
13-09-2013:  Gemeentelijke financiën 

Gat van 15 miljoen voor Heusden? 

Afgelopen week kwam het COELO met een verontrustend bericht: gemeenten worden vanaf 2017 
geconfronteerd met een gat van ruim 6 miljard in hun begroting. Zelfs een verdubbeling van de 
gemeentelijke belastingen zou niet voldoende zijn om dit gat te dichten. Opnieuw fors bezuinigen en 
minder investeren lijkt de enige oplossing maar dat levert weer een grote negatieve impuls op voor 
onze economie met alle gevolgen van dien voor economische groei en werkgelegenheid. 

COELO staat voor Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid; de instelling 
die bijvoorbeeld ook elk jaar weer onderzoek doet naar de gemeentelijke lokale lasten. Dat levert 
dan elk jaar weer een rangorde op van de goedkoopste tot de duurste gemeente in Nederland. 
Heusden staat uiteraard elk jaar ook in dat lijstje; we behoren al jaren steevast tot de goedkoopste 
gemeenten van Nederland (laatste publicatie stond Heusden op de 11e plaats). Afgelopen week 
kwam het COELO met een geheel ander onderzoek. Een onderzoek naar de gemeentelijke financiën 
in de komende jaren en van de resultaten van dat onderzoek word je niet vrolijk. Vanaf 2017 
ontstaat er in de begroting van de Nederlandse gemeenten een gat van ruim 6 miljard. Belangrijkste 
oorzaken daarvan: een tekort van 2,7 miljard op bestaand beleid, een korting van 2,9 miljard op 
nieuw beleid dat in de komende jaren op het bordje van de gemeenten wordt gelegd (jeugdzorg, 
werk, langdurige zorg en ondersteuning) en nog eens 0,5 miljard aandeel in de extra bezuinigingen 
die het kabinet nog dit jaar doorvoert. 

Vertaald naar de gemeente Heusden betekent een en ander dat we vanaf 2017 rekening moeten 
houden met een tekort van pakweg 15 miljoen (een zeer globale inschatting mijnerzijds). Wat is nou 
de impact is van zo’n bedrag op onze gemeentelijke financiën? Ter vergelijking: de totale uitgaven 
van de gemeente Heusden in 2012 waren bijna 95 miljoen. Een ander cijfer: de totale opbrengst van 
de OZB in 2012 bedroeg 5,6 miljoen, de afvalstoffenheffing bracht 3,5 miljoen in het laatje en de 
rioolheffing 2,5 miljoen. Een verdubbeling van die inkomsten zou dus inderdaad niet voldoende zijn 
om dat gat van 15 miljoen te dichten. 

We zullen dan ook in de komende jaren een tot nu toe ongekende bezuinigingsoperatie gaan zien in 
gemeenteland. Geen enkel  beleidsterrein zal de dans kunnen ontspringen. Wegen- en 
groenonderhoud, sport, kunst en cultuur, zorg en bijstand, gemeentelijke investeringen met in het 
kielzog ook de ambtelijke organisatie. Op alle beleidsterreinen zal drastisch ingeleverd moeten 
worden met alle gevolgen van dien (maatschappelijke onrust, achterstallig onderhoud wegen en 
gebouwen, achterblijvende investeringen). In hoeverre dat allemaal maatschappelijk verantwoord is, 
daar kun je grote vraagtekens bij zetten. Bovendien zullen er ook grote nadelige effecten optreden 
op de economische groei en op de werkgelegenheid. Kortom, een weinig lonkend perspectief. 

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) pleitte in een reactie op het COELO-rapport deze week 
voor een verruiming van het lokale belastinggebied, m.a.w. de gemeenten moeten de mogelijkheid 
krijgen om hun inkomsten fors te verhogen, niet alleen door verhoging van de onroerende 
zaakbelasting (OZB), maar bijvoorbeeld ook door opcenten op de inkomstenbelasting. Die laatste 
mogelijkheid maakt het voor de lokale politiek een stuk makkelijker, want hoe moet je als lokale 
bestuurder dit soort lastenverhogingen nog verkopen aan je inwoners. Bijkomend voordeel is wel dat 
je bij de inkomstenbelasting nog rekening kunt houden met de hoogte van de inkomens (zwaarste 



lasten op de sterkste schouders). Bij de inkomstenbelasting wordt rekening gehouden met het 
draagkrachtbeginsel, maar  gemeenten zelf mogen geen inkomensbeleid voeren. Voor de burger 
maakt het allemaal niet zoveel uit. Die krijgt hoe dan ook uiteindelijk de rekening gepresenteerd en 
de vraag, die zich steeds meer voor doet, is hoe lang de Nederlandse burger die steeds hoger 
wordende rekening zal kunnen en willen betalen. 
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