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Geachte leden van de gemeenteraad,

Het is gebruikelijk dat we in het voorjaar een Kadernota opstellen.
In de Kadernota staat hoe wij in de gemeente Roerdalen samen met inwoners en ondernemers
werken aan krachtige leefbare kernen en aan een aantrekkelijk buitengebied. We geven aan wat
we de komende jaren willen bereiken en, hóe we dat doen. Met het geven van visie en de
hoofdlijnen van het (nieuwe) beleid schetsen we in de normale omstandigheden de inhoudelijke
kaders. En met een eerste inschatting van de middelen die daarvoor beschikbaar zijn geven we in
normale omstandigheden ook de financiële kaders aan.

Maar2020 blijkt een uitzonderlijk jaar.

Ergens in China raakte een mens besmet met het Corona virus. Dit virus groeide uit tot een
pandemie. De maatregelen om de volksgezondheid te beschermen zijn ingrijpend voor iedereen.
In Nederland werd in maart gekozen voor de 'intelligente lockdown'. De invloed hiervan op de
samenleving is groot en nog niet duidelijk. In het voorjaar van 2020 zijn we volop bezig met de
directe gevolgen. De effecten voor de volksgezondheid en voor de (lokale) economie zijn nog niet
goed te overzien, maar zullen naar verwachting nog lang doorwerken en zeker invloed hebben op
2021 en volgende jaren.
In april 2020 brak er een grote brand uit in het natuurgebied van de Meinweg. De gevolgen van
deze brand zullen naar verwachting nog een flinke nasleep hebben van ongeveer een jaar.
Terwijl we ons nog steeds bevinden in de corona-crisis, stellen wij vast dat de financiële
ontwikkelingen voor de gemeente Roerdalen somber stemmen. De kosten blijven oplopen terwijl
de inkomsten gelijk blijven of zelfs teruglopen. De balans tussen structurele baten en structurele
lasten is uit evenwicht geraakt en op de financiële effecten van de crisissen bestaat nog weinig
zicht.

Op basis van eerste berekeningen komen we uit op een oplopend tekort voor de komende jaren
van bijna € 2 miljoen in 2021 tot meer dan € 2,5 miljoen in 2024. Dit is dan exclusief de negatieve
financiële effecten van Corona en de kosten van de bevolkingszorg en nadeelcompensatie
natuurbrand Meinweg.
Hoewel onze reservepositie nog steeds goed is, loopt deze de laatste jaren ook steeds verder
terug. Eenmalige tekorten kunnen we opvangen, maar met name de structurele onbalans, die uit
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onze analyses is gebleken, vraagt om een diepgaandere en meerjarige bijstelling. Om de onbalans
tussen structurele inkomsten en uitgaven op te heffen moet er structureel worden bijgestuurd. In
het licht van deze gebeurtenissen willen we nieuwe kaders opstellen. Dit zijn andere kaders dan
gebruikelijk bij een Kadernota. Ze moeten een structureel perspectief bieden voor onze begroting
2021-2024. Daarbij blijven we werken vanuit het coalitieakkoord en onze kernwaarden. Voor
nieuw beleid is geen ruimte. De structurele onbalans en de financiële onzekerheden vragen om
verdieping en een plan van aanpak gericht op meerjarige bijsturing van het bestaande beleid.

Zoals premier Rutte zei bij afkondiging van de corona-maatregelen: met 50% van de kennis
moeten we 100% van de besluiten nemen. Het moment voor het nemen van 100% beslissingen
voor de programmabegroting 2021 en vaststelling van de meerjarenraming is de gemeenteraad
van 5 november 2020. Vanwege de bijzondere ontwikkelingen die we hierboven aanhaalden
stellen we dit jaar geen Kadernota op maar leggen we u dit voorjaar deze Kaderbrief ter
kennisname voor.

Wij informeren u hierbij over de aanpak die we voor ogen hebben om op 5 november 2020 een
programmabegroting 2021 en een meerjarenraming 2022-2024 voor te leggen met daarin een
gezond financieel perspectief in deze tijden van onzekerheid. Een belangrijk onderdeel van de
begroting en meerjarenraming is een gedegen plan van aanpak om de begroting in meerjarig
perspectief 2024 structureel sluitend te krijgen. Hieronder gaan we verder in op het op te stellen
plan van aanpak en het onderzoek en analyse van de financiën van de gemeente.

Plan van aanpak voor de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Hiervoor gaven we al aan dat de financiële vooruitzichten somber zijn. Dit is voor ons aanleiding
geweest om met de Provinciale Toezichthouder in gesprek te gaan over hun visie op onze analyse
en de mogelijkheden om bij te sturen. De Provincie geeft aan dat, om in aanmerking te blijven
komen voor het repressief toezicht, de begroting aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

Een meerjarig reëel sluitende begroting (uiterlijk vanaf 2024);
Vergezeld gaan van een gedegen plan van aanpak hoe we dat bereiken;
Eventuele tekorten worden afgedekt door een bestemmingsreserve.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de somberefinanciële vooruitzichten?
De eerste signalen hiervoor hadden we al bij de jaarrekening 2019, waar we een tekort hebben
van €3,6 miljoen. Weliswaar deels veroorzaakt door incidentele kosten, maar ook door
tegenvallers met structurele doorwerking.
De belangrijkste oorzaken van de voorziene financiële problemen zijn:

a) Stijgende kosten voor jeugdzorg. Het structurele beeld geeft aan dat we rekening moeten
houden met structureel hogere kosten van € 985.000.

b) Stijgende kosten voorWMO. Hier is sprake van een structurele toename van € 605.000.
De gemeente legt met de combinatie van a) en b) en de overige uitgaven voor het Sociaal
Domein fors toe op de bijdrage die voor het Sociaal Domein in de
gemeentefondsuitkering wordt ontvangen.

c) Het Servicecentrum MER. Om de begroting van deze organisatie robuust te maken en
daarmee de randvoorwaarden te scheppen voor een Servicecentrum dat kosten efficiënt
en klantvriendelijk is en kwaliteit biedt, gaan we uit van een structureel hogere
jaarbijdrage van circa € 800.000. Daarmee vervallen de dusver geraamde incidentele
bijdragen aan het Servicecentrum die de laatste jaren vergelijkbaar waren met de hogere
jaarbijdrage. Feitelijk blijven de kosten van de MER daarmee ongeveer gelijk maar worden
de incidentele bijdragen ingeruild voor een structurele bijdrage. Dit geeft een realistischer
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beeld van de kosten. Daarnaast heeft de toepassing van de afgesproken verdeelsleutel
voor de Omgevingsdienst (OD) en Sociaal domein (SD) een negatief effect op onze
begroting. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van OD en SD in het zogenaamde 't-2' jaar,
dus twee jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Dat betekent dat in het jaar 2019
verhoudingsgewijs meer beslag door Roerdalen op de reguliere inzet van OD en SD werd
gelegd, dit wordt doorgerekend als basis voor het jaar 2021, daarmee stijgen de kosten
voor Roerdalen.

d) Dalende dividendinkomsten van Essent. We houden er rekening mee dat dit € 274.000
per jaar scheelt.

e) De dalende gemeentefondsuitkering als gevolg van de herverdeling. Hoewel de effecten
van de herverdeling nog niet volledig duidelijk zijn, is wel aangegeven dat
plattelandsgemeenten een behoorlijk nadeel hebben. Hoe groot dit nadeel is weten we
nog niet exact. We houden vanaf 2022 rekening met een nadeel van € 10 per inwoner,
dat jaarlijks oploopt. Dit komt neer op een oplopend nadeel van € 206.000 in 2022, €
411.000 in 2023 naar € 617.000 in 2024.

Alles bij elkaar een toename van structurele kosten van € 2.390.000 en structureel lagere
inkomsten van € 891.000 in 2023. Door de positieve saldi in het huidige meerjarig perspectief
ontstaat voor de komende jaren een negatief resultaat van bijna € 2 miljoen in 2021 tot meer dan
€2,5 miljoen in 2024.

Tot zover de kwantificeerbare bedragen. Er zijn nog verwachte kostenposten waarvan de
financiële gevolgen nog niet bekend zijn op dit moment:

a) de financiële gevolgen van de coronacrisis, verwacht wordt dat dit directe en indirecte
gevolgen heeft;

b) de financiële nasleep van de brand op de Meinweg;
c) de effecten van de invoering van de Omgevingswet;
d) de effecten van de uitvoering van de duurzame energiestrategie.

Al met al is duidelijk dat bijsturing nodig is. Daarom zorgen we voor een grondige aanpak. Dit zijn
de belangrijkste onderdelen:

• in de meerjarenbegroting 2021-2024 richten we ons op het structureel sluitend maken
vanaf 2024;

• om meer vat te krijgen op onze situatie doen we een benchmark waarin we onze
uitgaven en inkomsten gaan vergelijken met andere vergelijkbare gemeenten;

• we ondernemen actie richting het Rijk om aan te geven dat de effecten vanuit
decentralisaties en de herverdeling van het gemeentefonds bij ons tot grote problemen
leiden;

• we gaan werken met scenario's om daarmee de bandbreedte te bepalen waarbinnen
begrotingsposten* kunnen fluctueren. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om op basis van
risico inschatting tijdig te bepalen waarop we moeten bijsturen;

• we werken het motto "investeren om te renderen" verder uit;
• we gaan uit van voortzetting van de kaders die eerder gesteld zijn en waar mogelijk

maken we in 2021 een begin met structurele ombuigingen.

*) Het werken met scenario's gebeurt vooral op gebieden waarbij we te maken hebben met veel
onzekerheden en/ of factoren waarop de gemeente weinig tot geen invloed heeft. Juist op die
onderdelen zal de focus gaan liggen in het plan van aandacht.

Pagina 3



Bij het maken van het plan van aanpak houden we rekening met de bestaande koers van de
gemeente, de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet, de ontwikkelingen in het
ruimtelijk domein, de omvorming van het sociaal domein en de kansen en bedreigingen voor, met
name bedrijfsvoering, in het Servicecentrum MER.

We stellen voor dat de gemeenteraad een klankborgroep vormt die bij dit proces betrokken is.
In de bijlage bij deze brief geven wij u een samenvatting van de onderzoeksresultaten van de
begrotingen van de afgelopen 10 jaren. Met deze analyse hebben we meer inzicht in de
ontwikkelingen en de beslissingen die van invloed zijn geweest op de huidige financiële situatie
van de gemeente Roerdalen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,
De burg

e Boer-Beerta

Bijlage(n): Onderzoek gemeentefinanciën
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Onderzoek gemeentefinanciën

Als achterliggende informatie hebben we een onderzoek gedaan naar de financiële
ontwikkelingen vanaf de afgelopen jaren. Hieronder gaan we in op het verloop van de
begrotingssaldi en de reserve positie vanaf 2011.

Begrotingssa/di vanafbegroting 2011 tot en met begroting 2020.
Zoals de meeste van u zich nog wel kunnen herinneren hebben we in de afgelopen jaren vaker te
maken gehad met een onbalans tussen onze structurele lasten en baten. We hebben in de
afgelopen jaren dan ook al diversen trajecten bewandeld om tot sluitende begrotingen te komen.
Enkele trajecten waren project "Beter Kiezen", vangnetscenario's en bestuurskeuzekaarten. Op
basis van deze trajecten heeft u verschillende keuzes gemaakt bij de vaststelling van de
begrotingen.

Daarnaast was er sprake van grote verschuivingen zitten tussen de verschillende begrotingen.
Waar in het ene jaar het een groot probleem was om de begroting sluitend te krijgen, liet het
meerjarig perspectief in het volgende jaar een veel positiever beeld zien. In onderstaande grafiek
is dit duidelijk te zien. De grafiek geeft de saldi weer van de begrotingen zoals deze ieder jaar in
november zijn vastgesteld.

Saldo's meerjarig perspectief begroting 2011-
2020
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Verloop reserves vanaf2011 tot en met 2020
Hoewel we nog steeds een rooskleurige reservepositie hebben, vooral door de verkoop van de
aandelen Essent, loopt deze ieder jaar terug. Hadden we eind 2011 € 47, 7 miljoen aan reserves,
eind 2019 is dit teruggelopen naar € 32,1 miljoen. We verwachten op basis van het huidige
meerjarig perspectief 2021-2023 nog een verdere daling naar € 27,9 miljoen.
De daling is het gevolg van het afdekken van tekorten én van verschillende projecten die we de
afgelopen jaren met incidentele middelen hebben gedekt.
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Verloop reserves 2011-2023 per einde jaar
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Bestemmingsreserves

■ Dekking investeringen economisch en maatschappelijk nut

■ Beleggingsreserve

■ Algemene reserve

Conclusiefinanciële analyse
Wij hebben als gemeente nog steeds een financieel gezonde positie als we kijken naar onze
reserve positie, hoewel deze wel sterk terugloopt. Door onze geringe omvang van
grondexploitaties verwachten we de komende jaren ook weinig toename van de reserves .

Het grote probleem dat we eigenlijk al verschillende jaren hebben is dat onze lasten niet in
evenwicht zijn met onze baten. Daarbij gaat het dan vooral om de structurele lasten en baten. In
onderstaande grafiek is het verloop van het structurele saldo te zien op basis van de
jaarrekeningen 2016 tot en met 2019 en de begroting 2020.

Structurele exploitatieruimte 2016-2023
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In deze grafiek valt op dat we vaak dicht bij het nulpunt zitten als het om structurele
exploitatieruimte gaat. Dit betekent dat iedere mee- of tegenvaller meteen heel veel effect heeft
op onze structurele exploitatieruimte. Om te komen tot een stabiele begroting is het dus van
belang om de lasten en baten in evenwicht te brengen. Daarnaast helpt het werken met
scenario's bij grote onzekerheden om beter inzicht te krijgen in de risico's voor de komende jaren.
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