
Financiële positie 
gemeente Voorschoten

Verplichte indicatoren:

Netto  
schuldquote

Solvabiliteit Structurele 
exploitatieruimte

Grondexploitatie

Heeft de 
gemeente een 
hoge schuld? 

Heeft de 
gemeente 
voldoende eigen 
vermogen?

Heeft de 
gemeente 
voldoende 
structurele baten 
om de structurele 
lasten te dekken?

Heeft de 
gemeente relatief 
veel geïnvesteerd 
in grond en loopt 
zij daardoor 
risico?

Lager percentage 
is gunstig.

Hoger percentage 
is gunstig.

Hoger percentage 
is gunstig.

Lager percentage 
is gunstig.
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Hoogte lokale 
heffingen

Weerstands-
vermogen

EMU-saldo Overhead

Hoe hoog zijn de 
lokale heffingen 
voor een 
meerpersoons-
huishouden?

In hoeverre kan 
de gemeente 
eventuele 
calamiteiten 
financieel 
opvangen?

Wordt op trans-
actie basis meer 
geld uitgegeven 
dan wordt ont-
vangen, waar door 
schulden 
toenemen?

Welk deel van het 
gemeentelijk 
budget wordt 
besteed aan de 
sturing en onder-
steuning van de 
medewerkers in 
het primaire 
proces?

Lager percentage 
is gunstig.

Hogere factor is 
gunstig.

Hoger dan de 
referentiewaarde 
is gunstig.

Lager percentage 
is gunstig.
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Geadviseerde vrijwillige indicatoren:

Externe financiering Kapitaallasten Realiteit begroting

Welk deel van de 
investeringen in vaste 
activa heeft de 
gemeente gefinancierd 
met geleend geld?

Hoeveel rentelasten en 
afschrijvingslasten van 
de bezittingen moeten 
in de toekomstige 
begrotingen nog 
worden gedekt? 

In hoeverre wijkt het 
gerealiseerde saldo van 
baten en lasten af van 
het begrote saldo van 
baten en lasten?

Lager percentage is 
gunstig.

Lager bedrag is gunstig. Een kleine afwijking is 
gunstig.
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1  = gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde of VNG-norm

2  = neutraal ten opzichte van het landelijk gemiddelde of VNG-norm

3  = ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde of VNG-norm

x  = onbekend of niet berekend

o  = niet belangrijk

Samenvatting financiële positie:
Vanaf 2016 is de financiële positie gestabiliseerd. De schulden nemen weer af en de reserves 
nemen weer toe. Het is belangrijk om de reservepositie stabiel te houden.
Volgens de begroting 2019 dalen de reserves in de komende jaren licht; deze zijn nog gunstiger dan 
gemiddeld. 
De schuldpositie ligt op een gemiddeld niveau en is voldoende. De gemeente kan investeren en 
hier schulden voor aangaan. Cruciaal is de vraag hoe de rente- en afschrijvingslasten structureel 
gedekt worden. 


	1 Home

