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Even voorstellen :   Dirk Jans  

• Externe, bureau Frontin PAUW BV
• 56 jaar, Veenendaal
• 23 jaar gemeentelijk ambtenaar
• 15 jaar consultant, wo toezichthouder provincie, 

herindelingsscans, begrotingsscans
• 8 jaar lid lokale rekenkamer
• Specialisme gemeentefonds

• Onderzoek uitgevoerd samen met mevr. Ramadhin en 
dhr. Mukhlis



Proces

• Stuurgroep Onderzoek Bestuurlijke Toekomst in 2015. 
Onderzoek uitgevoerd door BMC 

• Reeds aanwezige info aanvullen door financiële scan
– Variant versterkte samenwerking
– Variant herindeling, vast stramien volgens model 

ministerie BZK
• Startgesprekken op locatie 5 gemeenten
• Gegevens gemeente teruggelegd ter verificatie. 

Opmerkingen zijn beoordeeld en verwerkt.



Onderzoeksvragen

• Herindeling
1.  Wat zijn de belangrijkste financiële gevolgen
2. Wat kan over de financiële positie van de vijf gemeenten

gezegd worden
3. Wat zijn de verschillen onderling en de fictieve gemeente

op gebied van belastingen/heffingen
4.  Idem, op gebied van loonsom en ambtelijke  formatie

• Versterkte samenwerking
5. Geef beeld van de financiële effecten



Vraag 1, gevolgen herindeling

• Gemeentefonds:
– Structurele daling ± € 1,3 miljoen en structurele daling 

bestuurskosten ± € 1,3 miljoen
– Compensatie tijdelijke frictiekosten totaal € 21,5 miljoen 

gedurende tijdvak van 5 jaar, overschot vrij 
besteedbaar

– Algemene uitkering uit gemeentefonds van nieuwe 
gemeente is vergelijkbaar met soortgelijke gemeenten 
met dezelfde structuurkenmerken

• BUIG: Structurele stijging baten ± € 2 miljoen per jaar, 
eventueel overschot is vrij besteedbaar



Vraag 2, hoe staan ze ervoor

• De vijf gemeenten zijn alle financieel gezond
– Positieve rekeningssaldi 2012 t/m 2014
– Sluitende begroting 2016 en bijbehorende 

meerjarenraming 2017 – 2019
– Begrotingen 2013 t/m 2016 vielen onder repressief 

toezicht provincie
– Verplichte kengetallen cf BBV laten geen uitschieters 

naar beneden zien
– Risico’s en beheersmaatregelen zijn goed in beeld. 

Weerstandsratio boven 1



Vraag 2, hoe staan ze ervoor - overig

• Verplichte paragrafen
– Onderhoud kapitaalgoederen

• 1 gemeente onderhoudsachterstanden wegen, 2 
gemeenten inhaalactie. Andere plannen geen 
achterstanden

– Grondexploitatie
• Boekwaarde eigen plannen beheersbaar
• CV bedrijvenpark HW draagt risico in zich. Maar niet 

onderscheidend voor herindeling of samenwerking
– Verbonden partijen

• Veel samenwerkingsverbanden, 5 exclusief op eiland waar 
onder SOHW. Jaarlijkse bijdragen € 13,3 mln.

• Jaarlijkse bijdragen ± € 30 miljoen = 18% jaarlijkse 
exploitatie.



Vraag 3, heffingen

• Woonlasten (OZB, riool, afval) zijn laag. 4 gemeenten zitten ruim 
onder landelijke gemiddelde van € 716, Korendijk iets erboven door 
hoger rioolrecht.

• Bij gelijkblijvende opbrengst belastingen en ongewijzigd beleid hebben 
inwoners uit deze gemeente grootste voordeel na harmonisatie 
tarieven. Binnenmaas grootste nadeel.

• . Gemeente OZB 
opbrengst 
woningen 
€ 250.000 

Tarief 
Afvalstoffen-
heffing 

Tarief  
Rioolheffing 
eigenaar/ 
gebruiker 

Totale  
woonlasten 

Verschil 
t.o.v. 
fusie- 
gemeente 

Binnenmaas 239 172 202 613    10,6 % 
Cromstrijen 293 172 188 653    4,8 % 
Korendijk 339 172 307 818 -19,2 % 
Oud-Beijerland 360 172 157 689 - 0,4 % 
Strijen 249 172 219 640    6,7% 
Nieuwe gemeente  299 172 215 686  

 



Vraag 3, overige heffingen

• Overige heffingen ontlopen elkaar niet veel, behalve
– Oud Beijerland heft als enige parkeerbelasting
– Precariobelasting nutsbedrijven:

• Totaal € 2,1 miljoen
• Binnenmaas hoogst, doch deel terug via algemene 

heffingskorting € 25 per huishouden. 
• Wetsvoorstel om heffing te stoppen. 

Overgangsregeling 10 jaar. Herindelingsgemeenten 
mogen/zullen  hier geen nadeel van ondervinden.



Vraag 4, loonsom en formatie

• Flinke sturing op reductie formatie. Van 5,9 fte per 1.000 
inwoners in 2014 naar 5,4 in 2015 naar 5,1 fte in 2016

• Aantal fte lager dan gemeenten in dezelfde inwonersklasse 
50.000 – 100.000  (7,2 fte in 2015), maar hoger dan gemeenten 
in die klasse met zelfde structuurkenmerken

• Gemiddelde loonsom zelfde beeld.
• Ervaring leert dat ambtelijke formatie daalt en loonsom stijgt na 

herindeling
• Onderzoek bureau Van Naem en partners februari 2016 in 

opdracht van ministerie BZK: bedrijfsvoeringskosten kunnen 
dalen als daar expliciet taakstellingen aan verbonden worden.



Vraag 5, beeld van financiële effecten 
versterkte samenwerking 

• Concrete uitwerking van hoe-vraag moet nog worden ingevuld. 
• Onderzoekers hebben niet op eigen gezag kwantificering 

uitgevoerd. Kan alleen door aannames. Zijn niet objectiveerbaar 
dus onderwerp van discussie.

• Kwalitatieve beschrijving blijft over
• Onderscheidend t.o.v. herindeling: 

– Baten: geen compensatie frictiekosten uit gemeentefonds en 
lagere BUIG-gelden 

– Lasten: 
• Hogere bestuurslasten en meer bestuurlijke drukte
• Hogere kosten ambtelijke dienst



Schematisch overzicht 

 Huidige 
situatie 

Versterkte 
samenwerking 

Herindeling 

Algemene uitkering 

gemeentefonds 

nulmeting ongewijzigd daling ± € 1,3 

miljoen 
structureel 

Bestuurskosten nulmeting stijging daling met  ± € 
1,3 miljoen 

structureel 

Bestuurlijke drukte nulmeting afname tov 
huidige situatie 

afname tov 
samenwerking 

Compensatie 
frictiekosten 

nihil nihil € 21,5 miljoen in 
tijdvak 5 jaar 

Frictiekosten nihil aanwezig  toename tov 

samenwerking 

    

BUIG gelden nulmeting ongewijzigd toename ±  
€ 2 miljoen 

structureel 

    

Ambtelijke formatie nulmeting afname afname 

Gemidd. loonsom neutraal stijging cf 
herindeling 

stijging cf 
samenwerking 

    

Woonlasten per 
huishouden 

€ 613 - € 818 
(landelijk ge- 

middelde € 

716) 

€ 613 - € 818  € 686  
 

Heffingen per 

inwoner 

€ 310 - € 420 € 310 - € 420  € 343 

Idem, na 

precariobelasting 

€ 352 - € 443 € 352 - € 443  € 368 

    

Kosten verbonden 

partijen 

€ 30 miljoen stijging daling 

    

 



Mijn afsluiting

• Vragen en/of opmerkingen


