
28-09-2012:  Begroting 2013 

Lokale lasten praktisch gelijk 

Vorige week heeft het college de begroting 2013 van de gemeente Heusden gepresenteerd. Daarin 
zijn na behandeling van de Voorjaarsnota (VJN) enkele maanden terug niet erg veel verrassingen 
meer te vinden. In die VJN werden diverse bezuinigingsmaatregelen aangekondigd en die 
maatregelen zijn nu in de begroting verwerkt. Toch zijn er na behandeling van die VJN wel nieuwe 
ontwikkelingen te melden en die worden nu uiteraard in de (meerjaren-)begroting meegenomen. Zo 
is de uitkering uit het Gemeentefonds nu wat hoger ingeboekt i.v.m. loon- en prijsstijgingen, de 
uitgaven bij de WMO vallen wat gunstiger uit, er is een meeropbrengst van de OZB te melden en zo 
zijn er nog enkele kleine meevallers. Uiteraard zijn er ook tegenvallers: de salariskosten vallen hoger 
uit i.v.m. hogere pensioenpremies, de legesinkomsten bouwvergunningen vallen zwaar tegen, de 
rentekosten op sommige grondexploitaties komen voortaan t.l.v. de exploitatie en er is ook weer een 
structureel bedrag voor beheerskosten van de Poort van Heusden opgenomen. 

Als je al die mee- en tegenvallers in de begroting 2013 verwerkt, dan blijkt dat er een klein 
begrotingsoverschot te zijn van 2.000 euro, op een totale begroting van 88,5 miljoen natuurlijk een 
schijntje, maar toch. En ook in de jaren 2014 t/m 2016 vertoont de begroting overschotten. Dit is 
daarmee de eerste begroting sinds jaren die in alle vier de jaarschijven een overschot vertoont en dat 
mag best een klein wondertje heten in deze tijden van crisis. Ik mag daarbij de begrotingen in de 
vorige raadsperiode in herinnering roepen waarbij de eerste drie jaren altijd grote tekorten 
vertoonden en het vierde jaar een klein overschotje. Daarmee werd feitelijk een structureel 
begrotingstekort gecreëerd; die werkwijze heeft het college in deze raadsperiode gelukkig en terecht 
afgezworen. 

Bij de beoordeling van de begroting is het eindresultaat (overschot of tekort) van groot belang, maar 
daar blijft het uiteraard niet bij. Ook van belang zijn vragen als hoe staat het met de reservepositie, 
wat gebeurt er met de lokale lasten en worden de ambities van de afgelopen jaren wel waar 
gemaakt. Ook op die punten scoort de begroting 2013 positief. De reservepositie blijft in 2013 op 
peil: de algemene reserve stijgt zelfs, de bestemmingsreserves dalen licht. Het totale bedrag van de 
reserves blijft in 2013 op het niveau van ruim 50 miljoen. Overigens zegt dat niet alles, want reserves 
worden gevormd om uitgaven in de toekomst te kunnen doen en als het zover is zal die reserve dus 
dalen en/of verdwijnen. Dat geldt ook voor diverse voorzieningen, maar ook die blijven in 2013 
ongeveer op hetzelfde peil (ruim 13 miljoen, waarvan het overgrote deel voor risico’s 
grondexploitatie). 

De lokale lasten blijven in 2013 nagenoeg gelijk. In de VJN was nog een extra verhoging van de OZB-
opbrengst van twee ton ingecalculeerd. Bij de behandeling van die VJN heeft o.a. onze fractie er bij 
het college op aangedrongen om die verhoging geheel of gedeeltelijk te schrappen. Nu blijkt dat er 
van die twee ton nog een ton is overgebleven. Een (gemiddeld) gezin gaat in 2013 225 euro OZB 
betalen, in 2012 was dat nog ruim 208 euro. Daar staat tegenover dat de afvalstoffenheffing omlaag 
gaat van 208 naar 196 euro; de rioolheffing blijft praktisch gelijk. De totale gemeentelijke lasten 
stijgen in 2013 met 6,53 euro naar 553,92 euro, een stijging van 1,2%. 

En dan de ambities. Die blijven in principe overeind; er is op veel punten bezuinigd zoals 
wegenonderhoud, groenonderhoud, subsidies, bedrijfsvoering en zo meer, maar er is niet geschrapt 



in de grote plannen die al enkele jaren op de rol staan. Het Centrumplan Vlijmen, de GOL-projecten, 
Sporthal Onder de Bogen, Poort van Heusden, Geerpark en de Grassen, Oudheusden en andere zgn. 
majeure projecten blijven in de begroting staan en de ambitie is onverkort om die projecten ook te 
realiseren. Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de economische crisis steeds meer roet in 
ons eten strooit. De woningbouw in Nederland ligt nog altijd volledig stil en investeerders zijn nog 
altijd erg terughoudend bij de aanpak van grote projecten. De economische ontwikkeling is zeer 
ongewis en daar komt nog bij dat de gemeenten in Nederland in de komende jaren ongetwijfeld nog 
grote bezuinigingen voor de kiezen krijgen. Momenteel wordt er onderhandeld over de vorming van 
een nieuw kabinet. Maar welk kabinet er ook komt, de overheidsfinanciën moeten op orde, dat 
betekent fors bezuinigen en de gemeenten gaan daar ongetwijfeld hun deel van meekrijgen. De 
begrotingen voor de komende jaren zijn nu dan wel sluitend, maar er zitten ongetwijfeld nog grote 
financiële problemen aan te komen. 
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