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Onzeker perspectief 

Afgelopen weken heb ik geschreven over de financiële perikelen van de gemeente Heusden in 2012 
en in 2013. Maar hoe gaat dat er in de komende jaren uitzien. Een eerste verkenning daarvan vinden 
we in de onlangs verschenen Voorjaarsnota 2013, de opmaat voor de begroting 2014 en voor de 
meerjarenbegroting t/m 2017. De crisis houdt aan, het woord “bezuinigingen” is weer een veel 
gebruikte term. 

In de begroting 2013 was het meerjarenperspectief nog sluitend met kleine overschotten in de 
komende jaren. Nu, een half jaartje later, ziet de wereld er weer heel anders uit. Diverse 
ontwikkelingen hebben dat positieve beeld weer helemaal weggepoetst en de tekorten dreigen zelfs 
op te lopen tot ruim 1,7 miljoen in 2017. Belangrijkste oorzaak is de teruglopende uitkering uit het 
Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. En dus zijn er weer maatregelen 
noodzakelijk om die negatieve saldi weg te werken. 

In de Voorjaarsnota doet het college dan ook diverse voorstellen daartoe. Het belangrijkste voorstel 
betreft de bezuiniging op de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) met zes 
ton per jaar. Uit een benchmark met 24 gemeenten met dezelfde sociale structuur is gebleken dat de 
gemeente Heusden op dat vlak veel en veel meer uitgeeft dan het gemiddelde van die andere 
gemeenten. Ter illustratie: in 2012 werd er voor Hulp bij de Huishouding 4,2 miljoen uitgegeven en 
voor vervoersvoorzieningen een bedrag van 2,9 miljoen.  Verder wordt er ook weer bezuinigd op de 
subsidies; via een nieuw subsidiebeleid met nadere prioriteitenstelling wil men tot een besparing van 
twee ton per jaar komen.  Ook bij de inkopen van de gemeente moet er een oplopend bedrag (tot 
420 duizend) beknibbeld gaan worden en de lijn die de afgelopen jaren met de OZB is ingezet 
(jaarlijkse opbrengststijging met 5%) wordt nu ook doorgetrokken voor de laatste jaarschijf in deze 
voorjaarsnota (2017). 

Nieuwe ontwikkelingen worden nauwelijks voorzien. De regionale samenwerking zal de komende 
jaren verder geïntensiveerd worden; de vraag is alleen met welke regio (Noordoost Brabant en/of 
Hart van Brabant). Later dit jaar zal daarover duidelijkheid moeten komen. Voor aanvullende 
maatregelen in verkeersstructuur en inrichting openbare ruimten in en rond het centrum van Vlijmen 
wordt ook extra geld uitgetrokken (ruim 1 ton per jaar vanaf 2016) en de uitgaven in het kader van 
de HeusdenPas zullen naar verwachting met 25 duizend euro per jaar toenemen. 

Het meerjarenperspectief blijft met al die maatregelen toch zorgelijk. Voor 2014 wordt nog een groot 
overschot verwacht (533 duizend), maar in de jaren daarna ontstaat er een tekort van rond de 100 
duizend euro. Op zich is dat niet zo’n ramp op een begroting van rond de 90 tot 100 miljoen. Als de 
problemen niet groter worden is dat nog wel te overzien. Maar de echt grote problemen zitten in 
allerlei open einde-regelingen die de gemeenten in de komende jaren waarschijnlijk veel geld gaan 
kosten. Daar is op dit moment nog geen reële schatting van te maken, maar de risico’s lopen wel op. 
Wat te denken van de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de bijstandsuitkeringen. Of de 
nieuwe Participatiewet en de transitie van de Jeugdzorg en taken vanuit de AWBZ naar de 
gemeenten. En natuurlijk niet te vergeten de gemeentelijke grondexploitatie. Kortom; de 
perspectieven voor de gemeentelijke financiën zijn nog nooit zo onzeker geweest. 
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