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Plan van aanpak ombuigingsoperatie 2019 om te komen tot een reëel sluitende 
(meerjaren) begroting 

Geachte Raads- en commissieleden, 

Naar aanleiding van de programmabegroting 2019 en het gepresenteerde perspectief waarin 
oplopende tekorten worden gepresenteerd, heeft u in uw algemene beschouwingen aangegeven 
zorgen te hebben over de tekorten. 
Dit is voor ons mede aanleiding geweest om een plan van aanpak voor te bereiden. Dit plan van 
aanpak is opgesteld in relatie tot de begroting 2019 en het meerjarenperspectief dat is geschetst 
voor de jaren 2020-2022. Doelstelling is om te komen tot een reëel sluitende begroting voor 
2020. 
We schetsen de huidige situatie en hebben een aantal uitgangspunten voor ogen, die de basis 
vormen voor het ombuigingstraject. 

De financiële situatie van de gemeente Hellendoorn is, door onder meer de ontwikkelingen binnen 
het sociaal domein, invoering omgevingswet en overige ontwikkelingen die op ons afkomen, 
zodanig dat er geen reëel sluitende meerjarenbegroting is gepresenteerd. In eerdere 
bijeenkomsten is deze situatie aan u geschetst. Bij niet ingrijpen ontstaat er een onacceptabele 
situatie, waarbij er geen evenwicht meer is tussen baten en lasten hetgeen haar weerslag krijgt in 
een tekort van C 3.192.000,-- in 2022. 

Voor de jaarschijf 2019 presenteren we een sluitende begroting, maar deze is structureel niet in 
evenwicht. Dit betekent dat de structurele lasten onvoldoende worden gedekt door structurele 
baten. Dit is een van de onderdelen van de provinciale toets voor de bepaling van het financieel 
toezicht. 

Dit plan van aanpak maakt onderdeel uit van een maatregelenpakket dat is gestart om te komen 
tot een financieel betere situatie. 
1. Financiële scan provincie. Dit is een instrument waarmee inzicht wordt verkregen in de 

financiële positie van onze gemeente. Deze scan wordt gefinancierd door de provincie 
Overijssel en is vrijwillig aan te vragen door gemeenten. 
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2. Verbetering financieringspositie. Al in 2011 is met u afgesproken de financieringspositie van 
de gemeente Hellendoorn te verbeteren. Hiertoe is onder andere een investeringsplafond 
ingesteld, dit staat nu op gemiddeld C 5,3 miljoen over de periode 2015-2030. Er wordt 
jaarlijks een cumulatieve storting gedaan in de financieringsreserve van C 50.000,-- oplopend, 
en incidentele meevallers bij de jaarrekening worden voor 500Zo gestort in de 
financieringsreserve. 

3. Verbeterplan zorg. In september 2018 is de eerste opzet van het verbeterplan zorg besproken 
met de raadscommissie Samenlevingszaken en de Wmo-raad. 

4. Ombuigingstraject. Het ombuigingstraject is breed van opzet, de gehele gemeentelijke 
begroting wordt hiermee doorgelicht. Welke ruimte zit er in bestaande budgetten? Welke 
mogelijkheden hebben we om extra inkomsten te genereren, bijvoorbeeld via subsidies? Dit 
alles met het doel om zo snel mogelijk weer een financieel duurzame gemeente te zijn, waarbij 
we een sluitende begroting kunnen presenteren. 

Bovenstaande ombuigingsoperatie mondt uit in een (naar verwachting) fors pakket van 
maatregelen. 
We nemen u mee in dit proces, waarbij dit resulteert in een perspectiefnota die nog voor het 
zomerreces wordt behandeld in de raad. Deze perspectiefnota vormt het uitgangpunt voor de op 
te stellen Programmabegroting 2020. 

Ombuigingstraject - Uitgangspunten: 
1. Realistisch en haalbaar voor de periode 2020-2023. 
2. De begroting stellen we op op basis van reële inkomsten en uitgaven. 
3. De begroting 2020 is reëel sluitend, en ook meerjarig hebben we een structureel sluitende 

begroting. 
4 . Zijn er innovatieve ombuigingen die naast financiële opbrengst, ook een ander effect hebben? 
5. Een ombuiging op het ene onderwerp, moet geen tekort op andere terreinen als gevolg 

hebben. 
6. Zorgdragen voor draagvlak inzake te nemen ombuigingsmaatregelen. 
7. Alle budgetten worden getoetst op noodzaak c.q. wenselijkheid. Uitgangspunt is de vraag 

welke wettelijke taken er zijn en welke onderdelen (eventueel) minder kunnen. De doelstelling 
is dat de opbrengst hiervan een potentieel besparingsbudget genereert van C 5.000.000,-- . 

8. Nieuw beleid voor 2020 e.v. is alleen mogelijk, wanneer er gelijktijdig dekking voor geleverd 
wordt. 

9. Samenhang met verbeterplan zorg. 
Bovenstaande uitgangspunten stemmen we met u af en u kunt eventuele nieuwe I extra 
uitgangpunten bepalen. 

Globale planning: 
» Aftrap begrotingsscan Provincie 19 oktober 2018 
« Afronding financiële scan provincie maart 2019 

Aftrap intern (Week 46) brainstorm: Directie en teamhoofden over proces ombuigingsoperatie 
Aantal rondes om te komen tot de benodigde ombuigingsvoorstellen, waarbij de voorstellen 
het volgende stramien kennen: 
o Omschrijving van het voorstel 
o Gevolgen voor inwoners 
o Risico's 
o Financieel effect voor 2020 e.v. 
o Ombuiging 
Lijst potentiële ombuigingsvoorstellen 
Keuze ombuigingsvoorstellen (ambtelijk) 
Opstellen perspectief nota 2019 
Opstellen begroting 
Informeren provincie stand van zaken 

-» november 2018 - februari 2019 

-» maart 2019 
-» april-mei 2019 
-» mei 2019 

juni-september 2019 
periodiek 
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Afstemmingsmomenten raad: 
De volgende afstemmingsmomenten zijn er met de raad/commissie ABZM: 
» Afstemmen kaders en randvoorwaarden ombuigingsoperatie (zie hierboven) 
» Tussentijds informeren 
» Afstemmen kaders en randvoorwaarden begroting 2020. 
» Het resultaat van het ombuigingstraject wordt weergegeven in een perspectiefnota 2019, dit 

is de opmaat naar de programmabegroting 2020. 

Besluitvorming perspectiefnota: 
» 3 juni 2019 B&W 
» Juni 2019 bespreking commissies 
» 9 juli 2019 raadsbesluit 

We hopen u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de wijze waarop we de 
ombuigingsoperatie en het traject om te komen tot een reëel sluitende begroting inzetten. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

de burgemeester 

Z9-
W. Raven BA. 


