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Geacht bestuur.

Begroting 2021
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Algemeen
Deze primaire begroting is een staand beleid begroting. U geeft aan dat het ook echt moet 
worden gezien als een eerste begroting voor 2021, vanwege omstandigheden zoals de corona- 
crisis, het financieel kader in het sociaal domein en de invulling van de taakstelling. 
Dit leidt er onder andere toe dat er nog veel onzeker is en dat er geen voorstellen zijn 
opgenomen voor nieuw beleid. De begroting die nu voorligt is vooral een financiële 
doorvertaling van de geactualiseerde begroting 2020.
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Sociaal domein: zorg voor uitvoeringskracht
Het grootste deel van de begroting van de GRD is het sociaal domein. Sinds een aantal jaar 
hebben we in het sociaal domein te maken met verontrustende oplopende kosten in relatie 
tot de begroting. De oplopende kosten veroorzaakten een groot effect op de gemeentelijke 
begrotingen. We hebben daarmee flinke vraagstukken over de betaalbaarheid van het sociaal 
domein.
Duidelijk was en is dat het noodzakelijk is om op korte termijn keuzes te maken. Wij roepen 
u op deze keuzes in de tweede helft van dit jaar aan de Drechtraad voor te leggen.

Daarbij komt dat er in deze periode grote onzekerheden en vele ontwikkelingen zijn waardoor 
het voor de langere termijn niet mogelijk is een realistisch beeld neer te zetten. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de kosten in het sociaal domein zullen blijven toenemen. Uit de 
meerjarenbegroting blijkt dat de groei van de uitgaven nog groter is dan vorig jaar verwacht.
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Per brief van XX ontvingen wij van u de ontwerp begroting 2021 en de voorlopige jaarstukken
2019. U verzoekt ons hierop een zienswijze te geven. In onze raadsvergadering van 15 juni 
hebben wij deze documenten behandeld. Dit is voor ons aanleiding voor de volgende 
zienswijze.
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De noodzaak tot stevige (bij)sturing is noodzakelijk, waarbij in acht moet worden genomen 
dat nu aan de onderkant van de bandbreedte wordt geraamd.
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Financiën: budgettaire kaders
In de begroting maakt u een aantal specifieke financiële keuzes. Hierop geven we graag onze 
reactie.

U geeft aan dat het evenwicht gevonden zal moeten worden tussen kostenontwikkeling en 
middelen en dat gekomen moet worden tot een eenduidig financieel kader voor het sociaal 
domein. Wij onderschrijven dit en vragen daarbij uw aandacht voor het volgende. 
Het is absoluut noodzakelijk om keuzes te maken in het sociaal domein om dit betaalbaar te 
houden. We zien dat u in het afgelopen jaar hiervoor zeker stappen heeft gezet en 
uitgedacht; er is wat dat betreft veel werk verzet.
We zien ook dat het uitvoeren van de maatregelen nog op zich laat wachten. In dat kader 
dringen wij er bij op aan om stappen in de uitvoering daadwerkelijk te gaan zetten en te 
zorgen voor uitvoeringskracht. Daarbij doen wij u de suggestie om te komen tot een 
aanjaagteam, net zoals die er is bij de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid.

Gemeentebelastingen: lobby particuliere WOZ-bureaus
Bij Gemeentebelastingen zijn de meerkosten voor WOZ-bezwaarschriften, beheer 

basisregistraties en waarderingsinstructie opvallend. Deze meerkosten vloeien grotendeels 
voort uit de explosieve groei van het aantal bezwaarschriften. Hierdoor ontstond een 
verdubbeling van de proceskosten en kosten voor extra personeel om de bezwaarschriften te 
behandelen. De verwachting is dat dit een structureel effect zal worden wanneer het 
juridisch kader gelijk blijft. Wat deze bedrijven doen is op dit moment niet onwettig. Een 
lobby richting het Rijk om het juridisch kader aan te passen, is dan ook logisch. Wij zullen 
een lobby uwerzijds van harte ondersteunen.
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• Onderkant bandbreedte van +/ -2%
U kiest ervoor om in de begroting 2021 de onderkant van de bandbreedte van +/-2% te 
hanteren. Dat doet u ook voor de meerjarenraming en wel cumulatief. Beide keuzes 
ondersteunen wij. Daarbij roepen wij u op hierover wel een duidelijke passage in de 
risicoparagraaf op te nemen.

• Geen nieuw beleid, voortkomend uit het beleidsplan sociaal domein
U geeft aan vooralsnog geen nieuw beleid in de begroting op te nemen voortkomend uit 
het vastgestelde beleidsplan sociaal domein. Dat steunen wij. Daarbij doen wij de oproep 
deze lijn te hanteren totdat de financiële middelen daar weer de ruimte voor laten. We 
willen nu vooral focussen op het betaalbaar houden van het bestaand beleid.

• Oplopendt kosten in het sociaal domein
Om te voorkomen dat er vanwege oplopende kosten in het sociaal domein steeds achteraf 
corrigerende maatregelen getroffen moeten worden — zoals nu d.m.v. de invulling van een 
taakstelling - doen wij u de suggestie om in afstemming met de Drechtraad tot kaders te komen 
waarbinnen de kostenontwikkeling van het sociaal domein zich mag ontwikkelen de komende jaren. 
Dit kan gekoppeld worden aan de budgetten die vanuit de rijksoverheid ontvangen worden. Deze 
kaderstellende werkwijze zorgt er voor dat er aan de voorkant gestuurd wordt op de
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kostenontwikkeling, gemeenten minder met niet voorziene kostenstijgingen geconfronteerd worden 
en er niet achteraf taakstellend ingegrepen moet worden.

Nog onduidelijk is hoe groot de gevolgen van de coronacrisis voor de financiën van gemeenten 
en de GRD. Wij roepen u op ons ons tussentijds en regelmatig te informeren over de effecten 
van Corona op uw begroting.



Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeenteraad van Hendrik-ldo-Ambacht,

De plaatsvervangend voorzitter.

/
Platschidrs. ing. G.H. Logt

Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht

postadres
Postbus 34
3340 AA Hendrik-ldo-Ambacht

telefoon 14078
telefax (078) 770 8102
internet www.h-i-ambacht.nl

Het vormen van bestemmingsreserves heeft niet onze voorkeur. We stemmen daar bij 
uitzondering nu wel mee in, vanwege aard en onvermijdelijkheid van de kosten. Bovendien 
willen we frictiekosten niet doorschuiven naar de toekomst. De gemeentelijke begrotingen 
staan tenslotte al onder druk.

Resu/taatbestemming
Bij de resultaatbestemming wordt aan de Drechtraad voorgesteld om het resultaat van de 
Groeiagenda van € 61.000 uit te betalen aan de gemeenten. Ook wordt voorgesteld om het 
incidentele resultaat ICT 2019 (€ 769.000) te bestemmen voor ICT Verandert en toe te voegen 
aan een bestemmingsreserve. Dit komt door het uitstellen van uitgaven in afwachting van de 
definitieve planvorming en besluiten.

Wij verzoeken u onze zienswijze te betrekken bij de behandeling in de carrousel en de 
Drechtraad.
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Concept jaarrekening 2019
Ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting bedraagt het jaarresultaat over 2019 in totaal 
€ 265.000 positief. Het resultaat dat ter bestemming wordt voorgelegd is € 830.000 positief. Dit 
maakt geen onderdeel uit van het resultaat van de GRD waarover resultaatbestemming 
plaatsvindt, doordat hier met gemeenten op basis van voor- en nacalculatie wordt afgerekend. 
Op de resultaat-bepalende onderdelen is een resultaat behaald van € 565.000 negatief.

De griffier^


