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voorzieningen dient eveneens rekening te worden gehouden met een stijging van de prijs van 
voorzieningen (bijvoorbeeld als gevolg van cao-ontwikkelingen).  De combinatie van deze vraag- en 
prijsontwikkeling ligt ten grondslag aan de verwachting dat in 2021 € 6,4 miljoen meer wordt 
uitgegeven ten opzichte van de begroting 2020 
 
Meerjarenraming 
Bij de primaire begroting wordt een meerjarenraming opgenomen voor de drie volgende jaren. Bij 
begroting 2021 hoort dus een meerjarenraming voor 2022 tot en met 2044. Gebruikelijk is het 
doortrekken van de begroting 2021 via de cijfermatige aannames. Gezien de grote onzekerheden en 
vele ontwikkelingen levert dat nu echter geen realistisch beeld op. Eigenlijk is het niet mogelijk een 
reële meerjarenreeks te geven. Om dat te benadrukken zou gekozen kunnen worden voor een 
"flatline": het begrotingstotaal van 2021 ook gebruiken voor de jaren daarna.  In de komende periode 
kan dan het lopende traject te komen tot een eenduidig financieel kader voor het sociaal domein 
actiever en versneld worden opgepakt, om daarmee tot een gedeeld, realistisch meerjarig beeld tot 
komen. 
Eén ding is echter zeker, het zal geen "flatline" worden. De kosten zullen toenemen, maar binnen een 
bepaalde marge. Daarom wordt voorgesteld de meerjarenraming te presenteren met die marge, als 
mogelijke scenario's.  
Grafisch geeft dat dit beeld: 
 

 
 
Toelichting: 

- de tweede lijn van boven, geel, is de kostenontwikkeling op basis van de aannames uit de tabel 
bij de uitgangspunten; 

- de lijn daarboven, rood, is het scenario's bij extra groei van de vraag naar voorzieningen (+2%) 
- de lijn daaronder, groen, geeft het lagere groei scenario (-2%). 
- de onderste lijn, blauw, geeft de "flatline", geen kostenstijging; 

 
Het Drechtstedenbestuur heeft opdracht gegeven tot het uitwerken van de scenario's, en daarbij te 
onderzoeken hoe het geconstateerde gat kan worden gedicht, dat zit tussen een realistische 
kostenontwikkeling op basis van de verwachte toename van de vraag naar voorzieningen, en de 
gewenste/ mogelijke bijdrage op basis van de financiële positie van de gemeenten. 
Dit moet in de tweede helft van 2020 leiden tot een inhoudelijk verantwoord en betaalbaar meerjaren-
perspectief, wat gemeenten in de eigen begroting kunnen verwerken. 
 
Omdat een meerjarenraming volgens de BBV-voorschriften verplicht is, is in de bijlage een cijfermatig 
overzicht opgenomen, dat overeenkomt met het lagere groei scenario (groene lijn). 
De groene lijn is nog steeds een realistische raming. Dat is het scenario met een groei naar 
voorzieningen aan de onderkant van de bandbreedte van +2% tot -2% rond de basis aannames Door 
te ramen aan de onderkant van de bandbreedte wordt wel het risico van kostenoverschrijding groter. 
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