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1. Inleiding 

Het is de doelstelling van de gemeente Leiderdorp om eens in de vier jaar de nota 
weerstandsvermogen en risicomanagement kritisch te bekijken. Voor het opstellen van deze 
nota is de vorige nota als basis gebruikt. De belangrijkste wijziging betreft het opnemen van 
een jaarlijks vast te stellen bodembedrag van de algemene reserves. 
 
Deze nota heeft als doel om inzicht te geven in de berekening van het weerstandsvermogen 
van de gemeente Leiderdorp. Daarbij komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan 
bod: 

 het wettelijke kader waarin het weerstandsvermogen zich bevindt 

 de componenten waaruit het weerstandsvermogen is opgebouwd 

 de wijze waarop de verschillende componenten worden vastgesteld 

 de maatstaven aan de hand waarvan het weerstandsvermogen wordt beoordeeld. 

 Meerjarenplanning van het weerstandsvermogen 
 
In hoofdstuk 2 worden de wetsartikelen gememoreerd waaruit de opdracht tot het vaststellen 
van een nota weerstandsvermogen voortvloeit. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 en 4 de 
begrippen toegelicht die nodig zijn om het weerstandsvermogen vast te stellen. Daarbij 
inbegrepen is de wijze waarop de begrippen in Leiderdorp gekwantificeerd worden. 
Hoofdstuk 5 behandelt de wijze waarop het weerstandsvermogen uiteindelijk vastgesteld 
wordt en hoe dit op waarde geschat moet worden. Tenslotte gaat hoofdstuk 6 dieper in op de 
vraag hoe de ontwikkeling van het weerstandsvermogen over meerdere jaren zal verlopen. 
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2. Wettelijk kader 

a) BBV 

In artikel 11 van het BBV is opgenomen dat er in de begroting en jaarrekening een paragraaf 
weerstandsvermogen wordt opgenomen. Het betreffende artikel bevat definities en de 
minimale onderdelen die in de betreffende paragraaf aan de orde dienen te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Financiële verordening 2016 gemeente Leiderdorp 

De raad stelt op 9 mei 2016 de ‘Financiële verordening 2016 gemeente Leiderdorp’ vast. 
Deze verordening bespreekt de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels 
voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de 
gemeente Leiderdorp. Voor deze nota is vooral artikel 17 van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 11, BBV 

1 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie 

onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis 

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

2 De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste: 

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

b. een inventarisatie van de risico's; 

c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's; 

d. een kengetal voor de: 

 1a°. netto schuldquote; 

 1b°. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 2°. solvabiliteitsratio; 

 3°. grondexploitatie; 

 4°. structurele exploitatieruimte; en 

 5°. belastingcapaciteit. 

e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de 

financiële positie. 

3 Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de kengetallen, 

genoemd in het tweede lid, onderdeel d, door provincies en gemeenten worden vastgesteld en in 

de begroting en het jaarverslag worden opgenomen. 
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Bovenstaand artikel geeft meteen een duidelijk overzicht welke gegevens in een paragraaf 
weerstandvermogen meegenomen moeten worden. 

c) Nota Reserves en Voorzieningen 2016 

 
De raad stelt op 9 mei 2016 de ‘Nota Reserves en Voorzieningen’ vast. Deze nota behandelt 
de vorming en besteding van reserves en voorzieningen. Voor deze nota zijn vooral de 
uitgangspunten 4 en 5 van toepassing. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Risico’s 

a) Definitie 

Een risico is de kans op een gebeurtenis die een (negatief) effect heeft op de bedrijfsvoering 
en/of de financiële positie, vermenigvuldigd met de impact (omvang) van de gebeurtenis.  
Voor een gemeente omvat dit meer dan voor bedrijven, die de risico’s tot de zakelijke 
waarden beperken die bijdragen tot het bereiken van de doelstelling van de organisatie. Een 
gemeente zal onder alle omstandigheden een basisstructuur van voorzieningen voor de 
lokale samenleving in stand moeten houden. Om tot een goed onderbouwde bepaling van 
het weerstandsvermogen te komen is het noodzakelijk dat eerst alle risico’s in de organisatie 
geïdentificeerd worden. Als alle risico’s in kaart zijn gebracht kan er een uitspraak worden 
gedaan over de benodigde weerstandscapaciteit.  

b) Identificatie risico’s 

Per definitie zijn de risico’s waarvoor weerstandsvermogen moet worden aangehouden niet 
goed meetbaar, omdat voor voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico’s een budget in 

Artikel 17, Financiële verordening 2016 
a. Het beleid wordt in de kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 

weergegeven. Deze nota wordt minimaal één keer in de vier jaar geactualiseerd en aan de 
raad aangeboden. 

b. In de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college 
naast de verplichte onderdelen op grond van het besluit Begroting en Verantwoording in 
ieder geval op: 

 de omvang van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat daarbij uit de 
middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet 
begrote kosten te dekken; 

 een opsomming van de 10 risico’s met de grootste invloed op de exploitatie, inclusief een 
inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen; 

 de relatie tussen de geraamde respectievelijk aanwezige weerstandscapaciteit en in 
hoeverre schade en verliezen als gevolg van de geïnventariseerde risico’s met de 
weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 

 

Uitgangspunt 4, Nota Reserves en Voorzieningen 2016 
In de nota weerstandsvermogen staat opgenomen dat de gemeente streeft naar een minimaal 
gekwalificeerd weerstandsvermogen van een voldoende. Door een uitgave te doen uit de algemene 
reserve mag het weerstandsvermogen hier niet onder dalen. Uiteraard met uitzondering van niet te 
vermijden onverwachte uitnamen. 
 
Uitgangspunt 5, Nota Reserves en Voorzieningen 2016 
Indien een eenmalige onttrekking het risico voor de gemeente in de toekomst verlaagt en daarmee 
dus direct het weerstandsvermogen verhoogt kan dit een goede reden zijn om een onttrekking uit 
de algemene reserve te doen. Uiteraard met inachtneming van de overige uitgangspunten. 
 
Uitgangspunt 8, Nota Reserves en Voorzieningen 2016 
Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een bodem van de algemene reserves vastgesteld. Bij 
voorstellen tot onttrekking wordt steeds getoetst ten opzichte van deze bodem. Indien door 
onverwachte omstandigheden de algemene reserves onverhoopt toch onder deze bodem daalt 
wordt door het college een plan aangedragen tot het aanzuiveren van de reserves. 
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de begroting is opgenomen dan wel een voorziening is gevormd. Om toch tot een 
kwantificering te kunnen komen, wordt waar mogelijk de bepalende factoren voor een 
schatting van de kans van optreden en de impact van het risico geïdentificeerd. Zoveel 
mogelijk wordt de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of 
investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect. 
Alle geïnventariseerde risico’s worden per organisatieonderdeel en naar risicothema’s 
gesorteerd. Vervolgens zijn ook de mogelijke gevolgen in termen van tijd en geld nagegaan. 
Deze gegevens worden bijgehouden in een risicomanagement systeem (RMS) waarin 
risico’s per afdeling gesorteerd worden en gekwantificeerd in termen van kans en gevolgen. 
Het RMS is de bron voor het overzicht van de top 10 risico’s, welke in de begroting en 
jaarstukken wordt opgenomen. 

c) Voortgangsbewaking 

Om zeker te zijn dat het risico overzicht actueel blijft worden de gegevens in het RMS 
minimaal twee keer per jaar ververst en herijkt. In de planning & control cyclus wordt dit 
meegenomen in de financiële producten. Er wordt dan gecontroleerd of er nieuwe risico’s 
zijn ontstaan, of er risico’s zijn vervallen, of dat er risico’s zijn gewijzigd en of de 
beheersmaatregelen nog afdoende zijn. Alle wijzigingen worden dan doorgevoerd in het 
RMS.  

d) Simulatie 

Op basis van de gegevens in het RMS wordt vervolgens een risicosimulatie uitgevoerd. De 
simulatie houdt rekening met de kans dat een risico optreedt en de mate waarin risico’s 
gelijktijdig plaats zouden kunnen vinden. 
De uitkomst van deze simulatie geeft aan hoeveel weerstandscapaciteit nodig is om de 
risico’s het hoofd te bieden. Omdat het voor de meeste organisaties ondoenlijk is om de 
risico’s voor 100% af te dekken geeft de simulatie ook een overzicht van verschillende 
zekerheidspercentages. Hierin staat de kans vermeld dat een bepaald bedrag voldoende 
weerstandscapaciteit is om de risico’s af te dekken. De gemeente Leiderdorp stelt zich ten 
doel om de risico’s met 90% zekerheid af te dekken. 

e) Risicobeheersing 

Wanneer de risico’s bekend zijn en zijn gekwantificeerd, is het van belang te bepalen op 
welke wijze de risico’s het best beheerst kunnen worden. Dit kan aan de hand van 
verschillende technieken die grofweg in twee categorieën kunnen worden ingedeeld; Risico 
control en risicofinanciering. Risico control is er vooral op gericht om risico’s te vermijden, 
voorkomen of verkleinen; in deze categorie ligt de nadruk dus op de risico’s zelf. 
Risicofinanciering richt zich vooral op de wijze waarop risico’s financieel opgevangen kunnen 
worden. Deze categorie heeft vooral betrekking op de gevolgen van de risico’s. Hieronder 
volgt een beknopte beschrijving van de verschillende mogelijkheden om risico’s het hoofd te 
bieden. 

Risicofinanciering 

De risicofinancieringstechnieken hebben voornamelijk betrekking op de plaatsen 
waarvandaan extra financiering gehaald kan worden. In hoofdstuk 4E “Berekening van de 
componenten” en de bijlage van deze nota worden deze technieken behandeld. Maar 
daarnaast is er ook de mogelijkheid om bepaalde risico’s te verzekeren. Niet alle risico’s zijn 
geschikt om met een verzekering af te dekken maar bijvoorbeeld risico’s met een kleine kans 
en een groot gevolg kunnen zich hiervoor goed lenen. 

Risicocontrol 

Het is belangrijk om de gevolgen van risico’s goed in beeld te hebben maar het is essentieel 
voor de beheersing van risico’s om ook kritisch te kijken naar mogelijke maatregelen die de 
risico’s zelf beïnvloeden.  
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Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden denkbaar: 

 Risicovermijding, hierbij wordt getracht om risico’s in zijn geheel te vermijden; 

 Risicopreventie, is erop gericht om de waarschijnlijkheid van het optreden van een 
risico, en daarmee ook de frequentie, te beperken; 

 Risicoreductie, heeft als doel om het (negatieve) gevolg na optreden van het risico te 
beperken; 

 Segregatie van risico’s, heeft betrekking op het splitsen van risico’s; 

 Contractuele overdracht, hierbij wordt ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid 
voor de risico’s en de gevolgen over te dragen aan een externe partij. 

Voor een adequate en effectieve aanpak van de risico’s wordt meestal gekozen voor een 
combinatie van maatregelen uit beide categorieën. 

4. Weerstandscapaciteit 

a) Definitie 

Het tweede aspect van het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit. De 
weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die de gemeente heeft om negatieve gevolgen 
van optredende risico’s te kunnen dekken, zoals reserves, bezuinigingsmogelijkheden en 
onbenutte belastingcapaciteit. 

b) Direct/ niet direct beschikbaar 

De verschillende componenten die samen de weerstandscapaciteit uitmaken kunnen ook 
worden onderverdeeld in direct en niet direct beschikbaar kapitaal. Sommige reserves 
hebben geen specifieke bestemming en kunnen direct worden aangewend. Voor andere 
middelen is oorspronkelijk een andere bestemming bedacht en kunnen pas na 
bestemmingswijziging voor een ander doel worden aangewend. Bij het opstellen van de 
weerstandsparagraaf wordt aangegeven of het bedrag direct beschikbaar is of niet. 
Daarnaast zijn er ook middelen die pas beschikbaar zijn nadat een heel traject aan 
handelingen is doorlopen. De stille reserves zijn hier een goed voorbeeld van. 

c) Stille reserves 

Indien de werkelijke waarde van de bezittingen (onroerend goed en aandelen) van de 
gemeente hoger ligt dan de boekwaarde, is er sprake van een stille reserve. Deze stille 
reserve kan worden aangewend als weerstandscapaciteit. De gemeente Leiderdorp kiest er 
voor haar stille reserves niet mee te nemen in de weerstandscapaciteit. Reden hiervoor is 
dat deze zaken zeer moeilijk verhandelbaar zijn en de waarde daardoor moeilijk in te 
schatten is. Omdat het echter in principe wel mogelijk is om deze reserves aan te wenden 
voor risicofinanciering worden ze in de bijlage aangemerkt als ‘niet direct beschikbaar’. 

d) Berekening van de componenten 

Zoals eerder vermeld staat kan er onderscheid gemaakt worden in drie categorieën. In elke 
categorie noemen wij de belangrijkste keuzes die Leiderdorp gemaakt heeft om de 
weerstandscapaciteit te bepalen. 

Algemene reserves 

De algemene reserves vormen het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente en 
kunnen volledig worden meegerekend in de weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserves en 
egalisatiereserves kunnen niet of niet volledig worden meegerekend in de 
weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserves zijn gevormd met een specifiek doel, bij het 
inzetten van deze reserves leidt dit tot een bijstelling van dit doel. Egalisatiereserves zijn 
gevormd om tariefstijgingen op te vangen. Voor een aantal van deze reserves geldt dat het 
geld niet anders mag worden besteed dan wel dat dit direct invloed heeft op de tarieven. In 
de nota reserves en voorzieningen is per reserve weergegeven in hoeverre het saldo meetelt 
in de berekening van de weerstandscapaciteit.   
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Bezuinigingsmogelijkheden en voorzieningen 

De bezuinigingsmogelijkheden liggen binnen de gemeente Leiderdorp niet voor het oprapen. 
Er zijn momenteel dan ook geen concrete maatregelen die tot een hogere 
weerstandscapaciteit leiden opgenomen in de weerstandscapaciteit. Er zijn echter wel een 
aantal voorzieningen voor onderhoud waar een beheersplan achter ligt. Als risico’s zich 
daadwerkelijk in extreme mate manifesteren is er de mogelijkheid om deze beheersplannen 
naar beneden bij te stellen. Daarom is er voor gekozen een aantal van deze voorzieningen 
voor 20% mee te nemen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Dit kan 
geïnterpreteerd worden als een bezuinigingsmogelijkheid. Hierbij moet nadrukkelijk vermeld 
worden dat het gaat om bezuinigingen die enkel in het uiterste geval doorgevoerd mogen 
worden. De keuze om deze voorzieningen voor andere doelen aan te wenden heeft direct 
gevolgen voor de oorspronkelijke bestemmingen en werkt ook door in volgende jaren. In de 
nota reserves en voorzieningen is per voorziening weergegeven in hoeverre het saldo 
meetelt in de berekening van de weerstandscapaciteit.   

Onbenutte belastingcapaciteit 

De derde manier om financiële tegenvallers op te vangen is het verhogen van heffingen en 
belastingen. Het verschil tussen de fictieve (toegestane) opbrengsten bij maximale heffings- 
en belastingtarieven en de begrote opbrengsten (op basis van feitelijke belastingdruk) vormt  
de onbenutte belastingcapaciteit. De ruimte om heffingen en belastingen te verhogen is zeer 
klein en zal dan ook geen substantiële bijdrage leveren aan de weerstandscapaciteit. 

5. Weerstandsvermogen 

a) Weerstandvermogen  

Het weerstandsvermogen is de mate waarin onverwachte financiële tegenvallers kunnen 
worden opgevangen. Hierbij wordt de weerstandscapaciteit afgezet tegen de risico’s die de 
gemeente Leiderdorp loopt. 

b) Ratio 

Uit de risicosimulatie blijkt wat de benodigde weerstandscapaciteit is om de risico’s te 
dekken. Vervolgens wordt de werkelijke weerstandscapaciteit berekend op basis van de 
hiervoor beschreven uitgangspunten. 
De relatie tussen deze twee variabelen wordt het weerstandsvermogen genoemd. De ratio 
van het weerstandvermogen kan dus als volgt weergegeven worden. 

 

 
 

Deze ratio vormt voor de gemeente de graadmeter waaraan valt af te lezen hoe het met het 
weerstandsvermogen van de organisatie is gesteld. Om de ratio voor het 
weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande 
waarderingstabel. 
 

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscpaciteit

Ratio weerstandsvermogen = 
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De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente. Het biedt een 
waardering van het berekende ratio. 
 
De gemeente streeft na om risico’s af te dekken en waar mogelijk in het geheel te 
voorkomen. Om voldoende zekerheid te hebben dat de gemeente hiertoe ook in staat is 
wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen dat tenminste een voldoende scoort. Dat 
betekent dat de ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 moet liggen. 

c) Bodem algemene reserves 

Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een bodem van de algemene reserves 
vastgesteld zoals opgenomen in de nota reserves en voorzieningen. Een vaste bodem in de 
algemene reserves is niet wenselijk omdat het hierdoor onmogelijk wordt om een 
onverwachte tegenvaller te dekken indien de bodem van de algemene reserves is bereikt. Bij 
voorstellen tot onttrekking wordt steeds getoetst ten opzichte van deze bodem. Indien het 
saldo van de algemene reserves toch onder deze bodem daalt wordt door het college een 
plan aangedragen tot het aanzuiveren van de algemene reserves. 
 
De bodem van de algemene reserves is afhankelijk van de ratio van het 
weerstandsvermogen, hoe lager de ratio hoe hoger de bodem wordt vastgesteld. De bodem 
wordt berekend door onderstaande percentages te vermenigvuldigen met de benodigde 
weerstandcapaciteit. 
 

 

6. Prognose 

a) Kritiek 

Bij de berekening van het weerstandsvermogen moet de kritische noot worden geplaatst dat 
het een momentopname betreft. Risico’s kunnen zich gedurende het hele jaar voordoen, 
terwijl het weerstandsvermogen wordt vastgesteld aan de hand van de meest recente 
jaarrekening. Als zich gedurende een jaar ontwikkelingen voordoen met ingrijpende gevolgen 
kan dat meteen doorwerken in de status van het weerstandsvermogen. 
  

Ratio weerstandsvermogen Betekenis

> 2,0 Uitstekend

1,4 - 2,0 Ruim voldoende

1,0 - 1,4 Voldoende

0,8 - 1,0 Matig

0,6 - 0,8 Onvoldoende

< 0,6 Ruim onvoldoende

Ratio weerstandsvermogen Betekenis % benodigde weerstandscapaciteit

> 2,0 Uitstekend 10%

1,4 - 2,0 Ruim voldoende 15%

1,0 - 1,4 Voldoende 25%

0,8 - 1,0 Matig 50%

0,6 - 0,8 Onvoldoende 75%

< 0,6 Ruim onvoldoende 90%
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b) Vooruitblik 

Daarom is het niet genoeg als alleen de huidige status van het weerstandsvermogen wordt 
berekend. Om beter inzicht te geven in de ontwikkeling van het weerstandsvermogen wordt 
in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ook een vooruitblik opgenomen 
waarin een prognose van het weerstandsvermogen tot aan het eind van de 
begrotingsperiode wordt gegeven. 

c) Berekening prognose 

Bij de berekening van deze prognose moet wel een aantal randvoorwaarden geformuleerd 
worden om tot een realistisch beeld te komen. Voor zowel de risico’s als voor de 
weerstandcapaciteit moet bedacht worden hoe zij zich zullen ontwikkelen. 

Randvoorwaarde risico´s 

Wat betreft de risico’s is het uitgangspunt dat het niveau ongeveer gelijk blijft. Gedurende de 
jaren zullen er altijd risico’s verdwijnen, bijvoorbeeld omdat het project waaraan het risico’s is 
gekoppeld beëindigd is of omdat er beheersmaatregelen zijn doorgevoerd. Maar gedurende 
die periode kunnen er ook nieuwe risico´s geïdentificeerd worden. Er worden immers ook 
nieuwe projecten opgestart en daarbij horen ook nieuwe risico´s. Omdat onzekerheid een 
van de eigenschappen van risico´s is, zijn ze moeilijk nauwkeuriger in te schatten. We gaan 
er daarom van uit dat de instroom en uitstroom van risico´s over de jaren ongeveer gelijk 
blijft. 

Randvoorwaarde weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit is grotendeels opgebouwd uit reserves en voorzieningen. Door de 
meerjarenbegroting te volgen ontstaat automatisch een beeld van de saldi van de reserves 
en voorzieningen over de komende jaren.
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Bijlage 1: Componenten weerstandscapaciteit 
 Toelichting Opmerking Opnemen in 

berekening 
weerstands-
capaciteit 

Direct of 
niet direct 
beschikbaar 

     

Balans Activa 

 

Materiële vaste activa / Gebouwen 

Gebouwen Deze post behoort tot de stille reserve en is 
opgebouwd uit het verschil tussen de werkelijke 
waarde en de boekwaarde. 

Deze stille reserve 
is aangemerkt 
voor 50%. 

nee niet direct 

 

Financiële vaste activa / Aandelen in gemeentelijke regelingen en deelnemingen 

Aandelen NV Bank 
Ned. Gemeenten 

Deze post behoort tot de stille reserve en is 
opgebouwd uit het verschil tussen de werkelijke 
waarde en de boekwaarde. 

Deze stille reserve 
is aangemerkt 
voor 50%. 

nee niet direct 

Aandelen Alliander Deze post behoort tot de stille reserve en is 
opgebouwd uit het verschil tussen de werkelijke 
waarde en de boekwaarde. 

Deze stille reserve 
is aangemerkt 
voor 75%. 

nee niet direct 

 

Balans Passiva 

 

Eigen vermogen / Algemene reserves 

Algemene reserves Zie nota reserves en voorzieningen ja  direct 

 

Eigen vermogen / Bestemmingsreserves 

Egalisatiereserves Zie nota reserves en voorzieningen nee n.v.t. 

Bestemmingsreserves Zie nota reserves en voorzieningen wisselend n.v.t. 
niet direct 

 Toelichting Opmerking Opnemen in 
berekening 
weerstands-
capaciteit 

Direct of 
niet direct 
beschikbaar 

 

Eigen vermogen / Voorzieningen 

Voorzieningen Zie nota reserves en voorzieningen wisselend n.v.t. 
niet direct 

Overige componenten 

 

Post onvoorzien 

Begroting: 
onvoorziene lasten 

In de begroting wordt jaarlijks een post 
onvoorzien opgenomen. Deze is structureel als 
vrije ruimte te beschouwen. 

 ja direct 

 

Onbenutte belastingcapaciteit 

Onroerende zaak 
belasting 

Verschil tussen huidig tarief en normtarief art. 12  ja niet direct 

Rioolrechten Kostendekkend tarief.  ja niet direct 

Afvalstoffenheffing Kostendekkend tarief.  ja niet direct 

Precario, waterleiding- 
aansluiting 

Deze precariobelasting wordt geheven, maar 
mogelijk afgeschaft.  

 ja niet direct 

Precario, kabels en 
leidingen 

Deze precariobelasting wordt geheven, maar 
mogelijk afgeschaft. 

 ja niet direct 

Precario, overig Het onbenutte deel van deze component is naar 
verwachting gering. 

 ja niet direct 

Toeristenbelasting Er wordt toeristenbelasting geheven.  ja niet direct 

Leges Het onbenutte deel van de leges is naar 
verwachting gering. 

 ja niet direct 

 


