog) aparte werelden met hun eigen taal 

en regels. Dit biedt uitdagingen in de uitvoering en ook in de samenwerking. Financieel ontstaat hierdoor een beperkt risico 

op claims bij onjuiste toepassing van wetgeving en mogelijkheden uit het veiligheidsdomein die worden ingezet voor 

zorgcasussen. Door de inzet van de aanjager zorg en veiligheid worden deze risico's onder de loep genomen en daar waar 

mogelijk acties ondernomen om het risico te beperken. 

30 1 € 10.000

R50 Nieuwbouw 

basisscholen 

Oudheusden

De nieuwbouw van de scholen in Oudheusden komt steeds dichterbij. Het ramen van de kosten in deze markt is moeilijk. Het 

bouwheerschap ligt bij het schoolbestuur (Scala) wat de gemeente een andere positie geeft. De eisen aan de nieuwbouw zijn 

inmiddels duidelijk waardoor het risico op hogere kosten door andere eisen zo veel mogelijk beperkt is, het kader is expliciet 

voorgelegd aan de raad. Dit kent nog een open eindje rondom (bijna) energieneutraal bouwen waarover is afgesproken dat de 

keuze wordt voorgelegd aan de raad. Door deze maatregel is het onderdeel van besluitvorming geworden en geen 

onzekerheid (risico). Aanvullende financiële maatregelen zijn getroffen door de extra middelen vooruitlopend op een 

geactualiseerd IHP en daarnaast is er nog een reserve voor onderhoud schoolgebouwen beschikbaar voor bijkomende kosten.

50 2 € 150.000

R89 Bedrijfscontinutïteit

: onderbreking 

bedrijfsvoering

Dit risico is gericht op een serieus incident waarvoor, rekening houdend met getroffen maatregelen, de kans klein wordt 

geacht. Afhankelijk van het incident en de omvang van de onderbreking varieert de kans. De kans op een korte onderbreking 

is aanzienlijk groter dan een langdurige onderbreking. De financiële impact zit vooral in het mogelijk moeten vervangen van 

hardware bij een groot incident. 

10 4 € 700.000

R105 Incident waardoor 

extra onderhoud 

gebouwen nodig is

Het doel is een kosteneffectief beheer van de gemeentelijke gebouwen. Gebouwen worden volgens veilig en heel 

onderhouden. Hierdoor wordt minder preventief onderhoud gepleegd waardoor er een verhoogd risico ontstaat op 

incidenten die kunnen leiden tot extra of duurder onderhoud.

30 2 € 100.000

R106 Hogere bijdrage 

Stadsgewest 's-

Hertogenbosch iz 

De Vlagheide

Door de aannemer was een arbitragezaak aangespannen met betrekking tot een geschil is tussen aannemer en Stadsgewest 

waarbij er sprake was van een claim van Є 1,7 mln. De rechtmatigheid van die claim is door het Stadgewest bestreden. Deels is 

de claim in 2018 toegewezen, dit bedrag (circa € 0,2 mln.) is in 2018 uitbetaald. De aannemer is echter in hoger beroep 

gegaan voor het niet toegewezen bedrag. In het voorkomende geval dat de claim alsnog wordt toegekend zullen wij moeten 

bijdragen voor ons aandeel. Het verweer in die zaak wordt door onze advocaat voorbereid.

Voorheen was er sprake van een hoger risico vanwege het te bereiken doelvermogen en de onzekerheid over de rekenrente. 

Hierover is echter in maart 2019 overeenstemming bereikt waardoor dit risico niet meer actueel is. Zie hiervoor de toelichting 

in de jaarrekening 2018.

30 2 € 73.000

R108 Naheffing of boete 

voor onjuiste BTW 

aangifte/compensa

tie (BCF)

De complexiteit van de BTW-wetgeving en het BTW compensatiefonds zorgt voor financiële risico's. Hiervoor is geen 

voorziening getroffen. Hoewel er jaarlijks diverse controles op de juistheid van de BTW-afdracht en declaraties bij het BTW 

compensatiefonds plaatsvinden, kan een boekenonderzoek uiteindelijk tot een naheffingsaanslag leiden. 

10 4 € 110.000

R112 Vennootschaps-

belasting 

verschuldigd die 

niet is voorzien

Gemeenten zijn met ingang van 2016 in de basis vennootschapbelastingplichtig. Voor Heusden betreft dit alleen evt. winsten 

behaald uit bouwgrondexploitaties. Op grond van uitgevoerde fiscale scans en berekeningen is tot nu toe het standpunt 

ingenomen dat de gemeente nog niet onderworpen is aan de vpb-heffing.

10 4 € 300.000

R109 Rente voor aan te 

trekken financiering 

is hoger dan 

aangenomen in de 

begroting

In de begroting 2020 en meerjarenraming wordt rekening gehouden met een rente voor nieuw op te nemen geldleningen van 

1%. Het risico bestaat dat het werkelijke rentepercentage waarvoor leningen worden afgesloten hoger is. Gelet op de 

rentestand en verwachte rente-ontwikkeling is die kans nog altijd beperkt. Het maximale risico is berekend op een stijging van 

1% boven de rekenrente.

10 2 € 0

R23 Sluiten pand i.v.m. 

drugs of onveilige 

situatie

Besluiten voor het sluiten van een pand moeten soms snel genomen worden (bijvoorbeeld constateren onveilige situatie, 

directe bedreiging). Besluit moet genomen worden op basis van de op dat moment beschikbare informatie. De kosten van 

deze sluitingen zijn beperkt en kunnen verhaald worden op de eigenaren. In de praktijk blijkt verhalen echter meestal niet 

mogelijk vanwege te weinig financiële middelen bij de eigenaar/huurder. Daarom wordt dit vaak al niet geprobeerd. 

Overigens zijn de kosten voor het ruimen van de locatie zelf niet voor rekening van de gemeente.

Wanneer een dergelijk besluit achteraf onterecht blijkt te zijn is er een risico op claims bijvoorbeeld voor huurderving of 

kosten van tijdelijke huisvesting.

10 1 € 25.000

R22 Dumpingen Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het opruimen van diverse dumpingen. Dit kan gaan om afval, oliesporen en drugs. 

Financieel verhalen van de kosten is vaak moeilijk omdat hiervoor de verantwoordelijke bekend moet zijn en het 

daadwerkelijk verhalen van de kosten veel investering (tijd/kosten) vraagt. Voor drugsdumpingen die de hoogste kosten 

geven is er overigens een mogelijkheid om 50% bij de provincie te verhalen.

Door veranderende wetgeving neemt de kans op dumpingen toe, denk daarbij bijvoorbeeld aan asbestregels. Er is een budget 

om de kosten van dumpingen te dekken. Dit zal onvoldoende zijn voor zeer grote incidenten. Alleen in dat geval is er dus 

sprake van een mogelijk beroep op het weerstandsvermogen (financieel risico)

10 2 € 100.000

R88 Datalek van 

privacygevoelige 

informatie van 

meerdere personen

Datalekken kunnen altijd voorkomen, afhankelijk van omvang is de kans groot en gevolg klein of juist andersom. Kleine 

incidenten kunnen veelvuldig voor komen maar de impact is hiervan dusdanig beperkt dat die niet als risico worden 

aangemerkt. Dit risico is daarom gericht op een groter incident waarbij privacygevoelige informatie van meerdere mensen 

openbaar wordt gemaakt. Hiervoor zijn diverse maatregelen getroffen. 

30 1 € 10.000

R90 Nieuwe 

samenwerking RBT

Er is een nieuwe samenwerking gestart voor het Regionaal Bureau van Toerisme. Bij aanvang zijn afspraken gemaakt over de 

samenwerking en verdeelsleutel voor de kosten. 

30 1 € 25.000

R21 Niet reageren op 

meldingen

Er komen veel overlast meldingen binnen die moeten worden afgehandeld. Afhankelijk van aard worden deze doorgezet naar 

de politie of wordt er zelf polshoogte genomen. Als een incident plaatsvindt op een locatie waarover we als gemeente een 

melding hebben gehad terwijl hier niet op geacteerd is heeft dit gevolgen voor de reputatie van de gemeente en mogelijke 

claims.

10 1 € 10.000

R24 Incidenten bij 

evenementen

De gemeente verstrekt vergunningen voor evenementen. Wanneer de exploitant zich niet aan de voorwaarden houdt moet 

de gemeente handhavend optreden. Door onverwachte gebeurtenissen kunnen incidenten bij een evenement ontstaan die 

reputatieschade voor de gemeente veroorzaken. Wanneer hier bij de vergunningverlening geen rekening mee is gehouden is 

er echter geen juridische grondslag om in te grijpen bij het evenement waardoor een claim dreigt voor de kosten van de 

organisatie (incl. inkomstenderving). 

10 1 € 25.000
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R79 Planschade claims Betreft risico op planschade claims. Als gevolg van diverse maatregelen wordt dit risico laag ingeschat. Bij particuliere 

initiatieven wordt het risico afgewenteld op de initiatiefnemer, hiervoor worden overeenkomsten afgesloten. Bij grote 

overeenkomsten wordt als waarborg hiervoor een bankgarantie gevraagd. Voor onze eigen ontwikkelingen is een maatregel 

het opnemen van een reservering in de grondexploitatie of het vormen van een voorziening. Daarnaast is er een budget voor 

planschade na bestemmingsplanwijzigingen.  

10 1 € 50.000

R93 Takbreuk bomen In het geval van schade bij inwoners door takbreuk van bomen in de openbare ruimte kan de gemeente aansprakelijk worden 

gesteld.

10 1 € 10.000

R111 De afkoopsom voor 

het (kosteloos) in 

stand houden van 

de Bergsche 

Maasveren is eindig

De oevergemeenten Waalwijk, Altena, Zaltbommel en Heusden hebben via een contract, getekend op 31 december 2008, het 

eigendom van drie veerverbindingen over de Bergsche Maas verkregen. Tegelijkertijd hebben de deelnemende gemeenten de 

vervoerplicht, het beheer en het onderhoud van de veerverbindingen op zich genomen. Voor de overname van de 

veerverbindingen hebben de gemeenten een afkoopsom van Rijkswaterstaat ontvangen. Hiermee kunnen de Bergsche 

Maasveren voorlopig geëxploiteerd worden. De gemeente loopt het risico dat de afkoopsom op termijn ontoereikend is om 

de instandhouding van de veerverbindingen te bekostigen. Dit is afhankelijk van de jaarlijkse exploitatiekosten en het 

beleggingsresultaat van de afkoopsom. Op dit moment wordt er rekening mee gehouden dat de afkoopsom minimaal tot 2038 

toereikend is voor de exploitatie van de veren.

0 0 € 0

R49 Kosten IHP Door overspannen bouwmarkt, veranderende eisen (duurzaamheid, passend onderwijs), hogere normvergoeding zijn de 

huidige ramingen van het IHP niet toereikend. Deze worden dit najaar herzien. De maatregel om het schoolbestuur ook bij te 

laten dragen aan deze kosten (met name de extra eisen) is niet gelukt. Met het opnemen van de stelpost in de voorjaarsnota 

is de verwachting dat voor dit moment voldoende maatregelen genomen zijn.

50 0 € 0

R80 Programmatische 

Aanpak Stikstof 

(PAS)

Eind mei is er door de Raad van State uitspraak gedaan naar aanleiding van een aantal ingediende zaken over het Programma 

Aanpak Stikstof (PAS). Onderdeel van het PAS is dat vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor 

beschermde natuurgebieden, alvast toestemming wordt gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die 

gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer). Een direct gevolg hiervan is dat meer activiteiten een vergunning nodig 

hebben en vergunningen niet verstrekt kunnen worden omdat een toetsingskader ontbreekt. Gezien de landelijke impact 

wordt op alle niveaus gewerkt aan een alternatief of nieuwe beleidslijn. De uitspraak levert echter onzekerheden op voor 

geplande bestemmingsplanwijzigingen, projecten en vergunningverlening.

90 0

R60 Toename inwoners 

met ondersteuning

De ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg, participatie en Wmo zijn echter nog steeds moeilijk in te schatten doordat dit 

beleidsterrein volop in beweging is. Onder andere daarom is ook besloten om de reserve sociaal domein de komende jaren 

nog in stand te houden. Op dit moment is de buffer in deze reserve naar verwachting toereikend voor ontwikkelingen die 

vragen om extra financiële middelen.

Een aantal van de ontwikkelingen die we nu zien en die mogelijk van invloed zijn op de kosten in het sociaal domein:

• Ontwikkeling zorgvraag: er is nog steeds een stijgende lijn te zien in het aantal cliënten dat zich meldt voor een sociale 

voorziening. Hiermee is rekening gehouden in de begroting maar het is niet uitgesloten dat het aantal cliënten nog harder 

stijgt dan nu wordt voorzien. Ook kunnen de kosten per cliënt hoger uitvallen dan ingeschat.

• Toekennen zorg door derden: jeugdhulp kan ook door derden worden toegewezen (huisartsen en gecertificeerde 

instellingen). Hierdoor hebben we hier als gemeente minder grip op en is het moeilijk om te sturen op doelmatigheid.

90 0

R68 Wijziging rijksbeleid 

sociaal domein

Het rijk neemt geregeld besluiten die van invloed zijn op de taken uit de decentralisatie. Voorbeelden hiervan zijn het 

abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen, de invoering van de Wet verplichte GGZ en wijzigingen in de Wet langdurige 

zorg. Het uitgangspunt is meestal dat beleidswijzigingen budgettair neutraal worden verwerkt. Het rijk en gemeenten zijn het 

echter niet altijd eens over het financieel effect van wijzigingen. Het risico is dan ook dat gemeenten onvoldoende 

gecompenseerd worden voor de extra kosten of een te hoge korting wordt toegepast op de rijksuitkering. Op dit moment is 

de buffer in de reserve sociaal domein naar verwachting toereikend voor deze ontwikkelingen.

70 0

R70 Gemeentefonds Tot de algemene risico's behoren risico's als macro-economische ontwikkelingen en rente-, loon- en prijsontwikkelingen. 

Daarnaast zijn er onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving die risico's met zich 

mee kunnen brengen. Door deze onzekerheden is het op dit moment nog niet goed mogelijk de financiële gevolgen van deze 

risico's te kwantificeren. Hier hebben alle gemeenten in ons land mee te maken.

Voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, geldt de zgn. “trap 

op/trap af systematiek”. Dat wil zeggen dat de hoogte van de uitkering fluctueert gekoppeld aan het niveau van de 

rijksuitgaven. Op lange termijn kunnen uitgaven bijgesteld worden indien de inkomsten uit het gemeentefonds (naar 

verwachting) afnemen. Echter een afname kan ook gedurende het begrotingsjaar aan de orde zijn of zelfs met terugwerkende 

kracht door een afrekening van een eerder jaar. Op het moment dat zich zo’n negatieve bijstelling voordoet en er geen 

mogelijkheid meer is om de uitgaven in de begroting aan te passen, zal de tegenvaller die daardoor ontstaat ten laste komen 

van het resultaat en moet er een beroep worden gedaan op het weerstandsvermogen. Hoewel er op dit moment sprake is van 

een hoogconjunctuur, bestaat ook in die situatie de kans op het risico van een neerwaartse bijstelling van de algemene 

uitkering. Bijvoorbeeld omdat de (hogere) begrotingsbedragen van de ministeries niet volledig tot besteding komen. Dit 

resulteert dan gedurende het jaar of zelfs achteraf ook in een korting op het gemeentefonds. Het is overigens ook mogelijk 

dat de uitkering hoger uitvalt dan vooraf verwacht.

Met ingang van 2019 zijn de gedecentraliseerde taken uit 2015 een regulier onderdeel van de rijksuitkering net als allerlei 

andere taken. De algemene uitkering is daarom vanaf nu ook bedoeld voor het opvangen van volume- en kostenstijgingen in 

het sociaal domein. De ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg, participatie en Wmo zijn echter nog steeds moeilijk in te 

schatten doordat dit beleidsterrein volop in beweging is. Onder andere daarom is ook besloten om de reserve sociaal domein 

de komende jaren nog in stand te houden. Op dit moment is de buffer in deze reserve naar verwachting toereikend voor 

ontwikkelingen die vragen om extra financiële middelen. Specifiek voor het beschermd wonen komt er nog een herverdeling 

van de rijksmiddelen waarvan de effecten onzeker zijn.

50 0

R45 Verplichtingen ikv 

duurzaamheid 

(klimaatakkoord)

Eind juni heeft het kabinet het klimaatakkoord gepresenteerd. Het kabinet ziet hierin voor de gemeenten een belangrijke 

regierol om de noodzakelijke energietransitie te realiseren. Het is nog onduidelijk wat dit precies betekent en welk deel van 

de werkzaamheden bij de gemeente terecht komen. Hoewel als uitgangspunten onder andere betaalbaarheid voor de 

samenleving en compensatie van de toename van uitvoeringskosten van gemeenten gelden is het de vraag of dit volledig 

gerealiseerd zal worden. Doordat een concrete uitwerking nog ontbreekt is het nu ook niet duidelijk wat de financiële risico’s 

van het klimaatakkoord voor ons zijn.

50 0
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