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Algemeen
Leeswijzer
In dit algemene hoofdstuk geven wij een korte toelichting over de opbouw van deze Kadernota.
In hoofdstuk 2 wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst, opgebouwd vanuit het saldo van de vorige 
meerjarenbegroting 2019-2022. Daarnaast is het effect van de Kadernota 2020 gepresenteerd. Hierin is de 
meicirculaire van het Rijk nog niet verwerkt. Wel is in hoofdstuk 5 een indicatie gegeven van het effect voor de 
gemeente Sliedrecht van de extra te ontvangen middelen jeugdzorg bij de meircirculaire 2019. Verder worden 
de voorgestelde budgettaire aanpassingen van het meerjarenkader (knelpunten en wensen) geduid.
Hoofdstuk 3 bevat de (financiële) uitgangspunten en parameters die we willen hanteren bij het opstellen van 
de Programmabegroting 2020-2023.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bijstellingen op het investeringsprogramma.
In hoofdstuk 5 worden mogelijke denkrichtingen voor ombuigingen geformuleerd om te komen tot een 
sluitende begroting.
De verschillende hoofdstukken zijn voorzien van beslispunten. Deze komen ook in het dictum van het 
raadsvoorstel terug.
Financieel perspectief
Inleiding
De Programmabegroting 2019 met de meerjarenraming is het eerste uitgangspunt voor het bepalen van het 
budgettair kader 2020-2023. Het financieel meerjarenperspectief na de Kadernota 2020 laat vooralsnog een 
niet sluitend beeld zien.
In dit hoofdstuk wordt het financieel meerjarenperspectief zoals dat op dit moment bekend is uitgewerkt en 
toegelicht.
De structurele doorwerking van de 1e Tussenrapportage 2019 wordt ook meegenomen in deze Kadernota.

Financieel effect Kadernota 2020
De Kadernota 2020 inclusief de structurele doorwerking van de 1e Tussenrapportage 2019 laat het volgende 
negatieve beeld zien.

Budgettair beeld 2020 2021 2022 2023

Saldo primaire begroting 2019   944.000 1.582.000 922.000 1.203.000

Eerste begrotingswijziging 2019 (CUP) -940.000 -
1.221.000

-
1.058.000 -978.000

Huidige stand saldo begroting 2019 4.000 361.000 -136.000 225.000

Structurele doorwerking 1e tussenrapportage 2019 -358.278 -779.786 -678.824 -614.945

Structurele doorwerking Kadernota 2020 -861.476 -
1.279.356

-
1.915.607

-
2.494.245

Budgettair beeld Kadernota (incl. structurele 
doorwerking 1e turap)

-
1.215.754

-
1.698.142

-
2.730.431

-
2.884.190

Het bovenstaande tekort is voornamelijk te wijten aan de ontwikkelingen op het sociaal domein. De 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft een begroting gerepresenteerd met forse oplopende 



tekorten in het meerjarenperspectief. Daarnaast hebben we het structurele tekort van het Dienst ezondheid & 
Jeugd verwerkt in de 1e Tussenrapportage.
Volgens de laatste berichten worden deze tekorten mogelijk gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk (met 
name Jeugdzorg). Dit wordt pas bekend bij het verschijnen van de meicirculaire 2019. De uitkomsten van deze 
circulaire worden verwerkt in de begroting 2020. Dit laat onverlet dat er kritisch gekeken wordt naar de 
uitgaven bij verbonden partijen. Er lopen op dit moment regionale trajecten om grip te krijgen op de 
oplopende kosten.
Ook zal er kritisch gekeken worden naar mogelijkheden om het verwachte tekort naar aanloop van de 
begroting 2020 te compenseren. Daarbij zal er zowel gekeken worden naar het genereren van extra inkomsten 
als naar het verlagen van de kosten. Mogelijke denkrichtingen zouden kunnen zijn 100% kostendekkende 
belastingen en leges, de subsidies ter discussie stellen het verhogen van de OZB en de uitkomsten Taskforce 
Sociaal Domein. In hoofdstuk 5 Denkrichtingen en ombuigingen is ook onder voorbehoud het effect van de 
door het kabinet voorgenomen toekenning van extra middelen jeugdzorg meegenomen (op basis van aandeel 
Sliedrecht in macrobudget jeugdzorg meicirculaire 2018).

Wet- en regelgeving; knelpunten budgettair beeld Kadernota 2020
In onderstaande tabel worden de Wet en regelgeving knelpunten en ontwikkelingen gepresenteerd. Het 
betreft de effecten van de goedgekeurde meerjarenbegroting van een aantal gemeenschappelijke regelingen 
waaraan wij deelnemen.
Tabel 2.3: Verwerking onontkoombare knelpunten/ontwikkelingen

Budgettair beeld 2020 2021 2022 2023

Actuele stand begrotingssaldo 2019 4.000 361.000 -136.000 225.000

1. Ontwerpbegroting 2020 VR-ZHZ -16.840 -7.765 -5.327 -5.327

2. Ontwerpbegroting 2020 GRD -
1.622.000

-
2.031.000

-
2.601.000

-
3.161.000

3. Vrijvallen stelpost indexering 331.000 331.000 331.000 331.000

4. Ontwerpbegroting 2020 Drechtwerk (incl. 
reductie) 31.558 -52.400 -96.191 -83.534

5. Ontwerpbegroting 2020 Drechtwerk (reductie) 0 -10.354 -47.377 -83.534

6. Ontwerpbegroting 2020 DG&J 
(serviceorganisatie)/Jeugd -31.688 -31.688 -31.688 -31.688

7. Bijdrage Reg.Inform. en Expertise Centrum ZHZ -3.600 -3.600 -3.600 -3.600

8. Algemene uitkering (inzetten stelpost) 
Abonnementstarief WMO en groeiruimte 2019 353.730 354.168 340.330 340.330

9. Algemene uitkering (inzetten stelpost) Maximeren 
Eigen bijdrage Soc. domein 260.000 260.000 260.000 260.000

10. Zienswijze verdeelsleutel bijdrageverordening 
DG&J 0 -33.583 0 0

Budgettair kader Kadernota 2020 na Wet- en 
regelgeving (knelpunten) -693.840 -864.222 -

1.989.853
-

2.212.353

1 Ontwerpbegroting 2020 VRZHZ
Dit betreft de verwerking van de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio ZHZ 2020.
De GR VRZHZ biedt een sluitende begroting aan. In de begroting 2020 is een aantal nieuwe ontwikkelingen 
opgenomen, zoals onder meer de infrastructurele onderhoudsopgave "Verjongen, Verduurzamen, 



Vernieuwen" en de komst van de Wet nieuwe rechtspositie ambtenaren (Wnra). Op dit moment is nog 
onduidelijk wat de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn.
2 Ontwerpbegroting 2020 GRD
De begroting van de GRD 2020 is integraal overgenomen, dus zonder afbouw. In de vorige kadernota 2019 
werd deze gevraagde extra bijdrage voor de helft meegenomen. . In het Gemeenschappelijk Financieel 
Toezichtkader GTK 2020 van de provincie is voorgeschreven dat de gemeente de begroting van de verbonden 
partijen moeten volgen. Om deze reden is deze kadernota afgeweken van de lijn van vorig jaar.
In de primaire begroting 2020 stijgen de lasten met circa € 6,9 miljoen ten opzichte van de geactualiseerde 
begroting 2019. In deze stijging is ook de invoering van het WMO-abonnementstarief meegenomen.
Voorzichtigheidshalve zijn deze mutaties (aandeel Sliedrecht) geheel verwerkt in de meerjarenbegroting. Om 
meer grip te krijgen op de oplopende kosten is er een taskforce sociaal domein opgericht. Dit omdat 
geconstateerd wordt dat de kosten in het sociaal domein fors stijgen (o.a. kostenstijging WMO-producten en 
verplicht abonnementstarief). Het is de eerste begroting waarin de SDD haar kosten begroot op basis van een 
reële inschatting van aantallen cliënten en prijzen en niet meer op basis van (deels) gelabelde budgetten. Door 
het opgaan van de specifieke budgetten in het totaal van het accres/de algemene uitkering is er een nieuwe 
wijze van (kosten)begroten ingevoerd. De taskforce gaat de gemeenten ondersteunen in het blijven verbinden 
van ambitie, inhoud en geld. Daarnaast hebben zij de opdracht de financiële positie van de gemeenten te 
actualiseren en inzicht te geven in de mogelijk regionale beleidsaanpassingen.
De uitkomsten van de taskforce worden uiterlijk 1 juli gepresenteerd en zullen dan verwerkt worden in de 
meerjarenbegroting 2020-2023.
3 Vrijvallen post indexering
In de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen wordt rekening gehouden met de loon-en 
prijsontwikkeling. Ter dekking hiervan doen wij een beroep op onze reserveringen indexering.
4 Ontwerpbegroting 2020 Drechtwerk (INCL. REDUCTIE) en 5 Ontwerpbegroting 2020 Drechtwerk (REDUCTIE)
De begroting van Drechtwerk is gebaseerd op een intensivering van de samenwerking met de Sociale Dienst 
Drechtsteden. In de Kadernota is, conform de zienswijze van de raad, opnieuw het uitgangspunt gehanteerd 
dat de gevraagde extra bijdrage door te nemen maatregelen door Drechtwerk dient te worden afgebouwd. Ten 
opzichte van het uitgangspunt in de vorige Kadernota 2018 ramen we deze afbouw nog voor de helft en 
daarmee voorzichtiger omdat de voorliggende begroting 2019 van Drechtwerk deze maatregelen en daarmee 
de afbouw nog niet bevat
6 Ontwerpbegroting 2020 DG&J (serviceorganisatie\/Jeugd)
De gemeentelijke bijdrage o.b.v. de gemeenschappelijke regeling Dienst gezondheid & Jeugd is opgenomen in 
de Kadernota met inzet van onze beschikbare reservering ten behoeve van prijsindexering. Ook is rekening 
gehouden met het vervallen 2% flexibel budget.
7 Bijdrage Reg.Inform. en expertise Centrum ZHZ
De verhoogde gemeentelijke bijdrage voor 2020 ten behoeve van de regionale veiligheidsvoorzieningen wordt 
gereserveerd in onze gemeentelijke begroting. Het betreft het Regionaal Informatie en Expertise centrum voor 
de aanpak van georganiseerde criminaliteit (RIEC), het Veiligheidshuis, de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam 
(VAR), Burgernet en Halt.
De bundeling van de financiële bijdragen versterkt het ambitieniveau om op het gebied van (sociale) veiligheid 
een aantal basisvoorzieningen met elkaar goed te organiseren.
8 Algemene Uitkering (inzetten reservering) Abonnementstarief WMO en groeiruimte 2019 en 9 Algemene 
Uitkering (inzetten stelpost) Maximeren Eigen bijdrage Soc. Dom.
In het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld om de invoering van het abonnementstarief voor 
eigen bijdragen gedeeltelijk te compenseren. Het kabinet heeft met ingang van 2019 een uniform tarief van € 
17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen ingevoerd.
Om de te verwachten daling van de inkomsten te kunnen opvangen, hebben wij deze middelen gereserveerd 
op een stelpost algemene uitkering. Aangezien de GRD de gevolgen van de invoering van het 
abonnementstarief in haar begroting heeft verwerkt, kan de stelpost vrijvallen. Aangetekend dient te worden 
dat het voor de GRD lastig is om een goede inschatting te maken van de aanzuigende werking als gevolg van de 
lagere eigen bijdrage, dit omdat de nodige ervaringscijfers die een eventuele groei onderschrijven, ontbreken.
10 Zienswijze verdeelsleutel bijdrageverordening DG&J
Er is door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & jeugd besloten een 
werkgroep in te stellen van controllers die de subregio's vertegenwoordigen. Deze kregen de opdracht te 
adviseren over een geschikte verdeelsleutel voor de bijdragen van de deelnemers aan de Dienst Gezondheid & 
jeugd. De keuze voor een (andere) verdeelsleutel leidt op totaalniveau niet tot een andere begroting. Wel zal 



er meer onderscheid kunnen zijn in de omvang van de individuele bijdragen van de gemeenten. M.a.w. in geval 
van een individuele gemeente zal er sprake zijn van een voordeel-/of nadeelgemeente.
De gekozen verdeelsleutel (Uitvoering JGZ jeugdigen (0-18) + Uitvoering leerplicht op leerplichtigen + Overig op 
aandeel gemeentefonds) leidt er toe dat de gemeente Sliedrecht een nadeelgemeente is.

Beslispunt:
2.3 In te stemmen met het verwerken van de bovenstaande voorstellen in 2020 en verdere jaren uit de 
tabel 2.3 Wet en regelgeving knelpunten in het budgettaire beeld van de Kadernota 2020 en met 
uiteindelijke verwerking hiervan in de Programmabegroting 2020.

 

Dringende noodzaak; budgettair beeld Kadernota 2020
In onderstaande tabel worden de knelpunten met dringende noodzaak gepresenteerd.

Budgettair beeld 2020 2021 2022 2023

Budgettair kader Kadernota 2020 na Wet- en 
regelgeving (knelpunten)

-
693.840

-
864.222

-
1.989.853

-
2.212.353

11. Overeenkomst op afstand bedienen VRI's -32.500 -32.500 -32.500 -32.500

12. Onderhoud glijbaan De Lockhorst -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

13. BOR applicatie -18.000 -12.000 -12.000 -12.000

14. 75-jarig bevrijding -25.000 0 0 0

15. Uitbreiding formatie OOV -77.000 -77.000 -77.000 -77.000

Budgettair beeld incl. dringende noodzaak -
851.340

-
990.722

-
2.116.353

-
2.338.853

11 Overeenkomst op afstand bedienen VRI's
Om bij calamiteiten op de A15 de doorstroming vanaf de A15 via de wegenstructuur van Sliedrecht te 
garanderen is met Rijkswaterstaat (RWS) de afspraak gemaakt dat de VRI's bij alle op- en afritten op afstand 
kunnen worden bediend. Dit is vastgelegd in artikel 3 van de overeenkomst tussen gemeente Sliedrecht en 
Rijkswaterstaat (zaak 31081734). Kosten voor dit beheer bedragen € 25.500,-. De jaarlijkse onderhoudskosten 
bedragen circa € 2.500,- per VRI. Voor 5 installaties komt dit uit op € 12.500,-. In de meerjarenraming is reeds 
een budget voor onderhoud beschikbaar van € 5.500,-. Aanvullend is derhalve € 7.000,- per jaar benodigd. Het 
totale extra benodigde bedrag komt daarmee uit op € 32.500 per jaar.
12 Onderhoud Glijbaan De Lockhorst
Om het aanbod van bronbad De Lockhorst aantrekkelijker te maken voor bezoekers en de concurrentiekracht 
te vergroten is in 2014 een 4 baans glijbaan aangeschaft door Optisport. Het toenmalig college heeft op 4 
maart 2014 besloten de glijbaan over te nemen bij het einde van de exploitatieovereenkomst tussen Optisport 
Exploitaties b.v. en de gemeente Sliedrecht. De overnamekosten en de kapitaallasten van deze investering zijn 
in de eerste tussenrapportage van 2019 in de begroting verwerkt.
De jaarlijkse lasten voor onderhoud en vervanging van onderdelen bedragen € 5.000. Deze worden in de 
begroting 2020 verwerkt.
13 BOR Applicatie
In 2015 is vanuit de regio gestart met de aanbesteding en implementatie van een nieuw programma voor het 
beheer van de openbare ruimte. Gaandeweg is gebleken dat de omvang van de verschillen tussen de 
gemeenten o.a. op het niveau van werkwijzen en kwaliteit van data groter was dan vooraf ingeschat. De hoge 
ambities, de verschillen in uitgangspunten en werkwijzen (x 7 gemeenten) maken dit project complex en 
kosten daardoor veel meer tijd om tot afstemming te komen. Er is een tussenstap noodzakelijk die de 
complexiteit en afhankelijkheden reduceert. Deze tussenstap vraagt echter wel om meer financiering. De 
financiering van deze tussenstap vindt plaats vanuit het regionaal projectportfolio. Daarnaast wordt een 



gemeentelijk deel aan kosten gevraagd. Het einddoel blijft de stap naar 1 omgeving. Het nakomen van 
bijbehorend afsprakenkader kan alleen met gezamenlijke inzet worden behaald.
14 75-jarig bevrijding
In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. We vieren dat we sindsdien weer in 
vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Het Nationaal 4 en 5 
mei comité heeft provincies, gemeenten en 4 en 5 mei comités opgeroepen extra aandacht aan 75 jaar 
bevrijding te geven. Wij trekken hierin samen op met de provincie Zuid-Holland. Om extra cachet te geven aan 
de herdenking is € 25.000 benodigd.
15 Uitbreiding formatie OOV
Binnen het cluster openbare orde en veiligheid zien we, mede door de verschuiving van taken, meer 
bestuurlijke bevoegdheden, verandering in de maatschappij (o.a. ondermijning, personen met verward gedrag) 
en andere werkwijze bij de politie, een probleem ontstaan met betrekking tot de beschikbare ambtelijke 
capaciteit. Het is steeds vaker noodzakelijk om op casusniveau regie te voeren in crisissituaties. Hierdoor wordt 
het reguliere werk vooruitgeschoven en komen planningen onder druk te staan. Met de huidige beschikbare 
capaciteit is het niet mogelijk om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren en aan de ambities te kunnen 
voldoen. Het is daarom noodzakelijk om keuzes te maken in prioritering of de ambtelijke capaciteit uit te 
breiden. Hierom is structurele uitbreiding van de capaciteit van cluster OOV met 1 fte zeer wenselijk.

Beslispunt:
2.4 In te stemmen met het verwerken van de bovenstaande voorstellen in 2020 en verdere jaren uit de 
tabel 2.4 dringende noodzaak in het budgettaire beeld van de Kadernota 2020 en met uiteindelijke 
verwerking hiervan in de Programmabegroting 2020.

Wensen; budgettair beeld Kadernota 2020
In onderstaande tabel worden de wensen in deze Kadernota gepresenteerd.

Budgettair beeld 2020 2021 2022 2023

Budgettair kader incl. dringende noodzaak -
851.340

-
990.722

-
2.116.353

-
2.338.853

16. Bijdrage MKB-katalysatorfonds Drechtsteden -50.000 0 0 0

17. Verlaging jaarlijkse storting voorziening riolering 43.864 68.864 68.864 68.864

18. Effect bijstelling (vervangings) 
investeringsprogramma 2020 - 2023 tov MIP 2019-2022 0 3.502 -4.118 744

Budgettair beeld kadernota (excl. structurele 
doorwerking 1e turap 2019)

-
857.476

-
918.356

-
2.051.607

-
2.269.245

16 Bijdrage MKB-katalysatorfonds Drechtsteden
In 2016 is het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden ingesteld door de Drechtraad op voorstel van het 
Drechtstedenbestuur. Dit subsidiefonds is gericht op het stimuleren en ondersteunen van de concretisering van 
innovatieve ideeën voor de (maritieme) maakindustrie van de Drechtsteden in de eerste fases van 
productinnovatie. Het fonds is begin 2019 positief geëvalueerd waardoor het Drechtstedenbestuur een 
voorstel voorbereidt om dit MKB-katalysatorfonds opnieuw voor drie jaar te vormen. Voor Sliedrecht betekent 
dit een incidentele bijdrage van € 50.000 in 2020, voor de jaren van 2020 tot en met 2023.
17 Verlaging jaarlijkse storting voorziening riolering
Met de klimaatverandering ontstaan er ook weersextremen. Dit kan zowel gevolgen hebben voor de riolering, 
als voor de grondwaterstanden. Er wordt voorgesteld om een drietal onderzoeken op te starten. Een 
klimaatstresstest, rioolinspecties en onderzoek grondwater. Deze onderzoeken hebben ten doel om risico's 
scherper in kaart te brengen en daarmee Sliedrecht beter voor te bereiden op eventuele calamiteiten. Deze 
onderzoeken kunnen worden gefinancierd uit de financiële effecten van het per einde 2018 vastgestelde GRP 
2018 -2022. Per saldo ontstaat hierdoor alsnog een voordeel van afgerond van € 43.800 in 2020 en € 68.800,-
.strcutureel vanaf 2021.



18 Effect bijstelling (vervangings) investeringsprogramma 2020-2023 tov MIP 2019-2022
Het meerjaren (vervangings)investeringsprogramma is geactualiseerd voor de jaarschijven 2020-2023. De 
Financiële gevolgen daarvan in de vorm van kapitaallasten zijn afgezet tegenover de huidige raming 2019-2022 
en worden verwerkt in de Kadernota 2020.

Beslispunt:
2.5 In te stemmen met het verwerken van de bovenstaande voorstellen in 2020 en verdere jaren uit de 
tabel 2.5 Wensen budgettair beeld in het budgettaire beeld van de Kadernota 2020 en met uiteindelijke 
verwerking hiervan in de Programmabegroting 2020.

 
Uitgangspunten en parameters 2020 - 2023
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de parameters voor 2020-2023 uitgewerkt. Dit leidt tot verruiming van het budgettaire 
beeld, maar is tegelijkertijd ook nodig om de gestegen lasten in 2020 als gevolg van de verwachte loon- en 
prijsontwikkeling te kunnen opvangen.

Overige grondslagen voor de begroting 2020
Voor de begroting 2020 gelden de volgende uitgangspunten.
Tabel 3.2: grondslagen begroting 2020

Onderwerp Uitgangspunt

Onroerende zaakbelasting Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 
(CPB) uit de meicirculaire

Loonstijging Conform lopende cao

Prijsontwikkeling Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 
(CPB) uit de meicirculaire

Indexering kredieten/investeringen Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 
(CPB) uit de meicirculaire

Omslagrente 1%

GREX 0,83%

Meerjarenperspectief 2020-2023 Constante prijzen m.u.v. raming gemeentefonds

Subsidies Inflatieniveau gebaseerd op combinatie verwachte 
loon- en prijsontwikkeling 2020 (CPI)

Algemene uitkering Begroting 2020 op basis van meicirculaire 2019, 
berekening Pauw

Verbonden partijen Op basis van vastgestelde begroting 2020 van de 
verbonden partijen.

Huurstijging gemeentewoningen, woonwagens 
en woonwagenstandplaatsen

Zelfstandige woningen:
4,1% inkomen < € 42.436
5,6% inkomen > € 42.436
Woonwagens en standplaatsen: 3,1%

Huurprijzen van sportvelden, gymnastieklokalen 
en welzijnsaccommodaties

Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 
(CPB) uit de meicirculaire



Stijging van overige inkomsten Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 
(CPB) uit de meicirculaire

Afvalstoffenheffing Max. 100% kostendekkendheid

Reinigingsrechten Max. 100% kostendekkendheid

Rioolheffing Max. 100% kostendekkendheid

Marktgelden, havengelden, leges 
bouwvergunningen en begrafenisrechten Max. 100% kostendekkendheid

Precariorechten (m.u.v. kabels en leidingen) Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 
(CPB) uit de meicirculaire

Hondenbelasting Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 
(CPB) uit de meicirculaire

Rechten en tarieven (legesverordening) Max. 100% kostendekkendheid

Onbenutte belastingcapaciteit (€ 2,6 mln.) 0% meetellen voor weerstandscapaciteit

Stille reserves (€ 21,8 mln.) 0% meetellen voor weerstandscapaciteit

 

Beslispunt:
3.1 In te stemmen met het hanteren van een inflatiepercentage voor 2020 o.b.v. het CPI cijfer voor 2020 
van het CPB (zoals opgenomen in meicirculaire).
3.2 In te stemmen met de overige in tabel 3.2 opgenomen uitgangspunten voor 2020.

Meerjaren investeringsprogramma
Inleiding
In deze Kadernota worden ook de gewenste aanpassingen op het meerjaren investeringsprogramma verwerkt 
Het investeringsprogramma valt uiteen in vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. 
Vervangingsinvesteringen dienen ter vervanging van bestaande investeringen die op bedrijfseconomische 
gronden na een bepaalde periode vervangen moeten worden. Dit betreft het leeuwendeel van onze 
investeringen. Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen waar vervanging na afschrijving niet 
noodzakelijkerwijs aan de orde hoeft te zijn. Denk aan investeringen i.v.m. het ontwikkelen van een gebied.
Er valt ook een onderscheid te maken in investeringen met een bedrijfseconomisch nut en investeringen met 
een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld bruggen, wegen). Voor beide categorieën dient meerjarig te worden 
afgeschreven conform het BBV. Vorig jaar is hiertoe de reserve investeringen maatschappelijk nut in het leven 
geroepen om activa met een maatschappelijk nut te kunnen activeren en de kapitaallasten te kunnen 
meenemen (vanuit voorheen aantal voorzieningen).
Indien er sprake is van investeringen waar een specifieke opbrengst tegenover staat (bijvoorbeeld bij 
rioleringen) wordt ook wel gesproken over rendabele investeringen. Investeringen waar geen specifieke 
opbrengst tegenover staat heten dan onrendabele investeringen.
In bijlage 1 is het Meerjaren investeringsprogramma (MIP) opgenomen.

Actualisatie programma vervangingsinvesteringen
Het laatst vastgestelde investeringsprogramma is geactualiseerd voor de vervangingsinvesteringen waarbij 
integraal werken en een betere spreiding de uitgangspunten zijn. Dit levert een mutatie op voor de jaarschijven 
2021 tot en met 2023.
Het Meerjaren InvesteringsProgramma 2020-2023 (MIP) heeft betrekking op investeringen die in het kader van 
het BBV moeten worden aangemerkt als 'investeringen met een economisch nut' en als 'investeringen met een 
maatschappelijk nut'. Een gedetailleerd overzicht is in bijlage 1 opgenomen.



De aanpassingen in het MIP leveren de volgende budgettaire consequenties op in verband met het vaststellen 
van jaarschijf 2020:

Actualisatie programma vervangingsinvesteringen 2020 2021 2022 2023

Saldo effect kapitaallasten MIP 2020 - 2023 0 3.502 -4.118 744

Totaal 0 3.502 -4.118 744

Dit betekent dat ten opzichte van de reeds in de meerjarenbegroting geraamde kapitaallasten er in de 
jaarschijven 2021 t/m 2023 nauwelijks een beslag op het begrotingssaldo wordt gelegd.

Beslispunt:
4.1 In te stemmen met het verwerken van de met de investeringen 2020-2023 gemoeide kapitaallasten in 
het budgettair kader van 2020 t/m 2023 en de verwerking hiervan in de Programmabegroting 2020-2023.

 
Denkrichtingen ombuigingen
Inleiding
De Kadernota 2020 laat een structureel financieel tekort zien van een € 1,2 miljoen in 2020 oplopend tot een 
tekort van ca. € 2,9 miljoen in 2023. Het tekort wordt, zoals eerder aangegeven, voor een groot deel 
veroorzaakt door financiële ontwikkelingen op het sociaal domein en oplopende kosten bij de verbonden 
partijen.
Op het moment van het schrijven van deze Kadernota zijn de oplopende kosten sociaal domein volop in het 
nieuws. De VNG heeft een open brief aan het kabinet gezonden en een oproep aan het kabinet gedaan om de 
bijdrage voor met name het uitvoeren van de Jeugdwet substantieel te verhogen. Het kabinet heeft toegezegd 
extra middelen beschikbaar te stellen ter hoogte van 350 miljoen. Dit is echter aanzienlijk minder dan de 490 
miljoen per jaar waar de VNG om vraagt. Voor de regio Zuid-Holland-Zuid betekent het beschikbaar stellen van 
350 miljoen een extra bijdrage ter hoogte van € 6.625.000 en het beschikbaar stellen van 490 miljoen een extra 
bijdrage van € 9.275.000. Voor de gemeente Sliedrecht betekent dit, grofweg, een extra bijdrage van 
respectievelijk € 669.000 en € 937.000. De hoogte van de algemene uitkering wordt niet eerder bekend dan na 
bekendmaking van de meicirculaire 2019. Naar verwachting wordt deze meicirculaire 1 juni 2019 bekend 
gemaakt.
Nagenoeg alle gemeenten bereiden zich momenteel voor op substantiële bezuinigingen. Gezien de grote 
tekorten zullen gemeenten fundamentele keuzes moeten maken. Ongeacht voorgaande dient onze gemeente 
zich voor te bereiden op het treffen van maatregelen om de begroting 2020 en volgende jaren sluitend te 
maken. Dit is een grote uitdaging. Immers circa 50% van de totale begroting is belegd bij verbonden partijen en 
daarmee voor circa € 35 miljoen indirect beïnvloedbaar. De overige € 35 miljoen van onze begroting is slechts 
ten dele beïnvloedbaar omdat een substantieel deel van de taken die de gemeente uitvoert, wettelijke taken 
zijn.
Zoals eerder aangegeven biedt het college de raad een realistische Kadernota 2020 aan. Uiteraard zal ook de 
gemeente Sliedrecht een structureel sluitende begroting 2020 moeten opstellen. Het college wil, in 
samenspraak met de raad, de mogelijkheden verkennen welke maatregelen mogelijk zijn om de kosten te 
verlagen enerzijds en de inkomsten te verhogen anderzijds om zodoende een sluitende begroting 2020 te 
kunnen opstellen. Hiertoe zijn onderstaande "Denkrichtingen Ombuigingen" in deze Kadernota opgenomen. Bij 
een aantal denkrichtingen is een indicatie van de kosten/opbrengst gegeven. Na bespreking in de raad van de 
Kadernota zullen, afhankelijk van het standpunt van de raad over de denkrichtingen, de denkrichtingen verder 
gekwantificeerd worden.

Denkrichting ombuigingen
Denkrichtingen ombuigingen verhogen inkomsten
1. Kostendekkende tarieven, belastingen en heffingen
Uit de begroting 2019 blijkt dat binnen Sliedrecht nog niet bij alle gemeenteheffingen het uitgangspunt van 
100% kostendekkendheid, zoals sinds de kadernota 2013 is bepaald, wordt bereikt. De afvalstoffenheffing, 
havengelden, lijkbezorging, bouwleges, reinigingsrechten en de leges burgerzaken laten een lagere dan 100% 
kostendekkendheid zien. Op basis van de begroting 2019 bestaat er in potentie circa € 0,5 miljoen aan extra 
inkomsten op tarieven, belastingen en heffingen indien deze 100% kostendekkend worden gemaakt.



2. Verhogen Onroerende Zaakbelasting
De gemeente Sliedrecht scoort goed ten opzichte van andere gemeente als het gaat om de hoogte van de 
woonlasten: Sliedrecht heeft op 23 gemeenten na de laagste gemiddelde woonlasten. Met het verhogen van 
de tarieven van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) voor inwoners en ondernemers kan de gemeente extra 
inkomsten genereren. Hierbij geldt dat het verhogen van de OZB met 1% structureel circa € 38.000 aan 
inkomsten betekent.
3. Scenario 1 vervallen precariobelasting
De gewijzigde wetgeving leidt ertoe dat er vanaf 2022 geen precario meer kan worden geheven ten aanzien 
van kabels en leidingen van nutsbedrijven. De gemeentelijke precario opbrengsten van circa € 750.000 vallen 
volledig weg in 2022. Dit is als zodanig al verwerkt in de Kadernota 2019 en de hieruit voorvloeiende begroting 
2019. Vanaf 2022 bestaat de verwachting dat de doorbelasting van de precarioheffing aan de huishoudens 
vanuit Stedin en Oasen ook vervalt. Dit heeft een lastenverlichting voor de burger tot gevolg. Er zijn een viertal 
scenario's uitgewerkt welke in de bijlage bij deze Kadernota zijn opgenomen en al eerder zijn aangeboden aan 
de raad om de inkomsten van de gemeente hiervoor te compenseren. De voorkeur gaat uit naar scenario 1 
waarbij de meest geleidelijke verhoging van zowel OZB en afvalstoffenheffing plaatsvindt voor de inwoners. 
Hiermee kan de gemeente Sliedrecht oplopend in 2023 € 0,6 mln. extra inkomsten genereren.
4. Meicirculaire en compensatie Rijk
Zoals in de inleiding is aangegeven, wordt het tekort in deze Kadernota voor een groot deel veroorzaakt in het 
sociaal domein en vindt er op dit moment volop lobby plaats bij het kabinet om het Rijk te laten bijdragen in dit 
tekort. De meicirculaire 2019 wordt naar verwachting op 1 juni 2019 gepubliceerd en kan mogelijk een groot 
effect hebben op het gepresenteerde tekort in deze Kadernota. Sliedrecht zal de uitkomsten van de 
meicirculaire 2019 direct financieel vertalen en, indien noodzakelijk, als erratum op deze Kadernota na 1 juni 
2019 aan de raad aanbieden.
5. Verwerven subsidies
De gemeente Sliedrecht heeft in 2018 een succes behaald met het verwerven van subsidie voor het 
warmtenet. Naar analogie hiervan zal, zoals opgenomen in het CUP 2018 -2022, onderzoek gedaan worden 
naar de subsidiemogelijkheden op andere terreinen binnen Sliedrecht om zodoende de inkomsten te 
verhogen. Het is niet mogelijk om hiervoor al een financiële inschatting te maken.
6. Verkoop aandelenbezit
De gemeente bezit verhandelbare aandelen van zowel de Eneco als de BNG. De "stille" reserves op deze 
aandelen bedragen naar grove schatting circa € 17,5 mln. Met de verkoop van deze aandelen kan eenmalige 
naar grove inschatting circa € 17,5 mln. aan inkomsten worden gegenereerd. Daar staat tegenover dat het 
structurele dividend op deze aandelen komt te vervallen.
7. Inkomsten kantine genereren
De gemeente Sliedrecht beschikt in haar gemeentekantoor over een kantine waarvan de uitvoering bij een 
maatschappelijke partner berust. Deze maatschappelijk partner heeft als doel om mensen met een beperking 
een mogelijkheid te beiden zich verder te ontwikkelen. Samen met de maatschappelijk partner kan onderzocht 
worden hoe de kantine aan de inkomstenkant meer opbrengsten kan genereren.
8. Anterieure overeenkomst
De gemeente Sliedrecht neemt initiatieven vanuit de markt serieus en zet hiervoor ambtelijke capaciteit in. 
Onderzocht kan worden hoe we deze ambtelijke capaciteit en daarmee kosten op deze initiatieven meer in lijn 
kunnen brengen met het principe van kostendekkendheid. Daarnaast kan onderzocht worden welke 
mogelijkheden Sliedrecht heeft om de inzet van Sliedrecht op deze initiateven te laten compenseren door de 
markt.
Denkrichtingen ombuigingen verlagen uitgaven
1. Verlagen of schrappen van subsidies
De gemeente Sliedrecht bereikt haar doelen door onder andere het verstrekken van subsidies. Het 
subsidiebeleid van de gemeente Sliedrecht kan worden onderzocht naar nut-en noodzaak en mogelijkheden 
tot verlaging. Sliedrecht geeft circa € 4 miljoen uit aan subsidies.
2. (Politieke) ambities bijstellen
De begroting 2019 is gebaseerd op de vastgestelde ambities. Deze ambities komen bijvoorbeeld voort uit het 
College Uitvoeringsprogramma 2018 – 2022 maar ook uit de uitgangpunten op tal van beleidsterreinen zoals 
het onderhoudsniveau 's ten aanzien van groen, wegen en gebouwen. Deze ambities kunnen in het licht van 
het huidige tekort kritisch worden beoordeeld en eventueel worden bijgesteld.
3. Uitkomsten Taskforce sociaal domein
De gemeenten hebben voor de financiering van het sociaal domein een enorme opgaven. Zo ook de 
Drechtstedengemeenten en daarmee Sliedrecht. Het DSB onderkent de financiële opgave die er als regio en 



individuele gemeenten bestaat en wil hier op sturen. Er is daarom besloten een taskforce sociaal domein te 
vormen welke onder andere de opdracht heeft inzicht en overzicht te geven van alle mogelijkheden tot 
beleidsaanpassingen en het effect hiervan op het meerjarenperspectief. Deze uitkomsten worden in juli 2019 
verwacht.
4. Oplopende kosten in sociaal domein als risico opnemen
In het nieuwe Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK) van de provincies is bepaald dat de 
ramingen van gemeenten gelijk moeten zijn aan de vastgestelde begrotingen van de gemeenschappelijke 
regelingen, die leidend zijn. Er kunnen taakstellingen of bezuinigingen zijn opgelegd aan een 
gemeenschappelijke regeling. Deze worden door de toezichthouder alleen als reëel beschouwd, als het 
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft besloten of en hoe deze opgelegde taakstelling 
daadwerkelijk wordt ingevuld. Gezien de mate van onzekerheid in de ontwikkeling van de kosten in het sociaal 
domein en het feit dat de Sociale Dienst Drechtsteden 2 jaar voorruit kijkt, is het denkbaar om een deel van de 
geraamde kostenontwikkelingen in het sociaal domein als risico te beschouwen en als zodanig te verwerken in 
de begroting. Een van de voorwaarde hierbij is wel dat de provincie door middel van lobby akkoord gaat met 
dit uitgangspunt.
5. Taken niet meer uitvoeren
De gemeente voert zowel wettelijke als niet wettelijke taken uit. Voor de niet wettelijke taken kan de 
gemeente onderzoek doen naar de nut en noodzaak en daarmee naar de financiële en maatschappelijke 
consequenties indien taken niet meer uitgevoerd worden. Het niet meer uitvoeren van taken zal ook leiden tot 
de reductie van personeelskosten en de daaruit voortvloeiende mogelijke frictiekosten.
6. Gebruiksduur activa verlengen of restwaarde toepassen
Het bezit van de gemeente Sliedrecht wordt geactiveerd en hierover wordt jaarlijks afgeschreven in termijnen 
zoals opgenomen in de vastgestelde nota activabeleid uit 2016. Er kan worden onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn om de gebruiksduur van deze activa te verlengen en/ of er rekening kan worden 
gehouden met een restwaarde om daarmee de afschrijvingslasten te verlagen.
7. Investeringen laten vervallen of uitstellen
De gemeente Sliedrecht kent een ambitieus investeringsprogramma voor de aankomende jaren. De nut- en 
noodzaak van deze investeringen kan opnieuw worden onderzocht in het licht van het huidige tekort om zo te 
bepalen of er investeringen zijn welke kunnen worden uitgesteld of kunnen komen te vervallen.
8. Accommodaties afstoten
In 2017 is het Integraal Huisvestingsplan (IAP) vastgesteld in de raad. Hierin zijn onder andere uitgangspunten 
geformuleerd ten aanzien van behoud of afstoten van deze panden. Buiten de scope van dit IAP vallen de 
binnensportaccommodaties zijnde de sporthallen, sportzalen en gymlokalen. Onderzocht kan worden welke 
mogelijkheden er zijn tot het afstoten van deze accommodaties en welke voordelige financiële consequenties 
dit heeft.
9. Beleid ten aanzien van (stille) reserves
Binnen de auditcommissie is begin 2018 een discussie gevoerd over de stille reserves en de onbenutte 
belastingcapaciteit. Niet alleen over de hoogte van deze grootheden, maar ook over de vraag of deze ingezet 
kunnen worden ten behoeve van het afdekken van onze risico's. Daarnaast heeft de raad al langer de wens 
geuit te bepalen wat een gewenste hoogte van de algemene reserve zou moeten zijn voor de gemeente 
Sliedrecht. Hiervoor is in samenwerking met Deloitte een notitie opgesteld welke einde 2018 zowel in de 
auditcommissie als in een fractiespecialistenoverleg is behandeld. Indien de uitgangpunten uit deze notitie 
worden vertaald naar een nieuwe Nota Weerstandvermogen en Risicomanagement kan hiermee een eenmalig 
voordelig resultaat van circa € 2,5 miljoen worden behaald.
10. Bedrijfsvoering gemeenschappelijke regelingen
In relatie tot de tekorten bij de gemeenten kan ook naar de budgetten van onze gemeenschappelijke regeling 
moeten gekeken. Onderzocht kan worden welke mogelijkheden onze gemeenschappelijke regelingen en haar 
dochters hebben ombuigingen te realiseren.
11. Dienstverlening Drechtsteden
Dienstverlening Drechtssteden (DD) is de organisatie die werkt voor de gemeente Alblasserdam, Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht. Dienstverlening Drechtsteden (gemeente Dordrecht) is de uitvoerder van 
de publieksdienstverlening. Op basis van een per medio 2014 opgestelde businesscase heeft Sliedrecht zich 
aangesloten bij DD en worden de publieksdienstverlening van DD afgenomen. Onderzocht moet worden of de 
uitgangspunten uit de businesscase ook worden gerealiseerd en welke mogelijkheden er bestaan voor 
kostenreductie door bijvoorbeeld het aanpassen van openingstijden en digitale toepassingen.
12. Herijking onderzoek uitbesteding buitendienst
Op basis van een gedegen onderzoek uit 2012 is bepaald dat de gemeente Sliedrecht blijft werken met een 



eigen buitendienst. De toenmalige uitgangspunten bij dit onderzoek kunnen worden vergeleken met de huidige 
werkelijke situatie. Zo kan worden bezien of het nog steeds financieel aantrekkelijk is een eigen buitendienst te 
behouden zonder hiervoor opnieuw een volledig onderzoek uit te moeten voeren.
13. Kostentoerekening subsidies
De gemeente Sliedrecht ontvang op diverse onderdelen subsidies. Er zou een onderzoek kunnen plaatsvinden 
of Sliedrecht binnen de ontvangen beschikkingen en geldende wet- en regelgeving alle mogelijkheden benut 
tot het toerekening van kosten.
14. Huisvestingsconcept gemeentekantoor
Binnen de gemeente Sliedrecht is recent het meubilair vervangen. De nieuwe bureaus bieden nu ook de 
mogelijkheden (door verstelbaarheid) om één werkplek te laten gebruiken door meerdere medewerkers en de 
werkplek optimaal in te stellen naar de wensen van de gebruiker. Onderzocht kan worden of er een 
huisvestingsconcept voor het gemeentekantoor kan worden ingevoerd die een reductie van de 
huisvestingskosten oplevert door bijvoorbeeld een flex-concept. Daarnaast kan onderzocht worden welke 
mogelijkheden er zijn ten aanzien van digitale technologieën om zowel de kantoorbehoefte van onze 
medewerkers te verkleinen als de ruimte voor burgerzaken voor onze inwoners.
15. Personeelsregelingen reduceren of schrappen
De gemeente Sliedrecht kent naast de landelijke arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR-
UWO) ook een aantal lokale personeelsregelingen voor onze medewerkers. Onderzocht kan worden welke 
mogelijkheden er bestaan in het reduceren of schrappen van deze regelingen.
16. Aanpassingen in basisvoorzieningen
Op basis van een vergelijking met andere gemeenten kan worden bezien welke mogelijkheden er bestaan in de 
kostenreductie en beleidsaanpassingen voor basisvoorzieningen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
de bibliotheek, sport en diplomazwemmen.
Bijlagen



Bijlage 1: Meerjaren investeringsprogramma (MIP)



Bijlage 2: Scenario's precario
Uitwerking scenario's voor afschaffen precariobelasting :
Voor het verhogen van de afvalstoffenheffing in combinatie met een verhoging van de OZB zijn vijf scenario's 
opgesteld. De scenario's zijn;
1. geleidelijk verhoging lasten met teruggaaf (afvalstoffenheffing en OZB);
2. geleidelijke verhoging lasten (afvalstoffenheffing en OZB);
3. gehele verhoging in 2022 (afvalstoffenheffing en OZB);
4a: gehele verhoging in 2022 (alleen OZB);
4b: geleidelijke verhoging lasten (alleen OZB).
De scenario's worden hieronder toegelicht. Bij elke variant dient in acht genomen te worden dat reguliere 
prijsindexatie buiten beschouwing is gelaten.
Scenario 1: geleidelijk verhogen afvalstoffenheffing en OZB met teruggaaf
In scenario 1 wordt de afvalstoffenheffing stapsgewijs verhoogd tot de benodigde € 0,5 mln in 2026, twee jaar 
later dan dat het effect van de afschaffing van de precariobelasting zichtbaar wordt. De extra opbrengsten uit 
de jaren 2020 t/m 2021 worden ingezet om de volledige extra stijging met € 0,5 mln uit te stellen tot 2026. 
Hiervoor wordt de egalisatiereserve afvalstoffenheffing gebruikt. Daarbij is de verwachting dat de inwoners 
vanaf 2022 via de nutsbedrijven een verlaging van de energiekosten als gevolg van het wegvallen van de 
precariobelasting krijgen gecompenseerd.
Tabel 3.4: Scenario 1: Geleidelijke verhoging opbrengsten afvalstoffenheffing en OZB met verwerking opbrengst 
in egalisatiereserve en Algemene reserve

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026



Afvalstoffenheffing 
stijging cumulatief 3,9% 7,7% 11,6% 15,5% 19,3% 23,2% 25,8%

Opbrengstverhoging 
afvalstoffenheffing 75.000 150.000 225.000 300.000 375.000 450.000 500.000

Verrekening 
meeropbr. met 
egalisatiereserve

-75.000 -150.000 -125.000 100.000 130.000 0 0

Mutatie inzet 
bestaand saldo 
egalisatiereserve

50.000 50.000 0 -100.000 -100.000 0 0

Subtotaal 50.000 50.000 100.000 300.000 405.000 450.000 500.000

OZB stijging 
cumulatief 1,3% 2,5% 3,8% 5,0% 5,9% 5,9% 5,9%

Opbrengstverhoging 
OZB 47.000 94.000 141.000 188.000 222.000 222.000 222.000

Verrekening 
meeropbrengst met 
AR

-47.000 -94.000 48.000 48.000 45.000   

Areaaluitbreiding 18.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

Subtotaal 18.000 37.000 226.000 273.000 304.000 259.000 259.000

Totaal budgettair 
effect 68.000 87.000 326.000 573.000 709.000 709.000 759.000

kostendekkendheid 
afvalstoffenheffing 89% 93% 94% 93% 96% 99% 101%

De OZB wordt in dit scenario stapsgewijs verhoogd tot 5,9% in 2024. Ook hier wordt de extra opbrengst tot en 
met 2021 gebruikt om de volledig benodigde verhoging van de OZB een jaar later te hoeven laten ingaan. 
Daarnaast wordt deze extra opbrengst over de jaren 2022 t/m 2024 weer ingezet om vanaf 2022 de volledige 
compensatie te krijgen als gevolg van het vervallen van de precariobelasting.
Vanaf 2026 zijn de verhogingen voor de afvalstoffenheffing en de OZB volledig doorgevoerd in de tarieven. Dat 
is vier jaar later dan zonder compensatie het geval geweest zou zijn.
De extra budgettaire opbrengst ten behoeve van het budgettaire beeld is zo de eerste jaren beperkt (alleen 
snellere inzet huidig saldo egalisatie reserve en effect areaaluitbreiding OZB) en loopt vanaf 2022 naar € 0,32 
mln en in 2023 naar € 0,57 mln.
Het woonlastenplaatje voor de komende jaren laat in dit scenario een jaarlijkse reële stijging zien van zo'n 1,7% 
per jaar t/m 2022. Hierin is dus nog geen rekening gehouden met de jaarlijkse aanpassing van de tarieven als 
gevolg van de inflatiecorrectie.
Tabel 3.5: scenario 1: ontwikkeling woonlasten eigenaar woning meerpersoonshuishouden

Woonlasten meerpersoonshuishouden 2018 2019 2020 2021 2022*)

Gemiddelde WOZ waarde 187.000 201.000 201.000 201.000 201.000

OZB eigenaren woning 183 188 190 192 195



Afvalstoffenheffing 
meerpersoonshuishouden 196 210 218 226 234

Rioolheffing, eigenarendeel 151 155 155 155 155

Rioolheffing, gebruikersdeel 77 79 79 79 79

Totaal woonlasten 607 632 642 652 663

% reële stijging tov vorig jaar  4,0% 1,7% 1,6% 1,6%

*) in 2022 dalen de lasten voor de burger ivm vervallen precariobelasting via nutsbedrijven
Scenario 2: geleidelijke verhoging Afvalstoffenheffing en OZB
In het tweede scenario wordt de afvalstoffenheffing stapsgewijs verhoogd tot € 0,45 mln in 2022. Daarbij 
wordt er van uit gegaan dat de inwoners vanaf 2022 via de nutsbedrijven de verlaging van de energiekosten als 
gevolg van het wegvallen van de precariobelasting krijgen gecompenseerd. Dit zal nog nader met de 
nutsbedrijven worden afgestemd.
De OZB wordt dan jaarlijks met 2,4% verhoogd tot een verhoging vanaf 2022 van 9,6% reëel.
Het geleidelijk verhogen zorgt er ook voor dat het bedrag niet in een keer fors stijgt en dat er voor 2022 al 
meer opbrengsten worden gegenereerd om nieuwe (onontkoombare) ontwikkelingen vanaf 2020 te kunnen 
financieren. De situatie is dan als volgt voor 2020 en verdere jaren.
Tabel: Scenario 2; Geleidelijke verhoging opbrengsten afvalstoffenheffing en OZB 2020-2022

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Afvalstoffenheffing 
stijging cumulatief 12,9% 18,0% 20,6% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2%

Opbrengstverhoging 
afvalstoffenheffing 250.000 350.000 250.000 450.000 450.000 450.000 450.000

Mutatie inzet bestaand 
saldo egalisatiereserve 100.000 50.000 0 -100.000 -100.000 0 0

Subtotaal 350.000 400.000 250.000 350.000 350.000 450.000 450.000

OZB stijging cumulatief 2,4% 4,8% 7,2% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6%

Opbrengstverhoging 
OZB 91.025 182.050 273.076 273.076 273.076 273.076 273.076

Areaaluitbreiding 18.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

Subtotaal 109.025 219.050 310.076 310.076 310.076 310.076 310.076

Totaal budgettair 
effect 459.025 619.050 560.076 660.076 660.076 760.076 760.076

kostendekkendheid 
afvalstoffenheffing 98% 101% 101% 99% 99% 99% 99%

Naast de geleidelijke verhoging van de afvalstoffenheffing tot 2022 wordt de onttrekking aan de 
egalisatiereserve voor de jaren 2020 en 2021 met € 0,1 mln verhoogd ten opzichte van de huidige raming. Dit 
levert voor die jaren ook € 0,1 mln aan extra budgettaire ruimte op, maar kost budgettaire ruimte in de jaren 
2022 en 2023. Het effect hiervan zou geneutraliseerd kunnen worden via de Algemene reserve. De extra 
opbrengsten in 2020 t/m 2021 kunnen worden gebruikt om extra uitgaven te financieren in die jaren.



De bovengenoemde maatregelen leiden tot de volgende verwachte ontwikkeling van de woonlasten in 
Sliedrecht voor een eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden (geen waarde ontwikkeling 
WOZ meegenomen).
Tabel: scenario 2; ontwikkeling woonlasten eigenaar woning meerpersoonshuishouden

Woonlasten meerpersoonshuishouden 2018 2019 2020 2021 2022*)

Gemiddelde WOZ waarde 187.000 201.000 201.000 201.000 201.000

OZB eigenaren woning 183 188 192 197 202

Afvalstoffenheffing 
meerpersoonshuishouden 196 210 232 240 266

Rioolheffing, eigenarendeel 151 155 155 155 155

Rioolheffing, gebruikersdeel 77 79 79 79 79

Totaal woonlasten 607 632 658 671 701

% reële stijging tov vorig jaar  4,0% 4,1% 2,0% 4,6%

*) in 2022 dalen de lasten voor de burger ivm vervallen precariobelasting via nutsbedrijven
Scenario 3: verhoging afvalstoffenheffing en OZB in 2022
In dit scenario wordt de afvalstoffenheffing pas in 2022 met € 0,5 mln verhoogd met de gedachte dat de burger 
de lagere lasten voor precario dan ook terugziet op de rekening van het nutsbedrijf en zijn woonlasten 
daarmee feitelijk niet stijgen.
Tabel: Scenario 3; Verhoging afvalstoffenheffing ineens vanaf 2022

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Afvalstoffenheffing 
stijging cumulatief 0,0% 0,0% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8%

Opbrengstverhoging 
afvalstoffenheffing 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Mutatie inzet bestaand 
saldo egalisatiereserve 100.000 105.000 -100.000 -100.000 0 0 0

Subtotaal 100.000 105.000 400.000 400.000 500.000 500.000 500.000

OZB stijging cumulatief 0,0% 0,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Opbrengstverhoging 
OZB 0 0 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000

Areaaluitbreiding 0 0 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

Subtotaal 0 0 259.000 259.000 259.000 259.000 259.000

Totaal budgettair 
effect 100.000 105.000 659.000 659.000 759.000 759.000 759.000

kostendekkendheid 
afvalstoffenheffing 88% 89% 101% 101% 101% 101% 101%



De eerder voorziene onttrekkingen van € 0,1 mln uit de egalisatiereserve in 2022 en 2023 (laatste jaar) worden 
dan iets naar voren gehaald om een opbrengststijging met € 0,5 mln in 2022 te kunnen realiseren.
Voor de OZB zal een verhoging met 6% in 2022 € 222.000 opleveren en de areaaluitbreiding € 37.000.
Scenario 3 laat een reële stijging van 11,7% zien in de woonlasten als gevolg van het verhogen van de tarieven 
met 6% voor de OZB en 11% voor de afvalstoffenheffing. Hiertegenover zal een ongeveer gelijke verlaging 
komen te staan ivm het vervallen van de precariobelasting.
Tabel: scenario 3; ontwikkeling woonlasten eigenaar woning meerpersoonshuishouden

Woonlasten meerpersoonshuishouden 2018 2019 2020 2021 2022*)

Gemiddelde WOZ waarde 187.000 201.000 201.000 201.000 201.000

OZB eigenaren woning 183 188 188 188 199

Afvalstoffenheffing 
meerpersoonshuishouden 196 210 210 210 264

Rioolheffing, eigenarendeel 151 155 155 155 155

Rioolheffing, gebruikersdeel 77 79 79 79 79

Totaal woonlasten 607 632 632 632 697

% reële stijging tov vorig jaar  4,0% 0,0% 0,0% 10,4%

*) in 2022 dalen de lasten voor de burger ivm vervallen precariobelasting via nutsbedrijven.
Scenario 4 wordt in twee opties gepresenteerd (4a en 4b).
Scenario 4a: Verhoging OZB vanaf 2022
In dit scenario wordt de OZB met ingang van 2022 verhoogd met 19%. De jaren ervoor wordt geen stijging 
toegepast en afvalstoffenheffing blijft buiten beschouwing.

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027

OZB stijging cumulatief 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Opbrengstverhoging OZB 719.099 719.099 719.099 719.099 719.099 719.099
Areaaluitbreiding 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Totaal budgettair effect 756.099 756.099 756.099 756.099 756.099 756.099

Woonlasten meerpersoonshuishouden 2018 2019 2020 2021 2022*)

Gemiddelde WOZ waarde 187.000 201.000 201.000 201.000 201.000

OZB eigenaren woning 183 188 188 188 224

Totaal woonlasten 183 188 188 188 224

% reële stijging tov vorig jaar  2,7% 0,0% 0,0% 19,0%

*) in 2022 dalen de lasten voor de burger ivm vervallen precariobelasting via nutsbedrijven.
Scenario 4b: geleidelijke verhoging OZB
Bij scenario 4b wordt de OZB jaarlijks verhoogd. 4,7% vanaf 2020 tot een verhoging vanaf 2022 van 14,2% 
reëel. Vanaf 2025 wordt de verhoging 19,4%.
Het geleidelijk verhogen zorgt ervoor dat het bedrag niet in één keer fors stijgt en dat er in de periode 2020 - 
2021 al meer opbrengsten worden gegenereerd. Deze inkomsten worden geparkeerd in een reserve zodat het 
percentage in 2022 t/m 2024 gelijk blijft aan 2021 (14,6% i.p.v. 19,4%). Vanaf 2025 wordt de verhoging 
doorgevoerd naar 19,4%.
De situatie is als volgt voor 2020 en verdere jaren.



Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025

OZB stijging cumulatief 4,7% 9,5% 14,2% 14,2% 14,2% 19,4%
Opbrengstverhoging OZB 179.775 359.549 539.324 538.787 538.787 719.099
Areaaluitbreiding 18.000 37.000 37.000 37.000 37.001 37.002
Totaal budgettair effect 197.775 396.549 755.920 755.382 755.383 756.101

Woonlasten 
meerpersoonshuishouden 2018 2019 2020 2021 2022*) 2023 2024 2025

Gemiddelde WOZ waarde 187.000 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000
OZB eigenaren woning 183 188 197 206 215 215 215 224
Totaal woonlasten 183 188 197 206 215 215 215 224
% reële stijging tov vorig jaar  2,7% 4,7% 4,5% 4,3% 0,0% 0,0% 4,5%

*) in 2022 dalen de lasten voor de burger ivm vervallen precariobelasting via nutsbedrijven.


