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Voorwoord
De Rekenkamercommissie heeft op 31 oktober 2014 het rapport ‘Houdbare gemeentefinanciën’ aan de gemeenteraad 
van Oegstgeest, aangeboden. Eén van de aanbevelingen uit dat rapport is om - in de context van een op te stellen 
houdbaarheidstest - scenarioanalyses te maken voor situaties waarin de verkoop van de gronden minder gunstig 
verloopt dan bij de uitgangspunten in de Jaarrekening 2013 wordt verondersteld. De Rekenkamercommissie vond dit 
cruciaal voor het inzicht in de begroting en de beoordeling van de houdbaarheid daarvan.

Naar aanleiding van voormeld onderzoek uit 2014 heeft de gemeenteraad de Rekenkamercommissie gevraagd de 
houdbaarheidstest uit te voeren. Hierop is door ons positief gereageerd. Voor u ligt het rapport ‘Grond voor schuld?, 
Financiële houdbaarheid en strategische keuzes gemeente Oegstgeest’. Het onderzoek is in opdracht van en in 
samenwerking met de Rekenkamercommissie uitgevoerd door Think Public Advies in de periode juni tot en met 
september 2015. De houdbaarheidstest van de VNG vormt de basis voor het onderzoek. 

De aanbiedingsbrief met conclusies en aanbevelingen is door de Rekenkamercommissie geschreven, terwijl het 
achterliggende rapport met bevindingen is opgesteld door Think Public Advies. De ambtelijke reactie op de feiten in 
het rapport heeft plaatsgevonden begin september 2015. De bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest op het rapport maakt onderdeel uit van het rapport.

Wij danken de onderzoekers van Think Public Advies voor de prettige samenwerking en de ambtenaren van de 
gemeente Oegstgeest en Servicepunt71 voor de aanlevering van de benodigde gegevens voor het onderzoek. 

Met vriendelijke groet,
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Peter van den Berg, voorzitter 
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Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie met  
conclusies en aanbevelingen

Inleiding
De Rekenkamercommissie concludeerde in het rapport ‘Houdbare gemeentefinanciën’ uit 2014 onder andere dat de 
financiële positie van Oegstgeest kwetsbaar is, de gemeente weinig eigen vermogen heeft en dat de netto schuld per 
inwoner hoog is, vooral door de omvangrijke, met leningen gefinancierde grondposities. De toekomstige financiële 
positie van Oegstgeest is in sterke mate afhankelijk van de realisatie van de uitgangspunten ten aanzien van de 
grondexploitaties die gehanteerd zijn bij het opstellen van de Jaarrekening 2013. 

Dit rapport geeft invulling aan de aanbeveling uit het rapport ‘Houdbare gemeentefinanciën’ uit 2014 waarin 
wordt aangegeven om een stresstest uit te voeren naar de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Met deze 
stresstest geeft de Rekenkamercommissie tevens follow-up aan de motie van de Raad om er één uit te voeren. Deze 
stresstest focust nadrukkelijk op de robuustheid van de schuldpositie van de gemeente Oegstgeest. Allereerst brengt 
de stresstest de ontwikkeling van de schuldpositie in kaart met als uitgangspunt de meest recente cijfers uit de 
Jaarrekening 2014 en de Perspectiefnota 2015-2019. Met deze cijfers zijn scenarioberekeningen gemaakt: een scenario 
zonder wijzigingen in exogene factoren en in beleid en een slechtweer scenario. Uitkomst van deze berekeningen is dat 
de financiële positie nog steeds kwetsbaar is. Maatregelen zijn nodig om de financiële positie duurzaam te verbeteren. 
De Rekenkamercommissie komt op basis van het onderzoek tot de onderstaande conclusies en aanbevelingen. 

Conclusies schuldpositie:

1. Schuldpositie als graadmeter voor financiële gezondheid. De schuldpositie van een gemeente is een 
belangrijke factor voor de financiële gezondheid van de gemeente. Het in kaart brengen van de toekomstige 
schuldpositie op basis van het huidige beleid geeft een voorspelling van de financiële gezondheid van 
de gemeente in de toekomst. De indicator voor de schuldpositie is de netto schuldquote, zoals die in de 
stresstest is opgenomen. Het belang van het in kaart brengen van de schuldpositie van een gemeente is 
dermate toegenomen dat gemeenten vanaf 2016 hierover verplicht moeten rapporteren in de begroting. 
Deze stresstest, maar ook de verplichting tot rapporteren in de toekomst, zullen de Raad van Oegstgeest meer 
inzicht bieden in de schuldpositie en daarmee de financiële positie van de gemeente Oegstgeest.

2.  Hoge schuldquote voor Oegstgeest. Op dit moment heeft Oegstgeest een zeer hoge netto schuldquote. 
Op basis van de cijfers van de Jaarrekening 2014 bedraagt de netto schuldquote eind 2014 177%. Voor 2015, 
rekening houdend met de Perspectiefnota 2015, komt de netto schuldquote uit op 155%. Bij ongewijzigd 
beleid en geen (externe) tegenvallers zal de schuldquote uiteindelijk afvlakken rond de 121% in 2019. Bij het 
slechtweer scenario blijken de gemeentefinanciën van Oegstgeest lastig houdbaar. De schuldquote loopt dan 
in een snel tempo op naar circa 155% in 2019. Ter indicatie heeft de VNG grenswaarden opgenomen bij de 
stresstest. Bij een schuldquote van tussen de 100% en 130% is sprake van ‘code oranje’ (alertheid is geboden), 
bij een schuldquote van meer dan 130% is sprake van ‘code rood’ (ingrijpen is dringend gewenst). 
 
De schuld afbouw in de eerste jaren wordt voornamelijk gerealiseerd door de geprognosticeerde inkomsten 
uit de bouwgrondexploitatie. De afbouw staat of valt met de (risico) inschatting van de inkomsten 
bouwgrondexploitatie en wat uiteindelijk de realisatie zal zijn. Daarnaast is een belangrijke verklaring 
voor de daling van technische aard. Met ingang van 2015 zijn taken op het gebied van het sociaal domein 
overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. Gemeenten ontvangen meer geld in hun begroting. Daardoor 
neemt het totaal van ontvangsten toe. Omdat de schuldquote wordt berekend door schulden te delen door de 
ontvangsten daalt de schuldquote bij een gelijkblijvende schuld (teller). Dit wordt ook wel het noemer-effect 
genoemd. De trendbreuk is in de grafiek hierna met een stippellijn vanaf 2015 aangegeven.

http://www.rekenkamerwvolv.nl/onderzoeken/onderzoeken-2013-2014/houdbare-gemeentefinanci-n/
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Ontwikkeling netto schuldquote eind 2014-2019

De grafiek van de schuldontwikkeling per inwoner maakt de ontwikkeling van de schuld door de tijd inzichtelijk. 
Onderstaande grafiek laat een afname van de schuld per inwoner zien, omdat de gemeente Oegstgeest in de 
liquiditeitsprognoses verwacht dat de inkomsten van de bouwgrondexploitaties ingezet kunnen worden voor 
de vermindering van de netto schuld. De grafiek is op basis van ongewijzigd beleid. Blijven de inkomsten uit 
bouwgrondexploitatie achter bij de huidige ramingen, dan loopt de schuld per inwoner minder snel terug of neemt 
deze zelfs verder toe.

Ontwikkeling netto schuld/inwoner Oegstgeest 2008-2019

Gelet op beide scenarioberekeningen is de conclusie van de Rekenkamercommissie dat de financiële positie van 
Oegstgeest op dit moment nog steeds kwetsbaar is. De afbouw van de schuld is sterk afhankelijk van de inkomsten 
uit de grondexploitatie. Indien zich hier tegenvallers voordoen, dan loopt de schuld weer snel op. En bij andere 
tegenvallers, zoals een oplopende rente, hogere lasten voor het sociaal domein of een lagere uitkering uit het 
Gemeentefonds, loopt de schuldquote ook weer snel op naar waarden die als niet houdbaar worden gezien. 
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Aanbeveling voor de Raad van Oegstgeest:
In het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar ‘Reserves en voorzieningen en de omgang met risico’s’ heeft 
de Rekenkamercommissie een aanbeveling gedaan over het in kaart brengen van de ontwikkelingen van reserves 
en voorzieningen bij elk belangrijk planning- en controlproduct. Deze aanbeveling is hier nog onverminderd actueel. 
Gelet op het belang van de schuldpositie beveelt de Rekenkamercommissie aan om het college van burgemeester en 
wethouders te vragen bij elk planning- en controlproduct dat aan de Raad wordt aangeboden specifiek aandacht te 
besteden aan de schuldpositie met vermelding van de kengetallen op meerjarige basis. De Raad kan dan nauwlettend 
de schuldpositie volgen en eventueel passende actie ondernemen. Daarbij is het zinvol zowel een aantal jaren vooruit 
als achteruit in beeld te brengen om de ontwikkeling goed in perspectief te kunnen zien. 

Conclusies keuzemogelijkheden:

3.  Sturen op schuld. Sturen op schuld is een kwestie van lange adem. Het toegepaste model voor de stresstest 
van de VNG gaat uit van een prognose van inkomsten en uitgaven voor de komende tien jaar. Bij de 
totstandkoming van de rapportage is door de onderzoekers en het gemeentelijk apparaat nadrukkelijk 
gekozen voor een tijdshorizon van vijf jaar, omdat de opbrengsten van de grondexploitatie binnen vijf 
jaar worden verwacht. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de vijf jaarstermijn de periode is om tot een 
wenselijke schuldomvang te komen. Met het verkorten van de periode van tien naar vijf jaar wordt de druk 
op een eventuele ombuigingsopgave navenant hoger, met forse jaarlijkse ombuigingspercentages tot gevolg. 
Zo berekenen de onderzoekers dat om de schuld terug te brengen naar € 50 miljoen (zoals is aangegeven 
door de Raad) bij het trend scenario jaarlijks € 1,5 miljoen cumulatief moet worden omgebogen: dat is 4% 
van de begroting. Bij het slechtweer scenario bedraagt het ombuigingsbedrag maar liefst € 2,6 miljoen 
cumulatief. Dat komt neer op 7,8% van de begroting. Groot probleem is dat veel begrotingsposten pas op 
de langere termijn omgebogen kunnen worden. Vaak zijn uitgaven op korte termijn juridisch verplicht. Uit 
het onderzoeksrapport blijkt dat de ombuigingsrelevante uitgaven in Oegstgeest voor 2015 minder dan 60% 
van de inkomsten bedragen. Op de langere termijn zal dit percentage hoger zijn. Ergo, bij het stellen van een 
doel voor schuldreductie is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen het doel: terugbrengen van 
de schuldomvang (de netto schuldquote) en de tijd waarin dat moet worden gerealiseerd. Over een langere 
periode liggen de juridische verplichtingen veel minder vast en zijn er meer mogelijkheden tot ombuigen. 

4. Mogelijkheden tot ombuigingen beperkt. Het onderzoek laat zien dat de mogelijkheden voor ombuigingen 
beperkt zijn omdat het uitgavenpatroon in Oegstgeest betrekkelijk sober is in relatie tot vergelijkbare 
gemeenten. Het terugbrengen van de schuldpositie kan het beste gebeuren door een mix van ombuigingen, 
verhogen van inkomsten (via onbenutte belastingcapaciteit) en (nogmaals) heroverwegen van de 
investeringen en het gewenste schuldenniveau. In het rapport worden hiervoor bouwstenen aangedragen. 
Inzicht in de mate waarin uitgaven juridisch verplicht zijn of inzicht in de vrije ruimte binnen de begroting, kan 
hiervoor uitermate zinvol zijn.

Aanbeveling voor de Raad van Oegstgeest: 
Verbind ambities voor schuldvermindering aan een realistisch tijdpad. Dit levert een realistische begroting op. Om 
tot een goede balans te komen tussen schuld en tijdpad is het zaak om goed inzicht te hebben in de flexibiliteit in de 
begroting. 

http://www.rekenkamerwvolv.nl/reserves-en-voorzieningen/
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Bestuurlijke reactie college van burgemeesters en wethouders 
Oegstgeest en naschrift Rekenkamercommissie
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Naschrift Rekenkamercommissie
Wij danken het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest voor het uitbrengen van een bestuurlijke 
reactie. Het college onderschrijft in de bestuurlijke reactie de conclusies en aanbevelingen in het rapport in grote 
mate. Het college geeft in de reactie aan al op verschillende terreinen sturing te geven. Dat is ons weliswaar bekend, 
echter het rapport geeft - naar onze mening - hernieuwde inzichten en urgentie tot het treffen van maatregelen cq het 
maken van keuzes teneinde de financiële positie duurzaam te verbeteren. Over de financiële positie van Oegstgeest 
schreven we al eerder in ons rapport “Reserves, voorzieningen en omgang met risico’s’ uit 2013 en het rapport 
‘Houdbare gemeentefinanciën’ uit 2014. 

Het college geeft in de reactie aan de voorkeur te hebben om over de schuldpositie te spreken dat er ‘aanleiding is 
voor alertheid op ontwikkeling van de schuld’ in plaats van ‘geen gezonde, houdbare financiële positie’. Met begrip 
voor de voorkeur van het college menen wij dat het dan beter is de terminologie aan te laten sluiten op onze eerdere 
conclusies, te weten dat de financiële positie ‘kwetsbaar’ is. De aanbiedingsbrief heeft de Rekenkamercommissie op 
dit punt aangepast.
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1. Inleiding: Van inzicht in financiële positie naar 
strategisch keuzemodel 

 
De	  rekenkamercommissie	  Wassenaar,	  Voorschoten,	  Oegstgeest	  en	  Leidschendam-‐
Voorburg	  (verder	  rekenkamercommissie	  WVOLV)	  heeft	  in	  2013	  en	  2014	  een	  
onderzoek	  laten	  verrichten	  (door	  Deloitte)	  naar	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  
betreffende	  gemeenten1.	  In	  2013	  betrof	  het	  met	  name	  een	  onderzoek	  naar	  de	  
vermogenspositie	  in	  de	  vorm	  van	  reserves	  en	  voorzieningen.	  In	  2014	  is	  hier	  een	  
opvolging	  aangegeven	  waarbij	  aansluiting	  is	  gezocht	  met	  de	  VNG	  handreiking	  
Houdbare	  gemeentefinanciën.	  In	  die	  rapporten	  werd	  met	  name	  voor	  de	  gemeenten	  
Voorschoten	  en	  Oegstgeest	  aanbevolen	  een	  stresstest	  naar	  het	  model	  van	  de	  VNG	  uit	  
te(laten)	  voeren.	  	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  het	  onderzoek	  uit	  2014	  heeft	  de	  gemeenteraad	  van	  Oegstgeest	  de	  
rekenkamercommissie	  gevraagd	  een	  stresstest	  uit	  te	  voeren.	  In	  overleg	  met	  de	  raad	  
heeft	  de	  rekenkamercommissie	  besloten	  dit	  onderzoek	  door	  een	  onderzoeksbureau	  
uit	  te	  laten	  voeren.	  	  
	  
De	  rekenkamercommissie	  heeft	  bureau	  Think	  Public	  Advies	  gevraagd	  de	  stresstest	  van	  
de	  VNG	  voor	  Oegstgeest	  uit	  te	  voeren.	  Daarbij	  zou	  een	  belangrijk	  aandachtspunt	  zijn	  
hoe	  de	  grondexploitatie	  waarmee	  Oegstgeest	  te	  maken	  heeft	  de	  netto	  schuldquote	  
van	  Oegstgeest	  zou	  beïnvloeden.	  De	  rekenkamercommissie	  hecht	  er	  aan	  niet	  alleen	  
een	  stresstest	  uit	  te	  voeren,	  maar	  de	  gemeenteraad	  ook	  mee	  te	  geven	  op	  welke	  wijze	  
zij	  zou	  kunnen	  besluiten	  de	  schuldquote	  eventueel	  te	  verlagen.	  	  

	  
Dit	  rapport	  is	  als	  volgt	  opgebouwd:	  
1. Uitleg	  op	  hoofdlijnen	  van	  de	  stresstest	  en	  het	  Basisscenario:	  financiële	  

houdbaarheid	  van	  Oegstgeest	  in	  vogelvlucht	  bij	  constante	  omgeving	  en	  constant	  
beleid	  (hoofdstuk	  2)	  

2. Slechtweer	  scenario:	  gevoeligheid	  van	  de	  financiële	  positie	  Oegstgeest	  voor	  
wijzigingen	  in	  externe	  variabelen	  (hoofdstuk	  3)	  

3. Strategische	  keuzes	  en	  financiële	  houdbaarheid,	  met	  aandacht	  voor	  de	  
mogelijkheden	  om	  de	  financiële	  positie	  op	  middellange	  termijn	  te	  verbeteren	  
(hoofdstuk	  4)	  

4. Bijlagen:	  
I. Ingevulde	  financiële	  houdbaarheidstest	  Oegstgeest	  (apart	  Excel	  bestand)	  
II. Toelichting	  op	  VNG	  houdbaarheidstest	  

                                                   
1	  Dit	  betrof	  in	  2013	  de	  gemeenten	  Wassenaar,	  Voorschoten	  en	  Oegstgeest	  en	  in	  2014	  de	  gemeenten	  Wassenaar,	  
Voorschoten,	  Oegstgeest	  en	  Leidschendam-‐Voorburg.	  
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2. Basisscenario: financiële uitgangspositie van Oegstgeest 
 

2.1 Houdbaarheidstest VNG 
 

De	  houdbaarheidstest	  gemeentefinanciën	  is	  een	  model	  dat	  een	  schatting	  maakt	  van	  
de	  toekomstige	  kasstromen	  van	  een	  gemeente	  .	  De	  methodiek	  hiervoor	  is	  afgeleid	  van	  
modellen	  voor	  houdbaarheidsberekeningen	  van	  landen	  en	  staten	  zoals	  die	  onder	  
andere	  worden	  toegepast	  door	  het	  Internationaal	  Monetair	  Fonds	  en	  de	  Wereldbank.	  
Ook	  veel	  bedrijven	  maken	  gebruik	  van	  gelijksoortige	  kasstroommodellen.	  De	  
architectuur	  van	  de	  houdbaarheidstest	  gemeentefinanciën	  is	  speciaal	  toegesneden	  op	  
de	  situatie	  van	  Nederlandse	  gemeenten.	  In	  het	  model	  gaat	  het	  nadrukkelijk	  om	  
kasstromen.	  Dat	  is	  anders	  dan	  de	  wijze	  waarop	  begroot	  en	  verantwoord	  wordt;	  daarbij	  
is	  sprake	  van	  baten	  en	  lasten.	  Dit	  verschil	  tussen	  enerzijds	  het	  gebruikelijke	  baten-‐	  en	  
lastenstelsel	  en	  anderzijds	  de	  kasstromen	  waarmee	  het	  model	  rekent,	  is	  in	  de	  praktijk	  
best	  lastig	  om	  goed	  toe	  te	  passen	  en	  niet	  voor	  verwarring	  te	  zorgen.	  	  
	  
De	  houdbaarheidstest	  kijkt	  hoeveel	  een	  gemeente	  structureel	  moet	  ombuigen	  om	  het	  
oplopen	  van	  de	  schuld	  als	  aandeel	  van	  de	  inkomsten	  (schuldquote)	  te	  keren.	  Een	  
alsmaar	  oplopende	  schuldquote	  wordt	  in	  de	  economische	  literatuur	  gezien	  als	  het	  
teken	  voor	  een	  op	  (middellange)	  termijn	  onhoudbare	  financiële	  situatie.	  Dit	  omdat	  er	  
dan	  steeds	  minder	  geld	  is	  (uitgaande	  van	  een	  min	  of	  meer	  gelijkblijvende	  
inkomstenstroom)	  beschikbaar	  is	  voor	  andere,	  zeg	  maar	  reguliere	  uitgaven	  als	  
subsidies,	  onderhoud	  en	  inkopen.	  Er	  is	  immers	  steeds	  meer	  geld	  voor	  rente-‐uitgaven	  
en	  aflossing	  nodig.	  	  
	  
De	  houdbaarheidstest	  maakt	  na	  het	  overnemen	  van	  de	  eindbalans	  2014	  en	  de	  
exploitatiegegevens	  in	  baten	  en	  lasten	  uit	  de	  (geactualiseerde)	  begroting	  2015	  een	  
voorspelling	  van	  het	  verloop	  van	  de	  financiële	  vermogenspositie	  van	  een	  gemeente	  op	  
de	  middellange	  termijn.	  
	  
	  Bij	  die	  voorspelling	  gaat	  de	  test	  uit	  van	  een	  slechtweer	  scenario	  en	  houdt	  rekening	  
met	  de	  invloed	  van	  macro-‐economische	  en	  demografische	  variabelen	  zoals	  inflatie,	  
economische	  groei,	  groei	  bevolking	  en	  groei	  bedrijvenvestigingen,	  op	  de	  inkomsten	  en	  
uitgaven.	  In	  het	  model	  is	  een	  vast	  slechtweer	  scenario	  gedefinieerd.	  Een	  gemeente	  kan	  
ook	  zelf	  een	  afwijkend	  scenario	  ingeven.	  
	  
Het	  model	  levert	  de	  financiële	  kengetallen	  voor	  een	  oordeel	  over	  de	  huidige	  financiële	  
vermogenspositie	  en	  kasstroom	  uit	  de	  exploitatie	  en	  een	  prognose	  van	  de	  eindbalans	  
2015.	  Voorbeelden	  van	  deze	  financiële	  kengetallen	  zijn:	  de	  solvabiliteitsratio,	  de	  netto	  
schuldquote,	  het	  resultaat	  voor	  bestemmingreserves,	  het	  primair	  surplus.	  

	  
Het	  rekenmodel	  van	  de	  houdbaarheidstest	  kan	  ook	  worden	  gebruikt	  om	  met	  
gemeentelijke	  begrotingspolitiek	  te	  sturen	  op	  een	  gewenste	  financiële	  
vermogenspositie	  op	  de	  middellange	  termijn.	  Bij	  een	  gegeven	  ruimte	  voor	  
investeringen	  berekent	  het	  model	  de	  financiële	  ruimte	  voor	  exploitatie-‐uitgaven.	  En	  
omgekeerd,	  bij	  een	  gegeven	  ruimte	  voor	  exploitatie-‐uitgaven	  berekent	  het	  model	  de	  
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ruimte	  voor	  investeringen.	  Dit	  bij	  een	  handmatig	  ingesteld	  scenario	  en	  een	  gewenste	  
financiële	  vermogenspositie	  op	  termijn.	  

2.2 Scenario zonder wijzigingen in exogene factoren en beleid 
Een	  eerste	  beeld	  van	  de	  houdbaarheid	  van	  de	  gemeentefinanciën	  van	  Oegstgeest	  kan	  
worden	  gegeven	  op	  basis	  van	  wat	  in	  de	  VNG	  stresstest	  het	  ‘trend’	  scenario	  heet.	  In	  dit	  
scenario	  wordt	  er	  vanuit	  gegaan	  dat	  zich	  geen	  grote	  wijzigingen	  voordoen	  ten	  aanzien	  
van	  de	  volgende	  exogene	  factoren:	  
• Tegenvallers	  in	  de	  netto	  inkomsten	  (met	  name	  van	  rijksoverheid)	  
• Tegenvallers	  in	  de	  uitgaven	  
• Tegenvallers	  in	  de	  resultaten	  van	  de	  bouwgrondexploitatie	  
• Noodzakelijke	  afschrijvingen	  op	  leningen	  aan	  anderen	  
• Rentestijgingen	  
	  
In	  het	  basisscenario	  wordt	  er	  vanuit	  gegaan	  dat	  zich	  geen	  grote	  wijzigingen	  in	  het	  
beleid	  voordoen.	  Met	  deze	  veronderstellingen	  en	  na	  invulling	  van	  de	  inkomsten	  en	  
uitgaven,	  investeringen	  en	  financiering	  in	  de	  stresstest	  (aparte	  tabbladen	  in	  het	  
Excelblad),	  volgt	  een	  balansprognose	  en	  macrogegevens.	  De	  macrogegevens	  laten	  zien	  
hoe	  de	  uitgangspositie	  van	  Oegstgeest	  is	  met	  betrekking	  tot	  de	  financiële	  
houdbaarheid.	  
	  
Twee	  belangrijke	  keuzes	  die	  we	  in	  overleg	  met	  de	  rekenkamercommissie	  en	  de	  
gemeente	  Oegstgeest	  hebben	  gemaakt	  bij	  de	  invulling	  van	  de	  stresstest	  van	  de	  VNG	  
zijn:	  
-‐ De	  wijzigingen	  van	  de	  perspectiefnota	  die	  is	  vastgesteld	  door	  het	  college	  en	  op	  2	  

juli	  is	  vastgesteld	  door	  de	  raad	  zijn	  meegenomen	  in	  zowel	  het	  trend	  als	  
slechtweer	  scenario.	  Dit	  vanuit	  de	  gedachte	  dat	  deze	  keuzes	  nu	  realiteit	  zijn	  en	  
het	  dan	  niet	  meer	  zinvol	  is	  deze	  weg	  te	  laten.	  	  

-‐ Ten	  aanzien	  van	  het	  tabblad	  investeringen	  en	  financiering	  is	  uitgegaan	  van	  een	  
recente	  lange	  termijn	  investeringsplanning	  en	  liquiditeitsoverzicht	  van	  
Oegstgeest	  tot	  en	  met	  2019.	  Dit	  vanuit	  de	  gedachte	  dat	  dit	  een	  realistischer	  beeld	  
geeft	  van	  de	  ontwikkelingen	  dan	  een	  trendmatige	  voorzetting	  van	  de	  stand	  van	  
investeringen	  en	  financiering	  in	  2014	  en	  2015.	  Het	  gevolg	  van	  deze	  keuze	  is	  wel,	  
dat	  we	  de	  belangrijkste	  indicatoren	  over	  de	  financiële	  houdbaarheid	  maar	  tot	  en	  
met	  2019	  in	  beeld	  hebben	  gebracht	  en	  niet	  tot	  en	  met	  2024,	  zoals	  standaard	  in	  de	  
stresstest.	  
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2.2 Netto schuldquote Oegstgeest hoog en alleen dalend op 
voorwaarde dat begrootte inkomsten bouwgrondexploitatie 
gerealiseerd gaan worden 

2.2.1 Inhoud en belang van netto schuldquote 
Een	  belangrijke	  indicator	  in	  de	  macro	  gegevens	  van	  de	  VNG	  stresstest	  is	  de	  netto	  
schuldquote.	  Na	  invulling	  van	  alle	  gegevens	  volgt	  een	  inzicht	  in	  de	  hoogte	  en	  
ontwikkeling	  van	  deze	  indicator	  over	  (standaard)	  een	  periode	  van	  10	  jaar.	  

	  
	  

De	  netto	  schuldquote	  maakt	  het	  dus	  mogelijk	  een	  oordeel	  te	  vormen	  in	  hoeverre	  het	  
inkomen	  van	  de	  gemeente	  toereikend	  is	  om	  aan	  de	  netto	  schuldverplichtingen	  te	  
voldoen.	  Anders	  geformuleerd	  geeft	  de	  netto	  schuldquote	  inzicht	  in	  hoeverre	  met	  de	  
inkomsten	  op	  jaarbasis	  kan	  worden	  voldaan	  aan	  de	  aflossings-‐	  	  en	  renteverplichtingen	  
op	  het	  totaal	  van	  de	  netto	  schulden	  van	  de	  gemeente.	  In	  het	  begrip	  netto	  schulden	  
wordt	  rekening	  gehouden	  met	  bezittingen	  (liquide	  middelen,	  kortlopende	  
vorderingen,	  overlopende	  activa,	  uitzettingen).	  Die	  kunnen	  immers	  worden	  ingezet	  om	  
aan	  de	  aflossings-‐	  	  en	  renteverplichtingen	  te	  voldoen	  of	  de	  bruto	  schulden	  te	  
verminderen.	  
	  
In	  de	  begroting	  2015	  van	  Oegstgeest	  is	  op	  pagina	  58	  ook	  een	  schuldquote	  opgenomen,	  
namelijk	  de	  volgende:	  	  
	  
Tabel	  2.1	  Schuldquote	  Oegstgeest	  (Programmabegroting	  Oegstgeest,	  p.	  58)	  
	  

	  
	  
De	  berekening	  van	  deze	  schuldquote	  is	  echter	  anders	  dan	  die	  in	  de	  VNG	  stresstest.	  	  
	  
Oegstgeest	  werkt	  in	  de	  Programmabegroting	  met	  een	  bruto	  schuldbegrip	  en	  daarop	  
zijn	  niet	  de	  financiële	  bezittingen	  in	  mindering	  gebracht,	  VNG	  doet	  dat	  wel.	  Oegstgeest	  
relateert	  die	  vervolgens	  aan	  de	  inkomstenkant	  exclusief	  de	  baten	  uit	  de	  
grondexploitaties	  en	  de	  VNG	  test	  telt	  die	  (de	  baten	  bouwgrondexploitatie)	  er	  wel	  bij	  
op.	  
	  
Vanwege	  deze	  verschillen	  is	  er	  in	  de	  berekening	  van	  de	  VNG	  stresstest	  in	  vergelijking	  
met	  de	  berekening	  van	  Oegstgeest	  een	  positief	  noemereffect	  en	  een	  positief	  
tellereffect	  en	  zijn	  de	  percentages	  voor	  de	  (netto)	  schuldquote	  van	  de	  VNG	  stresstest	  
lager	  dan	  die	  in	  de	  berekening	  van	  Oegstgeest	  zelf.	  	  In	  dit	  rapport	  wordt	  conform	  de	  
opdracht	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  definitie	  van	  de	  VNG	  stresstest,	  inclusief	  de	  
grenswaarden	  die	  daarvoor	  gelden.	  	  

	  

De	  netto	  schuldquote	  is	  een	  kengetal	  dat	  het	  saldo	  van	  de	  bruto	  schulden	  
minus	  de	  geldelijke	  bezittingen	  (exclusief	  uitgeleende	  gelden)	  uitdrukt	  in	  een	  
percentage	  van	  het	  inkomen	  (baten)	  van	  de	  gemeente. 
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In	  de	  VNG	  stresstest	  wordt	  voor	  het	  vormen	  van	  een	  oordeel	  over	  de	  houdbaarheid	  
van	  de	  netto	  schuldquote	  uitgegaan	  van	  twee	  grenswaarden:	  
1. Bij	  een	  waarde	  van	  meer	  dan	  100%	  is	  het	  code	  oranje	  en	  zaak	  alert	  te	  zijn	  op	  de	  

ontwikkeling	  van	  de	  netto	  schuldquote.	  Bij	  dit	  percentage	  blijft	  er	  weinig	  
leencapaciteit	  over	  om	  de	  gevolgen	  van	  financiële	  tegenvallers	  door	  bijvoorbeeld	  
een	  economische	  recessie	  (‘slechtweer	  scenario’)	  op	  te	  vangen.	  

2. Bij	  een	  waarde	  van	  meer	  dan	  130%	  is	  sprake	  van	  een	  hoge	  schuld,	  waarvoor	  code	  
rood	  geldt	  en	  is	  het	  zaak	  gerichte	  maatregelen	  te	  nemen	  om	  de	  netto	  schuldquote	  
omlaag	  te	  brengen.	  Het	  percentage	  van	  130%	  is	  inhoudelijk	  vergelijkbaar	  met	  het	  
schuldenplafond	  van	  60%	  voor	  de	  lidstaten	  van	  de	  EU.	  

	  
In	  een	  figuur	  met	  stoplichtkleuren	  ziet	  dit	  er	  als	  volgt	  uit:	  
	  
Figuur	  2.1	  Grenswaarden	  netto	  schuldquote	  
	  

	  
	  
	  

Voor	  alle	  gemeenten	  in	  Nederland	  gezamenlijk	  geldt	  ten	  aanzien	  van	  de	  schuldpositie	  
het	  volgende2:	  
• Er	  heeft	  een	  verdubbeling	  van	  de	  netto	  schuld	  plaatsgevonden	  in	  de	  periode	  	  

2008	  -‐	  2014,	  die	  voor	  ¾	  is	  aangewend	  voor	  investeringen	  en	  voor	  de	  rest	  is	  
gebruikt	  voor	  het	  opvangen	  van	  een	  terugloop	  in	  de	  inkomsten	  
(exploitatietekorten).	  Deze	  ontwikkeling	  wordt	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  verklaard	  
door	  de	  Grote	  Recessie	  sinds	  2009,	  die	  de	  inkomsten	  van	  gemeenten	  onder	  druk	  
heeft	  gezet	  en	  hun	  heeft	  aangezet	  lokaal	  dempende	  maatregelen	  te	  treffen.	  

• 56	  gemeenten	  hadden	  ultimo	  2013	  een	  netto	  schuldquote	  hoger	  dan	  120%.	  
• De	  rentekosten	  blijven	  ondanks	  de	  toegenomen	  schuld	  redelijk	  stabiel,	  vanwege	  

de	  historisch	  erg	  lage	  rentestand.	  Wel	  lopen	  de	  kapitaallasten	  op	  door	  de	  
toename	  van	  de	  afschrijvingskosten	  die	  horen	  bij	  de	  hogere	  investeringen.	  
Daarmee	  is	  de	  ruimte	  van	  gemeenten	  om	  op	  de	  exploitatie	  om	  te	  kunnen	  buigen	  
afgenomen.	  

2.2.2 Hoge netto schuldquote Oegstgeest, daling 2015-2017 in sterke mate 
afhankelijk van inkomsten bouwgrondexploitatie 
In	  figuur	  2.2	  hieronder	  is	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  netto	  schuldquote	  voor	  Oegstgeest	  
opgenomen	  voor	  de	  periode	  2014	  –	  2019.Deze	  figuur	  wordt	  standaard	  getoond	  in	  de	  

                                                   
2Zie	  Staat	  van	  de	  Gemeente	  2015,	  VNG,	  hoofdstuk	  8.	  

>	  130	  %:	  hoge	  schuld,	  
herstelmaatregelen	  nodig	  ter	  
verlaging	  nejo	  schuldquote	  

>	  100%	  en	  ≤	  130%:	  aanleiding	  
voor	  alertheid	  op	  ontwikkeling	  

schuld	  	  	  	  

≤	  100	  %:	  hanteerbare	  schuld	  
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VNG	  houdbaarheidstest,	  met	  als	  enige	  verschil	  dat	  nu	  tot	  en	  met	  2019	  (normaal	  tot	  en	  
met	  2024)	  is	  gekeken.	  Dit	  vanwege	  de	  op	  bladzijde	  4	  al	  genoemde	  keuze	  om	  rekening	  
te	  houden	  met	  actuele	  investerings-‐	  en	  liquiditeitsoverzichten.	  
	  
De	  schuldquote	  ultimo	  2014	  voor	  Oegstgeest	  is	  177%.	  Dit	  percentage	  is	  op	  basis	  van	  
de	  definitieve	  jaarrekeningcijfers	  2014	  berekend,	  waarbij	  een	  boekingscorrectie,	  zowel	  
aan	  de	  baten	  aan	  de	  lastenkant	  heeft	  plaats	  gevonden	  van	  €	  10,1	  miljoen3.	  Het	  
percentage	  van	  177%	  is	  hoog,	  waarmee	  Oegstgeest	  zich	  ruim	  bevindt	  in	  de	  code	  rood	  
die	  geldt	  voor	  schuldquotes	  hoger	  dan	  130%	  (horizontale	  stippellijn).	  	  
Zoals	  vermeld	  in	  paragraaf	  2.2.1	  wijken	  deze	  percentages	  af	  van	  de	  cijfers	  in	  de	  
begroting	  2015	  van	  Oegstgeest	  door	  een	  andere	  manier	  van	  berekenen.	  
	  
Figuur	  2.2	  Ontwikkeling	  netto	  schuldquote	  Oegstgeest	  

	  

	  
	  
Uitgaande	  van	  de	  laatste	  stand	  van	  de	  begrootte	  inkomsten	  en	  uitgaven	  en	  
investeringen	  en	  financiering,	  vindt	  er	  een	  daling	  van	  de	  schuldquote	  plaats	  naar	  155%	  
in	  2015.	  Dat	  is	  terug	  te	  zien	  in	  de	  dalende	  lijn	  van	  2014	  naar	  2015	  in	  figuur	  2.2.	  
Ondanks	  deze	  daling	  bevindt	  Oegstgeest	  zich	  dan	  nog	  steeds	  in	  code	  rood.	  Daarnaast	  
gelden	  een	  paar	  onzekerheden	  rond	  die	  geraamde	  daling,	  waarop	  in	  paragraaf	  2.2.3	  
hieronder	  nader	  wordt	  ingegaan.	  
	  
Na	  de	  ingeschatte	  daling	  naar	  155%	  in	  2015,	  blijft	  de	  netto	  schuldquote	  verder	  dalen	  
naar	  134%	  in	  2016	  en	  112%	  in	  2017.	  Deze	  daling	  wordt	  voor	  het	  grootste	  deel	  
veroorzaakt	  door	  de	  begrootte	  inkomsten	  van	  de	  bouwgrondexploitatie,	  omdat	  de	  
gemeente	  Oegstgeest	  in	  die	  jaren	  flinke	  inkomsten	  verwacht	  te	  behalen,	  zoals	  uit	  
onderstaande	  raming	  van	  de	  gemeente	  (tabel	  2.2)	  blijkt:	  
	  

	   	  

                                                   
3Deze	  aanpassing	  was	  nodig	  om	  te	  voorkomen	  dat	  een	  onjuist	  totaalbeeld	  voor	  de	  schuldquote	  zou	  ontstaan,	  die	  te	  
maken	  heeft	  met	  de	  opbouw	  van	  de	  stresstest.	  
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Tabel	  2.2	  begrootte	  kosten	  en	  opbrengsten	  grondexploitaties	  
	  

	  
	  

De	  begrootte	  inkomsten	  voor	  wat	  betreft	  de	  bouwgrondexploitaties	  wil	  Oegstgeest	  
gebruiken	  om	  de	  schuld	  te	  reduceren.	  Uitgaande	  van	  de	  begrootte	  inkomsten	  en	  
aanwending	  voor	  schuldreductie,	  daalt	  de	  schuldquote	  tot	  en	  met	  begrotingsjaar	  
2017.	  Vanaf	  	  2018	  stijgt	  de	  netto	  schuldquote	  echter	  weer	  licht	  (naar	  119%),	  omdat	  
vanaf	  dat	  jaar	  de	  (begrootte)	  inkomsten	  van	  de	  bouwgrondexploitaties	  gaan	  afnemen.	  
De	  daling	  van	  deze	  inkomsten	  (noemer	  effect)	  is	  hoger	  dan	  de	  daling	  van	  de	  schuld	  
(teller	  effect),	  met	  als	  resultaat	  een	  stijging	  van	  de	  netto	  schuldquote.	  	  In	  2019	  stijgt	  de	  
netto	  schuldquote	  verder	  naar	  121%.	  
	  

2.2.3 Verbetering 2014 -2015 met onzekerheden omgeven 
De	  verbetering	  van	  de	  schuldquote	  van	  Oegstgeest	  is	  omgeven	  met	  een	  aantal	  
bijzonderheden	  en	  onzekerheden.	  De	  verbetering	  is	  zoals	  gezegd	  met	  name	  te	  danken	  
aan	  een	  stijging	  van	  de	  baten	  in	  2015	  ten	  opzichte	  van	  2014,	  een	  noemereffect.	  	  Dit	  
effect	  bestaat	  uit	  twee	  delen:	  
1. Een	  stijging	  van	  de	  ‘gewone’	  inkomsten	  van	  ongeveer	  €	  48,2miljoen4in	  2014	  naar	  

ruim€	  57,2	  miljoen	  in	  2015,	  een	  stijging	  van	  €	  9miljoen	  in	  2014	  op	  de	  baten.	  Deze	  
kanvoor	  het	  grootste	  deel	  (€	  7,9	  miljoen)	  worden	  verklaard	  door	  de	  nieuwe	  taken	  
op	  het	  sociaal	  domein.	  In	  hoeverre	  de	  extra	  budgettenvoor	  die	  taken	  toereikend	  
zullen	  zijn,	  zal	  echter	  pas	  in	  de	  loop	  van	  2015	  duidelijk	  worden.	  Dat	  geldt	  voor	  de	  
meeste	  gemeenten.	  Wat	  daarbij	  wel	  duidelijk	  lijkt,	  is	  dat	  het	  voor	  veel	  gemeenten	  
een	  hele	  opgave	  zal	  zijn	  om	  met	  de	  budgetten	  uit	  te	  komen,	  vanwege	  de	  door	  het	  
rijk	  opgelegde	  kortingen	  op	  de	  budgetten.	  

2. Een	  stijging	  van	  de	  begrootte	  baten	  uit	  de	  bouwgrondexploitatie	  van	  11	  miljoen	  
naar	  €	  12,4	  miljoen	  ,	  een	  stijging	  van	  afgerond	  13%.	  De	  woningmarkt	  lijkt	  zich	  
inderdaad	  te	  herstellen,	  maar	  het	  is	  de	  vraag	  of	  de	  stijging	  van	  inkomsten	  die	  
daarmee	  samenhangen	  zich	  ook	  daadwerkelijk	  gaan	  voordoen	  in	  2015	  en	  
doorzetten	  in	  2016	  en	  2017.	  In2013	  en	  2014	  hebben	  zich	  nog	  vooral	  tegenvallers	  
voorgedaan.	  Over	  de	  realisatie	  in	  2015	  zijn	  op	  peildatum	  1-‐7	  nog	  onvoldoende	  
harde	  cijfers	  bekend.	  De	  financiële	  administratie	  laat	  een	  vertraging	  zien	  in	  de	  
realisatie,	  maar	  volgens	  de	  afdeling	  die	  belast	  is	  met	  de	  grondexploitaties	  verloopt	  	  
de	  ontwikkeling	  en	  verkoop	  van	  woningen	  nu	  voorspoedig:	  de	  gerealiseerde	  
grondwaarden	  onder	  woningen	  worden	  steeds	  met	  een	  kleine	  plus	  ten	  opzichte	  
van	  de	  raming	  behaald.	  Harde	  uitspraken	  over	  de	  realisatie	  zijn	  echter	  pas	  in	  de	  
loop	  van	  het	  najaar	  te	  doen.	  Het	  is	  wel	  van	  belang	  voor	  de	  gemeenteraad	  om	  
hierop	  nauwgezet	  te	  monitoren.	  De	  inkomsten	  voor	  de	  grondexploitaties	  zijn	  
namelijk	  noodzakelijk	  voor	  de	  reducering	  van	  de	  netto	  schuldquote.	  	  

	  
Rekening	  houdend	  met	  de	  bovenstaande	  bijzondere	  factoren,	  is	  de	  verbetering	  van	  de	  
netto	  schuldquote	  van	  2014	  op	  2015	  dus	  deels	  vertekend	  door	  een	  noemereffect	  en	  
daarnaast	  omgeven	  met	  onzekerheden	  in	  negatieve	  zin.	  
	  

                                                   
4Er	  is	  in	  dit	  bedrag	  een	  correctie	  verwerkt	  op	  de	  cijfers	  in	  de	  jaarrekening,	  er	  bleek	  een	  negatieve	  baten	  geboekt	  te	  zijn	  
van	  10,1	  miljoen,	  terwijl	  deze	  als	  lasten	  geboekt	  had	  moeten	  worden.	  Deze	  stond	  aan	  de	  baten	  kant	  geboekt	  als:	  7130	  
activeren	  lasten	  bouwgrondexploitatie	  
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De	  vertekening	  van	  de	  netto	  schuld	  ontwikkeling	  door	  het	  noemereffect,	  wordt	  
duidelijk	  als	  we	  naast	  de	  netto	  schuld	  quote	  (als	  %	  van	  de	  baten)	  ook	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  netto	  schuld	  als	  bedrag	  per	  inwoner	  bekijken.	  De	  verbetering	  die	  nog	  te	  zien	  
was	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  netto	  schuldquote	  van	  2014	  op	  2015	  slaat	  dan	  om	  in	  
een	  verslechtering	  van	  de	  netto	  schuld	  van	  €	  3.686,-‐-‐	  per	  inwoner	  in	  2014	  naar	  	  
€	  3.841,-‐-‐	  per	  inwoner	  in	  2015.	  Deze	  bedragen	  zijn	  te	  zien	  in	  figuur	  2.3	  hieronder,	  waar	  
de	  bedragen	  van	  2008	  tot	  en	  met	  2019	  zijn	  opgenomen.	  De	  bedragen	  van	  2008	  –	  2013	  
zijn	  afkomstig	  uit	  het	  houdbaarheidsonderzoek	  dat	  door	  Deloitte	  is	  uitgevoerd	  in	  2014,	  
de	  bedragen	  van	  2014	  –	  2019	  zijn	  afkomstig	  uit	  de	  ingevulde	  financiële	  
houdbaarheidstest	  van	  de	  VNG.	  Vanaf	  2016	  zien	  we	  een	  afname	  van	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  nettoschuld	  per	  inwoner,	  omdat	  Oegstgeest	  in	  hun	  liquiditeitsprognoses	  
verwacht	  dat	  de	  inkomsten	  voor	  de	  bouwgrondexploitaties	  ingezet	  kunnen	  worden	  
voor	  de	  vermindering	  van	  de	  nettoschuld.	  Met	  de	  daling	  van	  de	  schuld,	  daalt	  
logischerwijs	  ook	  de	  daling	  van	  de	  nettoschuld	  per	  inwoner.	  	  
	  
Figuur	  2.3	  Ontwikkeling	  netto	  schuld/inwoner	  Oegstgeest	  2008	  –	  2019	  

	  
	  

	  
In	  tegenstelling	  tot	  de	  verslechtering	  in	  2015	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  netto	  schuld	  
als	  bedrag	  per	  inwoner,	  zien	  we	  dat	  van	  2014	  op	  2015	  de	  solvabiliteitsratio	  voor	  
Oegstgeest	  licht	  verbetert.	  Dit	  is	  te	  zien	  in	  figuur	  2.4	  De	  solvabiliteitsratio	  geeft	  aan	  in	  
hoeverre	  er	  geen	  schulden	  op	  het	  bezit	  (de	  activa	  van	  de	  gemeente)	  rusten.	  Dit	  als	  
tegenhanger	  van	  de	  schuldratio,	  die	  ook	  in	  figuur	  2.4	  is	  opgenomen.	  Samen	  tellen	  de	  
twee	  ratio’s	  op	  tot	  100%.	  	  
	  
Met	  de	  solvabiliteitsratio	  kan	  een	  oordeel	  worden	  gevormd	  of	  bij	  een	  onmiddellijke	  
liquidatie	  van	  de	  gemeente	  genoeg	  geld	  over	  blijft	  om	  alle	  schulden	  te	  vereffenen.	  
Volgens	  de	  meicirculaire	  van	  het	  gemeentefonds	  moet	  de	  solvabiliteitsratio	  vanaf	  
2016	  verplicht	  worden	  opgenomen	  in	  de	  begroting	  vanaf	  begrotingsjaar	  2016.	  Ook	  
om	  die	  reden	  dus	  een	  belangrijke	  indicator	  om	  naar	  te	  kijken.	  
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De	  volgende	  indicatoren	  worden	  verplicht	  gesteld	  om	  op	  te	  nemen	  in	  de	  
programmabegroting:	  
	  
Tabel	  2.3:	  Verplichte	  indicatoren	  Begroting	  20165	  	  
	  
Nettoschuldquote	  
Nettoschuldquote	  gecorrigeerd	  voor	  
verstrekte	  leningen	  
Solvabiliteitsratio	  
Indicatoren	  met	  betrekking	  tot	  
grondexploitatie	  
Structurele	  exploitatieruimte	  
Belastingcapaciteit	  
	  
Er	  wordt	  in	  de	  begroting	  2016	  een	  beoordeling	  gevraagd	  van	  de	  onderlinge	  
verhoudingen	  tussen	  bovenstaande	  kengetallen	  in	  relatie	  tot	  de	  financiële	  positie	  van	  
de	  gemeente.	  	  
	  
Figuur	  2.4	  Solvabiliteitsratio	  Oegstgeest	  
	  

	  
	  
Als	  signaalwaarde	  voor	  de	  solvabiliteitsratio	  hanteert	  de	  VNG	  een	  percentage	  van	  
20%6.	  Bij	  een	  solvabiliteitsratio	  lager	  dan	  20%	  bevindt	  de	  gemeente	  zich	  volgens	  de	  
VNG	  op	  glad	  ijs.	  Voor	  de	  gemeente	  Oegstgeest	  is	  niet	  het	  geval:	  in	  2014	  was	  het	  
percentage	  al	  iets	  boven	  de	  20%	  en	  in	  2015	  stijgt	  de	  solvabiliteitsratio	  verder	  naar	  
22%.	  
	  
	  
	  

  

                                                   
5uit	  de	  wetswijziging	  BBV,	  staatsblad	  2015	  206;	  	  begrotingscirculaire	  provincie	  Zuid	  –	  Holland	  adviseert	  op	  blz.	  13	  	  om	  
de	  kengetallen	  historisch	  en	  toekomstig	  in	  beeld	  te	  brengen.	  
6Zie	  invulinstructie	  houdbaarheidstest	  gemeentefinanciën,	  VNG,	  maart	  2015. 
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3. Slechtweer scenario: verslechtering nettoschuldquote 
vanaf 2018 

3.1. Stijging netto schuldquote bij slechtweer vanaf 2018 
De	  stresstest	  van	  de	  VNG	  bevat	  een	  ‘slechtweer	  scenario’.	  In	  dat	  slechtweer	  scenario	  
zijn	  een	  aantal	  tegenvallers	  opgenomen,	  die	  in	  het	  basisscenario	  van	  hoofdstuk	  2	  
constant	  zijn	  gehouden.	  Het	  gaat	  om	  de	  volgendetegenvallers7:	  
• Tegenvallers	  in	  de	  netto	  inkomsten	  (met	  name	  van	  rijksoverheid)	  van	  5,5%	  
• Tegenvallers	  in	  de	  uitgaven	  met	  1,5%	  
• Tegenvallers	  in	  de	  resultaten	  van	  de	  bouwgrondexploitatie	  met	  10%	  
• Noodzakelijke	  afschrijvingen	  op	  leningen	  aan	  anderen	  met	  10%	  
• Rentestijgingen	  van	  oplopende	  naar	  3%-‐punt	  ten	  opzichte	  van	  het	  niveau	  van	  eind	  

20148	  
	  
Een	  combinatie	  van	  tegenvallers	  als	  gekozen	  in	  het	  ‘slechtweer’	  scenario	  van	  de	  VNG	  
Stresstest	  lijkt	  op	  het	  eerste	  oog	  misschien	  erg	  somber,	  maar	  gelet	  op	  de	  ervaringen	  
van	  afgelopen	  jaren	  en	  kennis	  van	  nu	  zijn	  ze	  zeker	  niet	  onrealistisch	  te	  noemen:	  
-‐ Zolang	  de	  uitgaven	  van	  de	  rijksoverheid	  onder	  druk	  staan,	  is	  een	  verdere	  daling	  

van	  de	  omvang	  van	  het	  gemeentefonds	  –	  gelet	  op	  de	  ‘samen	  trap	  op,	  trap	  af’	  
systematiek	  –niet	  uitgesloten.	  

-‐ Eerder	  al	  wezen	  we	  op	  de	  grote	  onzekerheden	  rond	  de	  nieuwe	  taken	  in	  het	  sociaal	  
domein,	  die	  de	  rijksoverheid	  met	  flinke	  kortingen	  heeft	  doorgevoerd.	  

-‐ Ook	  al	  trekt	  de	  woningmarkt	  aan,	  weinigen	  verwachten	  een	  herstel	  naar	  de	  
periode	  van	  voor	  de	  Grote	  Recessie.	  Voor	  Oegstgeest	  geldt	  dat	  tegenvallers	  op	  de	  
grondexploitaties	  zich	  al	  voordoen	  wanneer	  de	  groei	  iets	  lager	  is	  dan	  nu	  geraamd	  
(in	  begroting	  2015	  is	  een	  groei	  van	  13%	  geraamd	  ten	  opzichte	  van	  begroting	  2014).	  

	  
De	  VNG	  heeft	  het	  slechtweer	  scenario	  ontwikkeld	  vanuit	  het	  idee	  dat	  de	  
gemeentefinanciën	  tegen	  een	  stootje	  moeten	  kunnen	  en	  ook	  bij	  economisch	  
slechtweer,	  zonder	  hulp	  van	  buitenaf,	  beheersbaar	  dienen	  te	  blijven.	  Dit	  zonder	  dat	  
dan	  maatregelen	  moeten	  worden	  genomen	  die	  ten	  koste	  gaan	  van	  uitgaven	  voor	  
publieke	  voorzieningen.	  
	  
De	  gevolgen	  van	  een	  slechtweer	  scenario	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  netto	  
schuldquote	  voor	  Oegstgeest	  zijn	  weergegeven	  in	  figuur	  3.1	  hieronder.	  De	  figuur	  
maakt	  duidelijk	  hoe	  gevoelig	  de	  financiële	  positie	  van	  Oegstgeestis.	  Als	  een	  dergelijk	  
scenario	  zich	  voordoet,	  daalt	  	  de	  netto	  schuldquote	  nog	  wel	  in	  de	  jaren	  2016	  (145%)	  
en	  2017(127%),	  maar	  duidelijk	  minder	  snel	  dan	  in	  het	  trend	  scenario.	  In	  2018	  stijgt	  de	  
netto	  schuldquote	  echter	  al	  weer	  naar	  145%	  (code	  rood)	  en	  vervolgens	  naar	  155%	  in	  
het	  jaar	  2019.	  In	  een	  dergelijke	  situatie	  zijn	  de	  gemeentefinanciën	  moeilijk	  houdbaar.	  	  

 
  

                                                   
7Voor	  een	  preciezer	  overzicht	  van	  de	  veronderstellingen	  ten	  aanzien	  van	  de	  exogene	  factoren,	  zie	  kolom	  G	  in	  het	  
tabblad	  ‘macro	  gegevens’	  van	  het	  bijgevoegde	  Excel	  bestand,	  na	  selectie	  van	  het	  scenario	  ‘slechtweer’	  in	  cel	  G2.	  
8Oegstgeest	  heeft	  het	  renterisico	  voor	  de	  komende	  jaren	  afgedekt	  door	  nieuwe	  leningen	  af	  te	  sluiten	  tegen	  lagere	  
rentepercentages.	  	  
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Figuur 3.1 Ontwikkeling netto schuldquote Oegstgeest in slechtweer scenario 
 

 

 
	  

3.2 Financiële houdbaarheid Oegstgeest 
Naast	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  schuld	  ten	  opzichte	  van	  de	  inkomsten,	  is	  het	  met	  de	  
houdbaarheidstest	  van	  de	  VNG	  mogelijk	  te	  beoordelen	  welke	  inspanningen	  een	  
gemeente	  moet	  doen	  om	  de	  schuld	  beheersbaar	  te	  houden.	  In	  tabel	  3.2	  hieronder	  is	  
te	  zien:	  	  
1. welk	  percentage	  (en	  tussen	  haakjes	  bedragen)	  aan	  ombuigingen	  nodig	  zou	  zijn	  om	  

de	  netto	  schuldquote	  in	  2019	  op	  120%	  te	  krijgen,	  op	  een	  veilig	  niveau	  onder	  de	  
grenswaarde	  van	  130%	  naar	  ‘code	  rood’.Het	  gaat	  om	  een	  percentage	  van	  de	  
zogenaamde	  ombuigingsrelevante	  uitgaven9.	  	  

2. welk	  percentage	  (en	  tussen	  haakjes	  bedragen)	  aan	  ombuigingen	  nodig	  zou	  zijn	  om	  
de	  netto	  schuldquote	  in	  2019	  op	  90%	  te	  krijgen,	  onder	  de	  grenswaarde	  van	  100%	  
(‘code	  groen’).	  

3. welk	  percentage	  (en	  bijbehorende	  bedragen)	  aan	  ombuigingen	  nodig	  zou	  zijn	  om	  
de	  netto	  schuld	  (in	  de	  VNG	  definitie)	  op	  een	  niveau	  van	  €	  50	  miljoen	  te	  krijgen.	  Dit	  
bedrag	  is	  genoemd	  in	  de	  motie	  van	  de	  raad	  van	  Oegstgeest	  over	  de	  beheersing	  
van	  de	  schuld,	  die	  is	  ingediend	  bij	  de	  behandeling	  van	  de	  perspectiefnota	  en	  die	  
door	  het	  college	  is	  gesteund.	  

	  
De	  berekeningen	  zijn	  gemaakt	  voor	  zowel	  het	  trend	  scenario	  (middelste	  rij)	  als	  het	  
slechtweer	  scenario	  (onderste	  rij).	  In	  beide	  gevallen	  zijn	  de	  berekeningen	  gemaakt	  met	  
als	  uitgangspunt	  het	  (nog)	  niet	  benutten	  van	  de	  onbenutte	  belastingcapaciteit10.	  Dit	  
in	  afwijking	  van	  de	  standaardberekening	  van	  de	  VNG	  stresstest,	  die	  uitgaat	  van	  
volledige	  benutting.	  In	  overleg	  met	  de	  rekenkamercommissie	  is	  tot	  de	  afwijking	  
besloten	  om	  de	  beleidskeuze	  van	  een	  belastingverhoging	  even	  los	  te	  maken	  van	  de	  
invloed	  van	  externe	  ontwikkelingen	  die	  moeilijk	  beïnvloedbaar	  zijn.	  

                                                   
9In	  de	  VNG	  houdbaarheidstest	  zijn	  de	  ombuigingsrelevante	  uitgaven	  de	  totale	  uitgaven	  op	  de	  exploitatie	  vermindert	  
met:	  de	  uitgaven	  bouwgrondexploitatie,	  het	  renteresultaat,	  de	  afschrijvingslasten,	  de	  inkomsten	  specifieke	  uitkeringen	  
en	  de	  inkomsten	  uit	  rechten	  en	  leges.	  Deze	  uitgaven	  worden	  beoordeeld	  als	  uitgaven	  waarop	  niet	  kan	  worden	  
omgebogen.	  
10Voor	  de	  berekening	  van	  de	  maximale	  belastingcapaciteit	  wordt	  uitgegaan	  van	  de	  opbrengst	  Onroerende	  
zaakbelasting	  die	  volgt	  uit	  het	  tarief	  OZB	  dat	  minimaal	  nodig	  is	  om	  in	  aanmerking	  te	  komen	  voor	  saneringssteun	  artikel	  
12	  Financiële	  verhoudingswet	  (120%	  van	  het	  gemiddelde	  tarief	  OZB	  van	  alle	  Nederlandse	  gemeenten).	  
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Tabel	  3.2	  Financiële	  houdbaarheidsmaatstaven	  Oegstgeest	  
	  
Scenario	   Jaarlijkse	  ombuigings-‐

percentage	  voor	  schuldquote	  	  
naar	  120%	  in	  2019	  

Jaarlijkse	  ombuigings-‐
percentage	  vanaf	  2016	  voor	  
schuldquote	  90%	  in	  2019	  

Jaarlijkse	  ombuigings-‐
percentage	  voor	  netto	  schuld	  
in	  2019	  op	  €	  50	  miljoen	  

I	  Trend	  scenario	  zonder	  benutting	  
belastingcapaciteit	  

0,07%	  
(€23.132)	  

4,7%	  
(€1.553.116)	  

	  

4%	  
(€1.321.801)	  

	  
II	  Slechtweer	  scenario	  zonder	  benutting	  
belastingcapaciteit	  

4,9%	  
(€1.617.763)	  

9,1%	  
(€3.004.417)	  

	  

7,8%	  
(€2.575.215)	  

	  

	  
De	  rij	  met	  het	  trend	  scenario	  in	  tabel	  3.2	  laat	  zien	  dat	  bij	  het	  streven	  naar	  een	  
nettoschuldquote	  van	  120%	  (code	  oranje)	  in	  2019	  bij	  het	  trendscenario	  er	  nauwelijks	  
inspanning	  hoeft	  te	  worden	  verricht	  om	  dit	  te	  behalen.	  Oegstgeest	  zal	  de	  
ombuigingsrelevante	  uitgaven	  jaarlijks	  cumulatief	  met	  ongeveer	  €	  23.000,-‐-‐	  moeten	  
verlagen	  van	  jaar	  op	  jaar	  tot	  en	  met	  het	  begrotingsjaar	  2019.	  

	  
Om	  in	  code	  groen	  te	  eindigen	  in	  het	  jaar	  2019	  en	  op	  een	  netto	  schuldquote	  van	  90%	  
uit	  te	  komen	  is	  de	  ombuigingsopgave	  veel	  groter:	  dan	  zal	  cumulatief	  per	  jaar	  	  ruim	  	  
€	  1,5	  miljoen	  moeten	  worden	  omgebogen	  in	  het	  trend	  scenario.	  Uitgaande	  van	  een	  
norm	  van	  €	  50	  miljoen	  voor	  de	  netto	  schuld	  in	  2019	  is	  dit	  bedrag	  €	  1,3	  miljoen	  per	  jaar.	  

	  
Wanneer	  wordt	  uitgegaan	  van	  een	  slechtweer	  scenario	  zonder	  benutting	  van	  de	  
belastingcapaciteit(rij	  II),	  dan	  stijgen	  de	  ombuigingspercentages	  en	  bedragen	  naar	  
substantiële	  niveaus. 
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4. Financiële houdbaarheid en strategische keuzes 
 

4.1 Invloed keuzes op financiële houdbaarheid 
De	  financiële	  uitgangspositie	  van	  Oegstgeest	  is	  ongunstig	  en	  de	  situatie	  voor	  de	  
komende	  jaren	  is	  zeer	  kwetsbaar:	  
-‐ De	  netto	  schuldpositie	  zit	  anno	  2015	  ruim	  boven	  de	  grenswaarde	  van	  130%	  voor	  

‘code	  rood’.	  Ook	  in	  2016	  blijft	  de	  netto	  schuldquote	  boven	  deze	  130%.	  Pas	  in	  2017	  
komt	  Oegstgeest	  in	  beter	  vaarwater	  (‘code	  oranje’).	  

-‐ Dat	  alles	  geldt	  voor	  het	  basis/trendscenario,	  waarin	  rekening	  moet	  worden	  
gehouden	  met	  een	  vertekening	  in	  positieve	  zin	  door	  een	  toename	  in	  de	  baten	  
vanwege	  extra	  taken	  in	  het	  sociale	  domein.	  

-‐ Daarnaast	  is	  de	  afhankelijkheid	  van	  onzekere	  en	  incidentele	  baten	  van	  de	  
grondexploitatie	  groot:	  als	  deze	  tegenvallen,	  komt	  Oegstgeest	  al	  snel	  in	  een	  
slechtweer	  scenario,	  waarbij	  de	  schuldpositie	  moeilijk	  houdbaar	  is.	  

	  
Om	  de	  financiële	  positie	  van	  Oegstgeest	  duurzaam	  te	  verbeteren	  en	  als	  gemeente	  
tegen	  een	  stootje	  te	  kunnen	  (slechtweer),	  zijn	  maatregelen	  nodig.	  In	  de	  volgende	  
paragrafen	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  keuzemogelijkheden.	  
	  

4.2 Strategisch keuzemodel financiële houdbaarheid 
De	  belangrijkste	  elementen	  van	  de	  stresstest	  van	  de	  VNG	  en	  de	  hoofdkeuzes	  die	  een	  
gemeente	  daarbij	  heeft,	  zijn	  weergegeven	  in	  figuur	  4.1	  hieronder.	  Deze	  figuur	  is	  een	  
grafische	  weergave	  van	  de	  relaties	  tussen	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  de	  VNG	  
stresstest	  en	  noemen	  we	  hier	  strategisch	  keuzemodel	  financiële	  houdbaarheid.	  	  
	  
Bovenin	  de	  figuur	  staan	  de	  onderdelen	  die	  voor	  de	  gemeente	  niet	  beïnvloedbaar	  zijn,	  
maar	  wel	  doorwerken	  op	  de	  exploitatie	  en	  investeringen	  (middelste	  deel	  van	  de	  
figuur)	  en	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  gemeente	  (het	  onderste	  deel).	  De	  externe	  
ontwikkelingen	  bestaan	  uit	  ontwikkelingen	  in	  macro	  economische	  factoren	  (inflatie,	  
groei	  economie,	  groei	  bevolking,	  rente)	  en	  rijksuitgaven.	  	  
	  
In	  het	  middendeel	  van	  de	  figuur	  staan	  de	  inkomsten	  en	  uitgaven	  en	  investeringen	  en	  
financiering	  van	  de	  gemeente.	  Deze	  worden	  beïnvloed	  door	  de	  externe	  
ontwikkelingen	  (bovenste	  deel	  van	  de	  figuur),	  eigen	  keuzes	  van	  de	  gemeente	  ten	  
aanzien	  van	  de	  exploitatie	  en	  investeringen	  (middendeel)	  en	  de	  financiële	  positie	  
(onderste	  deel).	  	  
	  
De	  externe	  ontwikkelingen	  en	  eigen	  keuzes	  van	  de	  gemeente	  leiden	  tot	  de	  financiële	  
positie	  van	  de	  gemeente,	  het	  onderste	  deel	  van	  de	  figuur.	  De	  twee	  belangrijkste	  
indicatoren	  in	  de	  stresstest	  zijn	  de	  solvabiliteitsratio	  en	  de	  netto	  schuldquote.	  	  
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Figuur	  4.1	  Strategisch	  keuzemodel	  financiële	  houdbaarheid	  
 

 
 
 
 

 
De	  strategische	  keuzes	  die	  de	  gemeente	  kan	  maken	  zijn	  in	  de	  figuur	  gemarkeerd	  van	  1	  
t/m	  5	  en	  betreffen	  de	  volgende	  ‘knoppen’	  waaraan	  kan	  worden	  gedraaid:	  
1. Keuzes	  ten	  aanzien	  van	  de	  uitgaven,	  waarbij	  in	  dit	  geval	  de	  term	  

‘ombuigingsrelevante	  uitgaven’	  uit	  de	  VNG	  stresstest	  is	  gebruikt.	  De	  betekenis	  
van	  deze	  term	  is	  op	  bladzijde	  9	  omschreven	  en	  houdt	  rekening	  met	  een	  aantal	  
uitgaven	  waar	  volgens	  de	  VNG	  de	  gemeente	  geen	  invloed	  op	  heeft	  vanwege	  lange	  
termijn	  verplichtingen	  (bouwgrondexploitatie,	  het	  renteresultaat,	  de	  
afschrijvingslasten),	  de	  verplichte	  bestedingen	  die	  gelden	  voor	  specifieke	  
uitkeringen	  en	  het	  uitgangspunt	  van	  kostendekkendheid	  van	  rechten	  en	  leges.	  

2. De	  beïnvloedbare	  inkomsten11,	  die	  als	  het	  om	  de	  normale	  exploitatie	  gaat	  
betrekking	  hebben	  op	  de	  onbenutte	  belastingcapaciteit.12	  

                                                   
11NB:	  Bedacht	  moet	  worden	  dat	  voor	  de	  ombuigingsrelevante	  uitgaven	  geldt	  dat	  deze	  vaak	  niet	  op	  korte	  termijn	  te	  
realiseren	  zijn,	  omdat	  daar	  nog	  verplichtingen	  tegenover	  staan	  en	  rekening	  moet	  worden	  gehouden	  met	  
transitiekosten	  (zoals	  bij	  subsidies,	  lonen	  voor	  personeel,	  onderhoudscontracten	  etc.).	  Ombuigingen	  kunnen	  dus	  
meestal	  pas	  na	  enige	  tijd	  worden	  gerealiseerd.	  
12De	  onbenutte	  belastingcapaciteit:	  de	  onbenutte	  belastingcapaciteit	  Onroerende	  zaakbelasting	  in	  2015.	  Voor	  de	  
berekening	  daarvan	  moet	  voor	  de	  maximale	  belastingcapaciteit	  worden	  uitgegaan	  van	  de	  opbrengst	  Onroerende	  
zaakbelasting	  die	  volgt	  uit	  het	  tarief	  OZB	  dat	  minimaal	  nodig	  is	  om	  in	  aanmerking	  te	  komen	  voor	  saneringssteun	  artikel	  
12	  Financiële	  verhoudingswet	  (120%	  van	  het	  gemiddelde	  tarief	  OZB	  van	  alle	  Nederlandse	  gemeenten). 

Ontwikkelingen	  in	  externe	  omgeving:	  	  
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1.	  
Ombuigings
-‐relevante	  
uitgaven	  
(IV3)	  

2.	  
Beinvloed-‐

bare	  
inkomsten	  

Keuzes	  investeringen	  

3.	  	  
Prioritering	  
projecten	  

4.	  
Financiering
structuur	  

Taken-‐
discussie/
herover-‐
wegingen:	  
1.	  Uitgaven	  
2.	  Inkomsten	  
3.	  Projecten	  
4.	  Financiering	  

Gevoeligheids-‐
analyse	  	  

Financiele	  posipe	  

Nejo	  schuldquote	  Solvabiliteits	  
rapo	  

Ambipe-‐
niveau:	  
5.	  Omvang	  
schuld	  	  
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3. De	  keuzes	  omtrent	  het	  voorbereiden	  en	  ontwikkelen	  van	  grote	  projecten.	  Het	  
gaat	  hier	  om	  de	  vraag	  hoe	  actief	  de	  gemeente	  daarin	  wil	  zijn,	  inclusief	  het	  
verwerven	  en	  verkopen	  van	  bouwgronden.	  Voor	  de	  meeste	  gemeenten	  geldt	  dat	  
de	  activiteiten	  hier	  sinds	  2009	  flink	  zijn	  terug	  gebracht,	  vanwege	  de	  sterk	  
verslechterde	  marktomstandigheden.	  	  

4. Keuzes	  omtrent	  de	  financiering	  van	  grote	  projecten	  en	  aanschaf	  van	  
bouwgronden.	  Het	  gaat	  hier	  om:	  	  

a. keuzes	  in	  hoeverre	  de	  gemeente	  direct	  (subsidies)	  of	  indirect	  (lage	  
tarieven,	  beperkte	  doorberekening	  eigen	  kosten,	  garanties)	  een	  bijdrage	  
levert	  aan	  de	  totstandkoming	  van	  een	  project	  of	  bouwgronden	  verwerft	  
met	  het	  oog	  op	  toekomstige	  projecten.	  

b. welke	  financiering	  de	  gemeente	  voor	  de	  eventuele	  bijdrage	  aan	  projecten	  
of	  de	  verwerving	  van	  bouwgronden	  regelt	  en	  onder	  welke	  voorwaarden	  
(rente	  en	  aflossing).	  

c. op	  welke	  wijze	  grote	  projecten	  worden	  geactiveerd	  (maatschappelijk	  of	  
economisch)	  en	  afgeschreven	  (termijn).	  

5. Ambities	  ten	  aanzien	  van	  de	  omvang	  van	  de	  schuld,	  die	  doorwerken	  in	  de	  
omvang	  van	  zowel	  de	  solvabiliteitsquote	  als	  de	  netto	  schuldquote.	  
	  

In	  de	  paragraaf	  hieronder	  worden	  de	  voor	  Oegstgeest	  meest	  relevante	  strategische	  
keuzemogelijkheden	  uitgewerkt.	  
 

4.3 Strategische keuzemogelijkheden Oegstgeest beperkt 

4.3.1 Geen makkelijke oplossingen voor beheersen schuld voorhanden 
Ten	  aanzien	  van	  de	  strategische	  keuzemogelijkheden	  geldt	  voor	  Oegstgeest	  het	  
volgende:	  
1. De	  ombuigingsrelevante	  uitgaven	  zijn	  €	  33	  miljoen.	  Dit	  is	  58%	  ten	  opzichte	  van	  de	  

inkomsten	  in	  2015	  (€	  57,2	  miljoen).	  De	  overige	  42%	  gaan	  dus	  naar	  uitgaven	  die	  
niet	  beïnvloedbaar	  zijn	  (lange	  termijn	  verplichtingen,	  rente,	  afschrijving,	  besteding	  
van	  specifieke	  uitkeringen	  en	  rechten	  en	  leges).	  Op	  basis	  van	  de	  uitgevoerde	  IV3	  
scan	  (zie	  bijlage	  II	  voor	  de	  uitkomsten)	  komt	  Oegstgeest	  naar	  voren	  als	  een	  
gemeente	  die	  sober	  is	  als	  het	  gaat	  om	  het	  gemiddelde	  uitgavenniveau	  ten	  opzichte	  
van	  vergelijkbare	  omliggende	  gemeenten.	  

2. Ten	  aanzien	  van	  de	  onbenutte	  belastingcapaciteit	  geldt	  dat	  in	  de	  coalitie	  agenda	  
2014	  –	  2018	  (het	  coalitie	  akkoord)	  is	  opgenomen	  dat	  de	  lasten	  een	  belangrijk	  
thema	  zijn	  en	  jaarlijks	  bekeken	  zal	  worden	  of	  de	  inflatiecorrectie	  achterwege	  kan	  
blijven.	  In	  de	  programmabegroting	  2015	  is	  echter	  al	  besloten	  tot	  een	  structurele	  
en	  incidentele	  verhoging	  van	  de	  OZB	  vanwege	  het	  financiële	  tekort.	  De	  onroerend	  
zaak	  belasting	  kan	  in	  zijn	  totaliteit	  nog	  verhoogd	  worden	  met	  €	  1,56	  miljoen.	  Dat	  
komt	  uit	  op	  gemiddeld	  een	  verhoging	  van	  	  €	  67,86	  per	  inwoner.	  	  

3. Ten	  aanzien	  van	  de	  grote	  projecten	  stuurt	  het	  college	  van	  Oegstgeest	  al	  op	  het	  
realiseren	  van	  de	  geplande	  opbrengsten	  van	  grondexploitaties	  en	  maximering	  van	  
de	  investeringen.	  Dit	  met	  het	  oog	  op	  het	  terug	  dringen	  van	  de	  schuld,	  zoals	  
vastgelegd	  in	  de	  nota	  ‘Schuldenreductie’.	  Uit	  de	  planning	  van	  investeringen	  blijkt	  
dat	  Oegstgeest	  de	  komende	  periode	  vooral	  stuurt	  op	  de	  opbrengst	  van	  lopende	  
projecten	  en	  geen	  nieuwe	  grote	  projecten	  opstart	  of	  gronden	  daarvoor	  verwerft.	  
Ten	  aanzien	  van	  de	  opbrengst	  van	  lopende	  projecten	  geldt	  dat	  deze	  de	  afgelopen	  
jaren	  vooral	  tegenvallers	  laten	  zien.	  
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4. Het	  financieringsvraagstuk	  voor	  nieuwe	  projecten	  is	  vanwege	  de	  afbouw	  minder	  
relevant.	  Daarnaast	  heeft	  het	  college	  aangegeven	  de	  risico’s	  bij	  het	  aangaan	  van	  
garanties	  te	  willen	  beperken.	  Voor	  de	  (her-‐)financiering	  van	  vervangings-‐
investeringen	  geldt	  wel	  dat	  bijvoorbeeld	  het	  scherp	  sturen	  op	  de	  mogelijkheden	  
van	  de	  lage	  huidige	  rentestanden	  soelaas	  kan	  bieden.	  

5. Het	  sturen	  op	  de	  schuld	  is	  een	  expliciete	  beleidsdoelstelling	  van	  het	  huidige	  
college.	  Dit	  is	  vastgelegd	  in	  de	  bij	  punt	  3	  al	  genoemde	  nota	  Schuldenreductie,	  
waarin	  naast	  sturing	  op	  de	  opbrengsten	  van	  grondexploitaties,	  de	  risico’s	  bij	  
garanties	  en	  maximering	  van	  investeringen	  de	  volgende	  maatregelen	  worden	  
genoemd:	  

i. Verkoop	  van	  vrijkomend	  onroerend	  goed	  
ii. Financiële	  meevallers	  gebruiken	  voor	  vermindering	  van	  de	  schulden	  

Belangrijk	  is	  verder	  de	  motie	  die	  recent	  bij	  de	  behandeling	  van	  de	  perspectiefnota	  
2016	  –	  2019	  is	  aangenomen	  en	  wordt	  gesteund	  door	  het	  college.	  In	  die	  motie	  
wordt	  gevraagd	  in	  hoeverre	  een	  schuldreductie	  tot	  €	  50	  miljoen	  in	  2020	  haalbaar	  
is.	  

4.3.2 Afbouw schuld tot € 50 miljoen in 2020 moeilijk haalbaar 
In	  een	  motie	  bij	  de	  perspectiefnota	  2016	  –	  2019	  is	  gevraagd	  om	  na	  te	  gaan	  of	  een	  
reductie	  van	  de	  schuld	  naar	  €	  50	  miljoen	  in	  2020	  haalbaar	  is.	  In	  paragraaf	  3.2.2	  is	  al	  
een	  eerste	  analyse	  gemaakt	  over	  schuldreductie	  en	  welke	  ombuigingspercentages	  en	  
bedragen	  daarbij	  horen.	  Voor	  de	  volledigheid	  zijn	  ze	  nog	  een	  keer	  weergegeven	  in	  
tabel	  4.2	  hieronder.	  
	  
Tabel	  4.2	  Ombuigingspercentages	  en	  bedragen	  voor	  schuldreductie	  naar	  €	  50	  miljoen	  
	  
Scenario	   Jaarlijks	  ombuigingspercentage	  en	  bedrag	  

voor	  netto	  schuld	  eind	  2019	  op	  50	  miljoen	  
I	  Trend	  scenario	  zonder	  benutting	  
belastingcapaciteit	  

4%	  
(€1.321.801)	  

	  

II	  Slechtweer	  scenario	  zonder	  benutting	  
belastingcapaciteit	  

7,8%	  
(€2.575.215)	  

	  

	  
Tabel	  4.2	  laat	  zien	  dat	  voor	  de	  begrotingsjaren	  2016	  –	  2019	  jaarlijks	  minimaal	  	  4%	  op	  
de	  ombuigingsrelevante	  uitgaven	  moet	  worden	  omgebogen,	  oftewel	  een	  bedrag	  van	  	  
€	  1,3	  miljoen.	  Dit	  bij	  het	  trend	  scenario	  zonder	  benutting	  van	  de	  onbenutte	  
belastingcapaciteit	  (eerste	  rij).	  In	  het	  slechtweer	  scenario	  is	  het	  percentage	  7,8%	  en	  
het	  bijbehorende	  bedrag	  €	  2,6	  miljoen.	  Hoewel	  subjectief,	  lijken	  ombuigingen	  in	  deze	  
orde	  van	  grootte	  ons	  moeilijk	  haalbaar	  en	  ook	  niet	  verstandig.	  In	  de	  perspectiefnota	  
2016	  –	  2019	  die	  recent	  door	  college	  en	  raad	  is	  vastgesteld	  zien	  wij	  ook	  geen	  duidelijke	  
ombuigingen	  op	  de	  uitgaven	  terug,	  wat	  betekent	  dat	  op	  heel	  korte	  termijn	  (voor	  
vaststelling	  van	  de	  programmabegroting	  2016)	  een	  politiek-‐bestuurlijke	  ommezwaai	  
zou	  moeten	  plaatsvinden	  om	  een	  schuldreductie	  in	  de	  richting	  van	  €	  50	  miljoen	  te	  
kunnen	  realiseren.	  	  
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4.3.3 Ambities schuldreductie temperen en op alle onderdelen scherp zijn 
Het	  geheel	  overziend	  zijn	  onze	  aanbevelingen	  om	  te	  komen	  tot	  een	  houdbare	  schuld	  
voor	  Oegstgeest	  de	  volgende:	  
− Temper	  de	  ambities	  ten	  aanzien	  van	  de	  schuldreductie,	  waarbij	  de	  in	  de	  motie	  

van	  de	  raad	  genoemde	  €	  50	  miljoen	  overeenkomt	  met	  een	  netto	  schuldquote	  van	  
tegen	  de	  100%.	  Het	  is	  moeilijk	  haalbaar	  een	  netto	  schuld	  van	  €	  88,9	  miljoen	  anno	  
2015	  in	  een	  paar	  jaar	  tijd	  om	  te	  zetten	  naar	  een	  schuld	  van	  €	  50	  miljoen.	  In	  plaats	  
van	  deze	  scherpe	  norm	  zou	  voor	  de	  komende	  jaren	  eerste	  kunnen	  worden	  
gekozen	  voor	  een	  norm	  ‘veilig’	  in	  het	  oranje	  gebied,	  zeg	  120%	  voor	  de	  netto	  
schuldquote.	  Dit	  percentage	  vraagt	  bij	  een	  trendmatig	  scenario	  om	  nauwelijks	  
maatregelen	  en	  bij	  een	  slechtweer	  scenario	  om	  ombuigingen	  van	  €	  1,6	  miljoen	  per	  
jaar.	  	  

− Het	  aanwenden	  van	  niet-‐reguliere	  opbrengsten	  (zoals	  opgenomen	  in	  de	  nota	  
Schuldenreductie	  van	  Oegstgeest)	  kan	  de	  druk	  van	  noodzakelijke	  ombuigingen	  
verzachten,	  maar	  is	  naar	  verwachting	  voor	  Oegstgeest	  beleidsmatig	  onvoldoende	  
om	  de	  volgende	  redenen:	  
o De	  opbrengsten	  van	  de	  verkoop	  van	  vrijkomende	  onroerend	  goed	  zijn	  sterk	  

afhankelijk	  van	  de	  verdere	  ontwikkelingen	  in	  de	  markt	  en	  courantheid	  van	  het	  
onroerend	  goed.	  

o Naast	  financiële	  meevallers	  geldt	  dat	  zich	  net	  zo	  makkelijk	  tegenvallers	  kunnen	  
voordoen,	  waarbij	  al	  eerder	  is	  gewezen	  op	  de	  financiële	  risico’s	  in	  het	  sociale	  
domein	  en	  de	  vraag	  of	  de	  geraamde	  stijging	  in	  grondexploitatie	  inkomsten	  zich	  
inderdaad	  zo	  sterk	  gaat	  voordoen	  als	  verwacht.	  

-‐ Zet	  daarom	  in	  op	  scherpte	  ten	  aanzien	  van	  alle	  overige	  onderdelen	  van	  het	  
strategisch	  keuzemodel:	  
o Oegstgeest	  is	  zoals	  gezegd	  ten	  opzichte	  van	  vergelijkbare	  omliggende	  

gemeenten	  sober	  in	  de	  uitgaven,	  maar	  dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  op	  onderdelen	  
verdere	  versobering	  mogelijk	  is.	  Deze	  verdienen	  nadere	  verdieping/	  
bestudering.	  	  

o Belastingverhoging	  is	  politiek	  gevoelig,	  maar	  Oegstgeest	  heeft	  iets	  lagere	  
lokale	  lasten	  per	  inwoner	  dan	  omliggende	  (referentie-‐)gemeenten,	  met	  name	  
op	  de	  OZB.	  Oegstgeest	  heft	  verder	  geen	  forensenbelasting	  en	  
reclamebelasting.	  De	  opbrengsten	  voor	  toeristenbelastingen	  zijn	  iets	  lager	  dan	  
die	  van	  de	  referentiegemeenten.	  Het	  advies	  is	  om	  in	  ieder	  geval	  de	  ruimte	  te	  
creëren	  om	  de	  discussie	  over	  verhoging	  van	  de	  lokale	  lasten	  aan	  te	  gaan.	  

	  
Deze	  boodschap	  is	  geen	  makkelijke	  boodschap,	  maar	  gelet	  op	  de	  financiële	  positie	  
waarin	  Oegstgeest	  zich	  bevindt	  naar	  het	  oordeel	  van	  de	  onderzoekers	  wel	  urgent.	  
Uitstel	  van	  extra	  maatregelen	  naast	  de	  al	  in	  gang	  gezette	  maatregelen	  vergroot	  de	  
kwetsbaarheid	  van	  de	  financiële	  positie	  van	  Oegstgeest	  in	  de	  komende	  jaren.	  
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Bijlage	  I	  Houdbaarheidstest	  gemeentefinanciën	  VNG	  

Inhoud stresstest VNG, versie maart 2015 
Wijzigingen	  van	  de	  “houdbaarheidstest	  gemeentefinanciën	  2015”	  –	  zoals	  de	  ‘stresstest	  
van	  de	  VNG	  officieel	  heet	  –	  betreffen	  in	  het	  kort	  de	  opname	  van	  een	  balansprognose	  
in	  de	  test	  en	  een	  versimpeling	  van	  het	  invullen	  van	  de	  test.	  Voor	  het	  overige	  is	  de	  test	  
verder	  geoptimaliseerd.	  Het	  aantal	  financiële	  kengetallen	  voor	  diagnose	  is	  uitgebreid.	  
Aan	  verbeteringen	  hebben	  diverse	  gemeenten	  een	  bijdrage	  geleverd	  door	  het	  invullen	  
van	  en	  terugkoppelen	  over	  de	  ervaringen	  van	  een	  testversie	  in	  het	  najaar	  2014.	  

Doel van de stresstest 
De	  houdbaarheidstest	  kijkt	  hoeveel	  een	  gemeente	  structureel	  moet	  ombuigen	  om	  het	  
oplopen	  van	  de	  schuld	  als	  aandeel	  van	  de	  inkomsten	  (schuldquote)	  te	  keren.	  Een	  
alsmaar	  oplopende	  schuldquote	  wordt	  in	  de	  economische	  literatuur	  gezien	  als	  het	  
teken	  voor	  een	  op	  (middellange)	  termijn	  onhoudbare	  financiële	  situatie.	  	  

Belangrijkste kenmerken stresstest 
De	  houdbaarheidstest	  gemeentefinanciën	  is	  een	  zogenaamd	  kasstroommodel.	  Het	  
model	  maakt	  een	  schatting	  van	  de	  toekomstige	  kasstromen	  van	  een	  gemeente	  .	  De	  
methodiek	  hiervoor	  is	  afgeleid	  van	  modellen	  voor	  houdbaarheidsberekeningen	  van	  
landen	  en	  staten	  zoals	  die	  onder	  andere	  worden	  toegepast	  door	  het	  Internationaal	  
Monetair	  Fonds	  en	  de	  Wereldbank.	  Ook	  veel	  bedrijven	  maken	  gebruik	  van	  
gelijksoortige	  kasstroommodellen.	  De	  architectuur	  van	  de	  houdbaarheidstest	  
gemeentefinanciën	  is	  speciaal	  toegesneden	  op	  de	  situatie	  van	  Nederlandse	  
gemeenten.	  
De	  test	  maakt	  na	  het	  overnemen	  van	  de	  eindbalans	  2014	  en	  de	  exploitatiegegevens	  in	  
baten	  en	  lasten	  uit	  de	  begroting	  2015	  een	  voorspelling	  van	  het	  verloop	  van	  de	  
financiële	  vermogenspositie	  van	  een	  gemeente	  op	  de	  middellange	  termijn.	  Bij	  die	  
voorspelling	  gaat	  de	  test	  uit	  van	  een	  slechtweer	  scenario	  en	  houdt	  rekening	  met	  de	  
invloed	  van	  macro-‐economische	  en	  demografische	  variabelen	  zoals	  inflatie,	  
economische	  groei,	  groei	  bevolking	  en	  groei	  bedrijvenvestigingen,	  op	  de	  inkomsten	  en	  
uitgaven.	  In	  het	  model	  is	  een	  vast	  slechtweer	  scenario	  gedefinieerd.	  Een	  gemeente	  kan	  
ook	  zelf	  een	  afwijkend	  scenario	  ingeven.	  

Belangrijkste onderdelen 
Het	  model	  levert	  de	  financiële	  kengetallen	  op	  voor	  een	  oordeel	  over	  de	  huidige	  
financiële	  vermogenspositie	  en	  kasstroom	  uit	  de	  exploitatie	  en	  een	  prognose	  van	  de	  
eindbalans	  2015.	  Voorbeelden	  van	  deze	  financiële	  kengetallen	  zijn:	  de	  
solvabiliteitsratio,	  de	  netto	  schuldquote,	  het	  resultaat	  voor	  bestemming	  reserves,	  het	  
primair	  surplus.	  

	  
Het	  rekenmodel	  van	  de	  houdbaarheidstest	  kan	  ook	  worden	  gebruikt	  om	  met	  
gemeentelijke	  begrotingspolitiek	  te	  sturen	  op	  een	  gewenste	  financiële	  
vermogenspositie	  op	  de	  middellange	  termijn.	  Bij	  een	  gegeven	  ruimte	  voor	  
investeringen	  berekent	  het	  model	  de	  financiële	  ruimte	  voor	  exploitatie-‐uitgaven.	  En	  
omgekeerd,	  bij	  een	  gegeven	  ruimte	  voor	  exploitatie-‐uitgaven	  berekent	  het	  model	  de	  
ruimte	  voor	  investeringen.	  Dit	  bij	  een	  handmatig	  ingesteld	  scenario	  en	  een	  gewenste	  
financiële	  vermogenspositie	  op	  termijn.	  
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Bijlage II: IV3 scan op potentiële ombuigingsruimte op de 
uitgaven 

 
In	  de	  motie	  die	  bij	  de	  perspectiefnota	  is	  opgesteld,	  wordt	  gevraagd	  naar	  de	  
beïnvloedbaarheid	  van	  de	  uitgaven,	  met	  als	  vraag	  wat	  wel/niet:	  
1)	  kerntaak	  is	  
2)	  juridisch	  verplicht/overeenkomst	  met	  derden	  
3)	  temporiseerbaar	  
4)	  alternatief	  mogelijk,	  e.d.	  
	  
Een	  snelle	  manier	  om	  gevoel	  te	  krijgen	  voor	  de	  ombuigingsruimte	  op	  de	  uitgaven	  is	  
het	  toepassen	  van	  de	  zogenaamde	  IV3	  scan,	  een	  instrument	  dat	  beschikbaar	  is	  via	  het	  
ministerie	  van	  BZK.	  De	  IV3	  scan	  is	  een	  Excel	  werkblad,	  waarin	  de	  uitgaven	  van	  de	  
eigen	  gemeente	  op	  IV3	  niveau(functionele	  indeling	  van	  de	  begroting)	  	  kunnen	  worden	  
vergeleken	  met	  de	  gemiddelde	  uitgaven	  van	  zelf	  gekozen	  referentie	  gemeenten.	  In	  
overleg	  met	  Oegstgeest	  zijn	  de	  volgende	  referentie	  gemeenten(gezamenlijk:	  de	  
selectiegroep)	  gekozen:	  
o Kaag	  en	  Braassem	  
o Voorschoten	  
o Leiderdorp	  
o Wassenaar	  
o Zoeterwoude	  

	  
Deze	  gemeenten	  zijn	  gemiddeld	  vergelijkbaar	  qua	  aantal	  inwoners	  (met	  Zoeterwoude	  
als	  uitschieter	  naar	  beneden),	  vallen	  in	  vergelijkbare	  categorieën	  als	  het	  gaat	  sociale	  
structuur	  (goed)	  en	  mate	  van	  centrumfunctie	  (weinig	  of	  geen).	  Oegstgeest	  heeft	  er	  
daarbij	  de	  voorkeur	  aan	  gegeven	  gemeenten	  te	  selecteren	  uit	  de	  directe	  omgeving.	  	  
	  
In	  tabel	  II.1	  is	  te	  zien	  hoe	  de	  uitgaven	  van	  de	  referentiegemeenten	  zijn	  in	  vergelijking	  
met	  Oegstgeest	  op	  de	  hoofdfuncties	  van	  IV3.	  Door	  naar	  de	  hoofdfuncties	  te	  kijken,	  
worden	  boekingsverschillen	  tussen	  gemeenten	  op	  lager	  functieniveau	  uitgefilterd.	  	  
	  
Een	  negatief	  bedrag	  in	  de	  tabel	  betekent	  dat	  Oegstgeest	  gemiddeld	  meer	  uitgeeft	  dan	  
de	  referentiegemeenten,	  een	  positief	  bedrag	  betekent	  dat	  Oegstgeest	  gemiddeld	  
minder	  uitgeeft	  dan	  de	  referentiegemeenten.	  	  
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Tabel	  II.1	  Uitkomsten	  IV3	  scan	  Oegstgeest	  op	  hoofdfunctieniveau	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoewel	  het	  te	  snel	  is	  voor	  definitieve	  conclusies	  op	  basis	  van	  deze	  eerste	  scan,	  biedt	  
deze	  wel	  een	  basis	  voor	  eerste	  voorzichtige	  conclusies: 

o Er	  komt	  geen	  beeld	  naar	  voren	  dat	  Oegstgeest	  over	  het	  geheel	  van	  de	  
hoofdfuncties	  een	  gemeente	  is	  die	  een	  hoog	  uitgavenniveau	  heeft	  per	  inwoner.	  
Gemiddeld	  geven	  de	  referentiegemeenten	  149	  euro	  per	  inwoner	  meer	  uit	  dan	  
Oegstgeest.	  

o Dit	  betekent	  dat	  het	  ook	  niet	  eenvoudig	  is	  een	  paar	  snelle	  grote	  slagen	  te	  maken	  
in	  het	  uitgavenniveau,	  aan	  de	  uitgavenkant	  komt	  	  op	  de	  hoofdfunctie	  Algemeen	  
bestuur	  (hoofdfunctie	  0)	  een	  ombuigingspotentieel	  naar	  voren	  van	  €	  1	  miljoen.	  
Op	  het	  terrein	  van	  hoofdfunctie	  4,	  onderwijs	  een	  ombuigingspotentieel	  van	  €	  0,9	  
miljoen,	  zonder	  dat	  verder	  is	  gekeken	  wat	  hier	  mogelijk	  achter	  zit	  (bijvoorbeeld	  
mogelijke	  keuzes	  ten	  aanzien	  van	  onderwijshuisvesting).	  

 
Voor	  een	  uitgebreider	  antwoord	  op	  de	  vragen	  van	  de	  motie	  bij	  perspectiefnota	  over	  
de	  uitgaven	  is	  meer	  tijd	  en	  diepgang	  nodig,	  om	  de	  volgende	  redenen:	  
1) Wat	  een	  kerntaak	  is	  voor	  de	  gemeente	  is	  niet	  eenvoudig	  zwart/wit	  vast	  te	  stellen,	  

omdat	  het	  samenhangt	  met	  politieke	  prioriteiten	  en	  keuzes.	  Vaak	  dat	  raden	  en	  
colleges	  daarvoor	  een	  takendiscussie	  voeren,	  al	  dan	  niet	  in	  interactie	  met	  
bewoners.	  

2) Wat	  juridisch	  verplicht	  is,	  is	  niet	  zwart/wit	  door	  te	  vertalen	  naar	  uitgavenniveau,	  
omdat	  veel	  taken	  die	  gemeenten	  hebben	  in	  ieder	  geval	  keuzeruimte	  bieden	  op	  
welk	  (kwaliteits-‐)	  niveau	  ze	  worden	  uitgevoerd.	  

3) Voor	  de	  temporiseerbaarheid	  van	  uitgaven	  een	  diepgaandere	  analyse	  nodig	  is	  van	  
de	  investeringsportefeuille,	  waarvoor	  wel	  geldt	  dat	  een	  uitstel	  van	  uitgaven	  ook	  
kan	  leiden	  tot	  een	  uitstel	  van	  opbrengsten	  (van	  bijvoorbeeld	  grote	  projecten).	  

4) Een	  beeld	  van	  mogelijke	  alternatieven	  die	  relevant	  zijn	  voor	  Oegstgeest	  vraagt	  om	  
een	  uitgebreidere	  analyse	  van	  de	  maatregelen	  die	  afgelopen	  jaren	  al	  zijn	  
genomen	  en	  daarop	  bijvoorbeeld	  een	  vergelijking	  uit	  te	  voeren	  met	  de	  
maatregelen	  die	  andere	  gemeenten	  hebben	  genomen.	  
	  

Functies	  Basisbegroting	  2015	  

Referentiegroep,	  gemiddeld	  
aantal	  inwoners:	  22.252	  

Verschil	  per	  
inwoner	  

Verschil	  
absoluut	  

(	  x	  €	  1)	   (	  x	  €	  1.000	  )	  
Hoofdfunctie	  0,	  Algemeen	  bestuur	   -‐45	   -‐1.031	  
Hoofdfunctie	  1,	  Openbare	  orde	  en	  veiligheid	   36	   825	  
Hoofdfunctie	  2,	  Verkeer,	  vervoer	  en	  waterstaat	   89	   2.039	  
Hoofdfunctie	  3,	  Economische	  zaken	   1	   23	  
Hoofdfunctie	  4,	  Onderwijs	   -‐41	   -‐939	  
Hoofdfunctie	  5,	  Cultuur	  en	  recreatie	   -‐4	   -‐92	  
Hoofdfunctie	  6,	  Sociale	  voorz.	  en	  maatsch.	  Dienstverlening	   55	   1.260	  
Hoofdfunctie	  7,	  Volksgezondheid	  en	  milieu	   37	   848	  
Hoofdfunctie	  8,	  Ruimtelijke	  ordening	  en	  volkshuisvesting	   21	   481	  
Totaal	   149	   3.414	  
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