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Cc:  
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Onderwerp: Voorlopig beeld Meerjarenbegroting 2020-2023  

 
Geachte leden van de raad, 
 
Afgelopen voorjaar hebben wij u geïnformeerd over de verwachte uitkomst van de meerjarenbegroting 
2020-2023. Met name vanwege het sociaal domein voorzagen we een aanzienlijk negatief resultaat, 
dat bovendien structureel niet sluitend zou zijn. Dit is ook op deze manier verwerkt in de 
voorjaarsnota. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 hebben wij als college aangegeven 
graag met uw raad van gedachten te wisselen over verschillende begrotingsscenario’s. Om die reden 
hadden wij een raadsbijeenkomst gepland op 5 september 2019. 
 
Op 18 juli 2019 meldden wij u dat het beeld voor de meerjarenbegroting inmiddels dermate was 
veranderd, dat we inmiddels denken toch een sluitende begroting te kunnen presenteren. Om die 
reden is het ons inziens niet meer nodig om separaat op 5 september over de begrotingsscenario’s te 
spreken. Dit memorandum is bedoeld als nadere toelichting op wat de redenen zijn dat de begroting 
naar verwachting inmiddels wel structureel sluitend zal zijn.  
 
We onderscheiden hierbij het sociaal domein enerzijds en de rest van de begroting anderzijds. 
 
A. Sociaal Domein  
In de eerste helft van dit jaar hebben wij de commissie MO meerdere keren geïnformeerd over de 
financiële situatie in het sociaal domein en de verwachting voor de komende jaren. Als we geen 
maatregelen zouden treffen, zouden we afstevenen op een structureel tekort van miljoenen. Daarom 
zijn we sinds begin van dit jaar bezig met een kwaliteitsslag op het sociaal domein. De voorlopige 
financiële vertaling van de mogelijke besparing die deze kwaliteitsslag oplevert, is in de voorjaarsnota 
2020 opgenomen. De uitkomst van de voorjaarsnota was dat het tekort op het sociaal domein door de 
kwaliteitsslag aanzienlijk teruggedrongen zou kunnen worden, maar ook dat er onder aan de streep 
nog steeds een tekort zou resteren.  
 
Sinds de voorjaarsnota zijn het met name de volgende gebeurtenissen die een positief effect op het 
beeld voor het sociaal domein hebben: 

1. Extra middelen jeugdzorg in meicirculaire 2019 voor de jaren 2019 t/m 2021 
2. Bestuurlijke afspraken met provincies over raming extra middelen jeugdzorg in 2022 en 2023 
3. Loon/prijscompensatie jeugd/wmo/participatie in meicirculaire 2019 
4. Grotendeelse invulling taakstelling participatie  

 
Ad 1. Extra middelen jeugdzorg in meicirculaire 2019 voor de jaren 2019 t/m 2021 
Het kabinet heeft eindelijk gehoor gegeven aan de oproepen van gemeenten over de ontoereikende 
jeugdzorgbudgetten. Tenminste, voor een deel. Er zijn in de meicirculaire namelijk voor de jaren 2019 
t/m 2021 extra middelen aan het budget toegevoegd. Het gaat hierbij op macroniveau om € 420 
miljoen en in 2020 en 2021 elk jaar om € 300 miljoen. Hoewel dit aanzienlijke bedragen zijn, gaat het 
om tijdelijke middelen die bovendien het totale tekort op de jeugdzorg niet dekken. Desondanks heeft 
dit voor onze begroting uiteraard wel een positief effect van afgerond € 0,9 miljoen in 2019 en 
afgerond € 0,7 miljoen in 2020 en 2021.  
 
Ad 2. Bestuurlijke afspraken met provincies over raming extra middelen jeugdzorg in 2022 en 
2023 
Het kabinet heeft aangekondigd dat er aanvullend onderzoek komt om te bepalen of, en zo ja in welke 
mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben voor de jeugdzorg. Totdat de uitkomsten 



van dit onderzoek bekend zijn, mogen gemeenten –onder voorwaarden- alvast rekening houden met 
extra budget in 2022 en 2023. Hiertoe heeft het Rijk een richtlijn voor de provinciale toezichthouders 
gemaakt, met als belangrijkste punten: 

1. De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van 
de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt. 

2. Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek 
jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021). 

3. Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden. 
4. Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de 

transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten. 
Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het 
kunnen beperken van de uitgaven 

Aangezien wij met alle maatregelen in de kwaliteitsslag voldoen aan de laatste voorwaarde, zullen wij 
voor de jaren 2022 en 2023 de extra middelen jeugdzorg in onze begroting ramen. Dit gaat dan om 
jaarlijks een bedrag van afgerond € 0,7 miljoen. 

Ad 3. Loon/prijscompensatie jeugd/wmo/participatie in meicirculaire 2019 
In de meicirculaire is voor jeugdzorg, wmo en participatie een structureel bedrag van ruim € 0,6 
miljoen opgenomen als loon- en prijscompensatie. Voor 2019 is dit eenmalig een voordeel, omdat de 
werkelijke prijsstijging lager ligt. In lijn met de begrotingsdoctrine worden de extra middelen ook voor 
de jaren 2020 en verder als voordeel vooralsnog ingeboekt, hoewel hierin wel een bepaald risico 
schuilt.  

Ad 4. Grotendeelse invulling taakstelling participatie  
In de voorjaarsnota was een aanzienlijke taakstelling opgenomen op de verschillende 
gemeenschappelijke regelingen. Binnen het sociaal domein gaat het hierbij dan om Laborijn. Op basis 
van de huidige meerjarenbegroting 2020 t/m 2023 kunnen we vaststellen dat de taakstelling 
grotendeels behaald wordt. Dit heeft geen direct effect op de cijfers, want de taakstelling was al 
verwerkt, maar het sterkt ons wel in de gedachte dat de maatregelen in het sociaal domein zoals we 
die in de kwaliteitsslag zijn opgenomen, niet onrealistisch zijn. 
 
Samenvattend 
Door meerdere oorzaken is het beeld voor het sociaal domein aanzienlijk minder negatief dan in de 
voorjaarsnota was opgenomen. Momenteel zijn wij bezig met het analyseren van de cijfers ten 
behoeve van de 2e berap 2019. Op grond van het eerste inzicht lijken de kosten van jeugd en wmo ten 
opzichte van de eerdere ramingen ook wat mee te vallen, hetgeen dan ook structureel doorvertaald 
kan worden. Hier houden wij nog wel een slag om de arm, omdat de analyse nog niet is afgerond, 
maar het beeld op dit moment is gunstig. 
 
B. Rest van de begroting 
Ten aanzien van de rest van de begroting was het beeld uit de meicirculaire behoorlijk negatief. Een 
groot deel had betrekking op het bereiken van het plafond van BTW-compensatiefonds, waardoor 
gemeenten minder BTW kunnen terugkrijgen van het Rijk. Een ander deel kwam vanwege de trap-op-
trap-af-systematiek: nu het Rijk minder uitgeeft, ontvangen gemeenten ook minder algemene 
uitkering.  
 
Inmiddels hebben we een pakket van maatregelen weten samen te stellen, waaronder vrijval van de 
naar verwachting niet geheel benodigde maar wel geraamde loon- en prijsstelling, verlaging van het 
“spaarbedrag” en het, conform uw motie, doorvoeren van taakstellingen op GR’en.  
 
Alle ontwikkelingen en maatregelen leiden ertoe dat de begroting, naar het inzicht van nu, structureel 
sluitend zal zijn. Dat is de reden dat er geen bijeenkomst meer hoeft te zijn over scenario’s bij een 
niet-sluitende begroting. Wel is nog sprake van een aantal onzekerheden en risico’s. Bij het definitief 
opstellen van de meerjarenbegroting zullen wij hier nader duiding aan geven.  


