Gezamenlijke Nederlandse gemeenten leveren in 2019 € 800 miljoen in
Financiën Nederlandse gemeenten verder onder
druk

Eind vorige maand publiceerde het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) de voorlopige
gegevens over de jaarrekeningen van de
Nederlandse gemeenten over 2019. Inmiddels
zijn de gegevens bekend van 345 van de 355
gemeenten, zodat we een duidelijker beeld
hebben hoe de gemeentefinanciën zich over
2019 hebben ontwikkeld. Een opvallend gegeven
is dat de financiën van de Nederlandse
gemeenten steeds verder onder druk komen te
staan. Ook valt op dat er grote verschillen zijn
tussen de gemeenten onderling. BMC brengt de
gegevens in kaart en vergelijkt ze met eerdere
jaren. Ook werpen we een vooruitblik op 2020.

van herstel. Maar 2019 was al weer het tweede
achtereenvolgende jaar waarin de gemeenten
moesten inleveren op hun eigen vermogen.
Daarmee komt het eigen vermogen van de
gemeenten weer in de buurt van het dieptepunt
dat bereikt werd net na de economische crisis in
2014.
Tweederde van de gemeenten levert in

Niet alle gemeenten leverden in 2019 in. Op het
kaartje hieronder is de vermogensmutatie over
2019
van
de
gemeenten
weergegeven.
Ongeveer 2/3e deel van de gemeenten leverde
in 2019 in op het eigen vermogen. Ongeveer
1/3e deel van de gemeenten zag het eigen
vermogen stijgen.
De gemeenten die de
grootste
teruggang
noteerden,
waren
Vlaardingen, Goirle en Someren.

Figuur 1 Ontwikkeling eigen vermogen Nederlandse
gemeenten

In de buurt van dieptepunt na vorige crisis

De
gezamenlijke
Nederlandse
gemeenten
hebben over 2019 ruim € 800 miljoen ingeleverd
op hun eigen vermogen. In de jaren na de
economische crisis daalde het eigen vermogen
van de gezamenlijke gemeenten van ruim € 34
miljard in 2009 tot € 29 miljard in 2014. In de
eerste jaren na deze crisis was er nog sprake

Figuur 2 Vermogensmutatie 2019 Nederlandse gemeenten

Vergelijking met 2018

In figuur 3 hebben we de cijfers van de
gemeenten vergeleken met de rekeningcijfers
van 2018. De cijfers van de ontbrekende
gemeenten over 2019 zijn weggelaten in de
vergelijkende kolom over 2018.
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(ongeveer € 400 miljoen) en de kosten voor de
jeugdzorg (ongeveer € 400 miljoen) zijn
gestegen. De kostenstijging voor de WMO wordt
mede veroorzaakt door de invoering van het
abonnementstarief.
Grondexploitaties: lagere winst dan vorig jaar

De opbrengst uit de grondexploitaties valt
ongeveer € 200 miljoen lager uit dan vorig jaar.
Hogere kosten voor de eigen organisatie

Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten voor
bestuur en overhead ongeveer € 300 miljoen
hoger uitgevallen.

De solvabiliteit staat onder druk
Merkbaar effect van twee jaar inleveren

Figuur 3 De rekening van 2019 vergeleken met 2018
(bedragen x € 1 miljard)

Hogere uitkering uit het gemeentefonds

De algemene uitkering viel ongeveer € 1,7
miljard hoger uit dan in 2018. Dit wordt voor
een belangrijk deel verklaard door het accres
2019 (ongeveer € 1,1 miljard), de extra
middelen voor de jeugdzorg (€ 400 miljoen) en
de
loonen
prijsbijstellingen
voor
de
decentralisatie-uitkeringen.

Nu de gemeenten voor het tweede achtereenvolgende jaar interen op het eigen vermogen,
komt ook de solvabiliteit verder onder druk te
staan, dat wil zeggen de verhouding tussen het
eigen vermogen en het vreemd vermogen.
Noord-Nederland verder in het rood

In de figuren 4 en 5 hebben we de solvabiliteit
van de Nederlandse gemeenten per eind 2019
vergeleken met die van twee jaar eerder. Wat
opvalt, is dat de gemeenten in het noorden van
het land verder in het rood schieten.

Hogere belastingopbrengsten

De belastingopbrengsten (met name de OZB)
stegen in 2019 met ongeveer € 300 miljoen.
Hogere kosten voor WMO en Jeugd

Naast de hogere kosten voor bestuur en
overhead valt op dat de kosten voor WMO
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inleveren op hun eigen vermogen. Vorig jaar
konden deze gemeenten gemiddeld nog € 50 per
inwoners bij hun eigen vermogen optellen.
50.000 tot 100.000 inwoners

Afgezien van de G4 hebben de gemeenten
tussen 50.000 en 100.000 inwoners het
afgelopen
jaar
het
meeste
ingeleverd:
gemiddeld € 71 per inwoner.

Figuur 4 De solvabiliteit in 2017

Figuur 6 Vermogensmutatie per inwoner naar grootteklasse

Sociale structuur niet meer onderscheidend

In de afgelopen jaren zagen we de gemeenten
met een zwakke sociale structuur naar
verhouding meer inleveren dan gemeenten met
een sterke sociale structuur. In 2017 was het
verschil gemiddeld € 108. Was het verschil in
2018 nog maar de helft, € 56, in 2019 leverden
de gemeenten met een sterke sociale structuur
evenveel in als de gemeenten met een zwakke
sociale structuur.
Figuur 5 De solvabiliteit in 2019

Vermogensmutatie naar
grootteklasse en sociale structuur
100.000+ gemeenten leveren niet in

Gemiddeld leveren de Nederlandse gemeenten
bijna € 50 per inwoner in op hun eigen
vermogen. Wat opvalt, is dat de gezamenlijke
100.000+ gemeenten (exclusief de G4) niet

Figuur 7 Vermogensmutatie naar sociale structuur

Pagina 3 van 9

De boekwaarde van de
grondexploitatie daalt verder
Een daling met € 500 miljoen

De boekwaarde van de grondexploitatie is in
2019 verder afgenomen met ongeveer € 500
miljoen. Daardoor lopen de gemeenten ook
minder risico. Er hoeft de komende jaren
immers minder 'terugverdiend' te worden.

Maar nog steeds zwarte cijfers

Dat neemt niet weg dat er nog steeds zwarte
cijfers
geschreven
worden
op
de
grondexploitaties. Dat was in de jaren 2009 tot
en met 2014 wel anders. In die tijd zijn veel
verliezen genomen, wat heeft geleid tot een
lagere boekwaarde van de grondexploitatie.

Daling van voorraadquote van 10,4% naar 8,5%

De voorraadquote drukt de boekwaarde van de
grondexploitatie uit in een percentage van de
jaarlijkse inkomsten. Op het hoogtepunt, vlak
voor het begin van de kredietcrisis in 2009,
bedroeg de goed te maken boekwaarde
ongeveer 25% van de jaarlijkse inkomsten.
Inmiddels is dit percentage gedaald tot 8,5%.
Vorig jaar bedroeg dit percentage nog 10,4%.

Figuur 9 Ontwikkeling van de saldi op de grondexploitaties

Een batig saldo voor de meeste gemeenten

Figuur 8 Ontwikkeling van de voorraadquote

Het
nettosaldo
op
de
taakvelden
bedrijventerreinen
(fysieke
bedrijfsinfrastructuur) en grondexploitaties was in de meeste
gemeenten positief. Ongeveer 200 gemeenten
lieten een positief saldo zien op deze taakvelden.
De (relatieve) grootverdieners waren Rozendaal
(Gld), Blaricum en Almelo. Waddinxveen,
Hellevoetsluis en Gooise Meren tekenden voor
de grootste tekorten in 2019, uitgedrukt in
bedragen per inwoner.

Ook de winsten lopen terug

De daling van de boekwaarde van de
grondexploitaties vertaalt zich ook in een lagere
winstpotentie. De afgelopen twee jaar zien we
de winsten op de grondexploitaties verder
teruglopen.
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Niet iedere gemeente noteerde een stijging

Overigens noteerden niet alle gemeenten een
kostenstijging ten opzichte van het jaar ervoor.
Figuur 11
geeft de
spreiding
van de
kostenstijging weer over de Nederlandse
gemeenten.

Figuur 10 Saldo grondexploitatie 2019

Jeugdzorg en WMO: hogere kosten
ten opzichte van vorig jaar
Per saldo € 1 miljard meer

De Nederlandse gemeenten hebben in 2019
(netto) voor ongeveer € 1 miljard meer
uitgegeven aan de jeugdzorg en de WMO. De
kosten voor de WMO-voorzieningen en de
maatwerkdienstverlening
namen
toe
met
ongeveer € 400 miljoen. De kosten voor opvang
en beschermd wonen namen met ongeveer €
100 miljoen toe. De kosten voor de jeugdzorg
namen in 2019 toe met € 400 miljoen. Grofweg
gaat het hierbij om een stijging van ongeveer
10%.

Figuur 11 Ontwikkeling van de netto-uitgaven voor de
jeugdzorg

Doorvertaling naar de jeugzorgregio’s

Wanneer we de uitkomsten van de individuele
gemeenten doorvertalen naar de uitkomsten per
jeugdzorgregio, dan ontstaat er een wat meer
onderscheidend beeld. De grootste kostenstijgingen zien we in de kop van Noord-Holland
en de regio Alkmaar, gevolgd door de
gemeenten in de regio’s Zeeland en MiddenHolland.

Compensatie van € 400 miljoen

In 2019 heeft het Rijk via de algemene uitkering
een (incidentele) compensatie toegekend voor
de kosten van de jeugdzorg. Deze compensatie
bedroeg voor 2019 € 400 miljoen en voor de
jaren 2020 en 2021 elk € 300 miljoen. Voor
latere jaren is nog geen compensatie toegezegd.
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Vooruitblik naar 2020: donkere
wolken
Doorvertalen naar de begroting 2020

Figuur 12 Doovertaling van het beeld naar jeugdzorgregio’s

WMO: naast stijgingen ook een aantal dalingen

Figuur 13 geeft aan hoe de uitgaven voor de
WMO
(voorzieningen
en
maatwerkdienstverlening) zich hebben ontwikkeld ten
opzichte van vorig jaar. De kostenstijging voor
de opvangvoorzieningen is hier niet in
meegenomen. Niet alle gemeenten hoeven deze
kosten (in dezelfde mate) te maken, waardoor
deze
voorzieningen
verschillend
bekostigd
worden.

Wanneer we deze uitkomsten doorvertalen naar
de begroting 2020 (en volgende jaren), dan
kunnen we niet anders dan concluderen dat
donkere wolken zich samenpakken boven de
gemeentefinanciën. Uit een analyse van de
begrotingen 2020 die al door BMC is uitgevoerd
voordat de coronacrisis aantrad, bleek dat
gemeenten verwachtten dat ze over 2020
ongeveer € 1 miljard zouden interen op hun
eigen vermogen. Weliswaar was er sprake van
een accresstijging van het gemeentefonds en
een stijging van de belastingopbrengsten, maar
de kostenstijging in het sociale domein was zo
omvangrijk dat gemeenten toch nog verder
interen op hun eigen vermogen.
Effecten coronacrisis

Daar komen de effecten van de coronacrisis, die
nog niet zijn uitgekristalliseerd, bij. Een door
BMC uitgevoerde eerste analyse van de
rapportages van een flink aantal Nederlands
gemeenten leert dat op korte termijn rekening
moet worden gehouden met een effect van circa
€ 1,1 tot 1,4 miljard. Het compensatiepakket
van het Rijk komt uit op ongeveer de helft.

Figuur 13 Ontwikkeling van de netto-uitgaven voor de WMO
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Omschrijving
Algemene middelen
Algemene uitkering
Belastingen
Saldo overige baten en lasten

Rekening Rekening Begroting
2018
2019
2020
28,3
4,6
0,7

30,0
4,9
0,8

30,1
4,9
0,6

Totaal algemene middelen

33,7

35,6

35,7

Netto saldi op de taakvelden
Bestuur en burgerzaken
Overhead
Openbare orde en veiligheid
Verkeer en vervoer
Economie (excl. Grondexploitaties)
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Burgerparticipatie en wijkteams
Inkomensregelingen en arbeidsparticipatie
WMO - voorzieningen en dienstverlening
Geëscaleerde zorg 18+
Jeugdzorg
Volksgez., Milieu, RO en Wonen (excl. Grondexpl.)
Saldo grondexploitaties
Totaal netto saldi op de taakvelden

-1,1
-5,7
-1,6
-2,9
-0,1
-1,8
-3,9
-2,7
-4,5
-3,2
-2,0
-4,1
-1,0
0,8
-34,0

-1,4
-6,0
-1,7
-3,0
-0,1
-1,8
-4,1
-2,8
-4,5
-3,6
-2,1
-4,5
-1,3
0,6
-36,4

-1,2
-5,9
-1,8
-3,2
0,0
-1,9
-4,1
-2,8
-4,6
-3,5
-2,2
-4,2
-1,5
0,2
-36,7

Onttrekkingen aan reserves (per saldo)

0,3

0,8

1,0

Saldo

0,0

0,0

0,0

Figuur 14 Vergelijking rekening 2019 met begroting 2020
(bedragen x € 1 miljard)

Verder interen lijkt onafwendbaar …

Met name de ramingen voor de jeugdzorg liggen
voor 2020 onder het niveau van de jaarrekening
2019. Tenzij gemeenten over de gehele linie in
staat zijn om de kosten om te buigen,
verwachten we dat ook de jaarrekening 2020 op
dit onderdeel andermaal een overschrijding te
zien zal geven.

gemeenten groter zouden worden of met elkaar
zouden
samenwerken.
Hiertoe
zou
het
gemeentefonds over een periode van 10 jaar
met € 975 miljoen worden gekort. De beoogde
opschaling is inmiddels van de baan, maar de
korting is in stand gebleven. Sterker nog, het
grootste deel van de korting zal de komende
jaren nog worden geëffectueerd, zoals figuur 15
laat zien.

2015-2019

2020-2025

Korting

300

675

Cumulatief

300

975

Figuur 15 Overzicht omvang opschalingskorting
gemeentefonds (bedragen x € 1 miljoen)

Nog geen zicht op continuering middelen
Jeugdzorg

In de meicirculaire van vorig jaar had het Rijk
voor de periode 2019 tot en met 2021 € 1
miljard incidenteel beschikbaar gesteld voor de
jeugdzorg. Voor 2019 konden de gezamenlijke
gemeenten € 400 miljoen tegemoet zien en voor
de jaren 2020 en 2021 ieder jaar een bedrag
van € 300 miljoen. Op dit moment wordt nog
geen zicht geboden op structureel extra
middelen voor de periode na 2021.

Een divers beeld
Grote verschillen tussen gemeenten

… terwijl grootste deel opschalingskorting de
komende jaren nog moet worden geëffectueerd

In 2012, bij de formatie van het kabinet Rutte
II, werd ingezet op een
opschaling van
gemeenten. Deze opschaling had moeten leiden
tot
besparingen
door
schaalvoordelen,
verminderen van toezicht, vereenvoudiging van
regelgeving en minder dubbeling van taken.
Daarnaast werd uitgegaan van een daling van
het
aantal
gemeenteambtenaren
doordat

De financiën van de Nederlandse gemeenten
komen dus steeds verder onder druk te staan en
er zijn grote verschillen tussen de gemeenten
onderling. Dat geldt voor de financiële
resultaten, voor de omvang van het eigen
vermogen, de resultaten op de grondexploitatie,
en voor de kosten die binnen het sociale domein
worden
gemaakt.
Dat
vraagt
om
maatwerkoplossingen. Oplossingen die worden
toegesneden op de maat, de schaal en de
Pagina 7 van 9

specifieke
omstandigheden
desbetreffende gemeente.

van

de

Langs de financiële meetlat

Hoe de effecten van de coronacrisis de komende
tijd zullen uitpakken, moet worden afgewacht.
Zodra er gegevens van meer gemeenten
beschikbaar zijn, kunnen we ook inzicht geven in
de effecten op de financiën van verschillende
typen gemeenten: regionale spreiding, grootte
en sociale structuur. Daarnaast kunnen we dan
ook meer zeggen over het absorptievermogen
van de Nederlandse gemeenten om de risico’s
op te vangen.
Op 16 september a.s. organiseert BMC hierover
een webinar: 'Langs de financiële meetlat'.
Tijdens dit webinar worden nieuwe uitkomsten
gepresenteerd.
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Verantwoording

1.

De gegevens zijn gebaseerd op de IV3-gegevens die de
Nederlandse

gemeenten

bij

het

CBS

hebben

aangeleverd en die door het CBS zijn verzameld. Het
betreft hier de zogenaamde '1e plaatsing' per 24 juli
2020.
2.

Van de volgende gemeenten waren nog geen gegevens
beschikbaar: Bergen (L.), Borne, Eindhoven, Lansingerland, Noord-Beveland, Oirschot, Schouwen-Duiveland,
Terschelling, Twenterand, Uitgeest, Vijfheerenlanden,
Vlissingen.

3.

Bij de vergelijkende cijfers over 2018 en 2020 zijn de
gegevens

van

deze

gemeenten

eveneens

niet

opgenomen.

Meer informatie
Erwin Ormel
Financiën en Bedrijfsvoering
senior adviseur
Telefoon: 06 - 10 63 16 53
E-mail: erwin.ormel@bmc.nl
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