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Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief 
 
 
Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem Inspireert! Dit is basis waarop we de komende jaren met zijn allen 
werken aan een nóg mooier Lochem. In ons collegeprogramma hebben we onze ambities beschreven 
binnen de thema’s : Sterke Economie, Krachtige Samenleving, Onze Leefomgeving, Nieuwe Energie 
en Slagvaardig Lochem.  Een programma op hoofdlijnen omdat de steeds veranderende samenleving 
om wendbaarheid en flexibiliteit vraagt. Zo kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen wanneer die 
zich voordoen.  
 
Wij maken ruimte voor nieuw beleid! 
Voor een volledige financiële vertaling van het programma kwam de begroting 2019 echter te vroeg. 
Daarom hebben wij de toezegging gedaan om in het vroege voorjaar 2019 met een 
uitvoeringsvoorstel te komen en een extra moment voor financiële heroverweging.  Dit om in 2019 al  
ruimte te maken voor uitvoering van activiteiten uit het collegeprogramma. De uitwerking hiervan 
bieden wij u aan in deze Vroege Kadernota 2020. Deze kadernota komt tot stand tegen een enigszins 
tegenvallende financiële achtergrond. Zo liet de septembercirculaire een minder positief beeld zien 
dan gehoopt. Ook was er de noodzaak voor het ophogen van het budget Jeugdhulp. Lochem is hierin 
niet uniek. De landelijk trend in gemeenteland laat eenzelfde beeld zien. Het was dan ook een 
uitdaging om in deze kadernota onze ambities in de vorm van nieuw beleid financieel te vertalen. Die 
uitdaging zijn wij vol overtuiging aangegaan. Naast alles wat we al doen in 2019 hebben we ook 
ruimte gemaakt voor nieuw beleid. Het resultaat van deze inspanningen ligt nu ter integrale afweging 
aan u voor.  
 
Lochem investeert! 
Met deze kadernota 2020 kiezen we voor investeren. Ondanks het tegenvallende financiële plaatje, 
doen we dat door  toch ruimte te maken voor nieuw beleid. Naast alles wat we al doen, pakken we ook 
nieuwe dingen op die ons dichterbij het realiseren van onze ambities. Met die ambities sluiten we aan 
op de behoeften onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We investeren met deze 
kadernota in onze toekomst in de volle overtuiging dat dit zijn vruchten afwerpt. Daarvoor moeten we 
wel keuzes maken. We zijn op zoek gegaan hoe de kosten van deze investeringen te dekken. In 
bestaand beleid hebben we ruim een miljoen euro gevonden om nieuw beleid mogelijk te maken. Dat 
betekent op sommige onderwerpen een stapje terug doen, om op een ander vlak meer mogelijk te 
maken. We investeren in de toekomst en spelen met ons nieuw beleid in op de actuele 
ontwikkelingen. We willen de rekening echter niet alleen bij de samenleving leggen. Daarom spreken 
we ook de  Algemene Reserve aan. Daarnaast hebben we onszelf de opdracht gegeven om voor de 
begroting 2020 een aantal zoekrichtingen verder uit te werken om de aanspraak op onze reserves te 
verkleinen. We hebben de verwachting dat ons dat echt wat oplevert. Voor deze kadernota ontbrak 
het echter aan tijd om de mogelijkheden goed in beeld te brengen. 
 
Lochem inspireert! 
We kiezen nadrukkelijk voor vooruitgang. Geïnspireerd door onze collegetour dragen we met deze 
kadernota bij aan de ambities van ons collegeprogramma en de wensen van de samenleving. Dit 
programma biedt alle ruimte om flexibel int te spelen op ontwikkelingen en de het 
meerjarenperspectief is daarmee niet in beton gegoten. We houden de financiële ontwikkelingen 
nauwgezet in de gaten. Ondertussen blijven we als  college letterlijk dichtbij. Lochem blijft inspireren 
en we zetten onze tour ook de komende periode met enthousiasme voort! 

  



Hoofdstuk 2 Aan de slag met het collegeprogramma! 
 
 
Het college legt deze periode de nadruk op ‘Doen’! We willen zichtbare resultaten boeken op de 
onderwerpen die voor onze inwoners belangrijk zijn. Deze onderwerpen staan beschreven in de vijf 
thema’s van het collegeprogramma. De begroting 2019 was het eerste moment om de thema’s te 
vertalen naar geld. In deze kadernota krijgt dat een vervolg. Door de tegenvallende financiële 
uitgangspositie spreekt het voor zich dat we keuzes hebben moeten maken. Bij het maken van die 
keuzes zijn we op zoek gegaan naar synergie. We investeren bij voorkeur in activiteiten die aan 
verschillende thema’s een bijdrage leveren. Daarnaast kijken we ook naar balans. Balans tussen de 
thema’s, tussen oud (wat doen we al) en nieuw en tussen kosten van activiteiten en de opbrengsten 
(in de brede zin). 
 
Wat doen we al? 
De begroting 2019 was het startpunt voor de financiële vertaling van het collegeprogramma. Op 
verschillende thema’s is in de begroting nieuw beleid vastgesteld. Zo hebben we  een werkbudget 
‘Dichtbij’ in het leven geroepen en de ambtelijke organisatie versterkt om onze slagvaardigheid te 
vergroten. Er is geld vrijgemaakt voor recreatie en toerisme (visie, VVV, inspiratiecentrum). En we 
investeren met het thema  ’Nieuwe Energie’ in een energieneutraal Lochem met bijvoorbeeld de Wijk 
van de Toekomst, warmte uit afvalwater, de energiecoaches en het klimaatadaptatieplan (voor een 
uitgebreider overzicht van de acties verwijzen we naar bijlage 1, acties collegeprogramma). In deze 
kadernota doen we voorstellen waarmee we de thema’s uit het  collegeprogramma verder concreet 
maken.  
 
Daarnaast zijn er ook  bestaande activiteiten waarmee we doorgaan en die onze aandacht vragen 
omdat ze meestal van grote invloed zijn op onze inwoners. Ze komen in deze kadernota niet 
uitgebreid voor het voetlicht maar zijn van groot belang. Voorbeelden zijn de invoering van de 
Omgevingswet en onze Lochemse visie daarop, de Regionale Woonagenda waarbinnen we samen 
met de kernen vorm geven aan woningbouwplannen en het duurzaam beheer laanbomen. 
De kadernota is een momentopname, terwijl ontwikkelingen uiteraard doorlopen. Een aantal lopende 
trajecten is nog niet of onvolledig opgenomen in deze kadernota, zoals de uitvoeringsprogramma’s 
voor economie, recreatie en toerisme, en preventie en gezondheid. Nieuwe zaken die in de afronding 
en/of bij raadsbehandeling naar voren komen, worden bij de begroting 2020 afgewogen. 
 
We beschrijven het nieuw beleid op hoofdlijnen 
Uit de collegetour is naar voren gekomen dat onze inwoners veel waarde hechten aan de natuur en 
de groene omgeving. Daarnaast is groen, rust en ruimte een belangrijke trekker voor toeristen. In deze 
kadernota maken we geld vrij voor het lokaal actieplan biodiversiteit en het opstellen van de visie 
buitengebied. Beide zijn gericht op duurzaam omgaan met en behoud van ons landschap en de 
planten en dieren die er leven. We helpen bij het verder ontwikkelen van de Agrarische Innovatie 
Coöperatie. Daarmee dragen we via innovaties bij aan een sterke economie, een biodivers landschap 
en afname van uitstoot van broeikasgassen.  
 
Naast de groene omgeving hechten onze inwoners veel belang aan een schone en veilige 
leefomgeving. En ook daar gaan wij extra op investeren. Deels met nieuw geld, deels met bestaande 
middelen. Zo zijn we met Circulus-Berkel in gesprek over de mogelijkheden om het Integraal 
Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) uit bestaande middelen te financieren. Voor het wegwerken van 
achterstallig onderhoud en het verduurzamen van de openbare verlichting reserveren we in deze 
kadernota extra geld. Samen zorgt dit pakket van maatregelen voor een enorme  impuls aan de 
kwaliteit van de leefomgeving. 
 
Een andere prioriteit is de aanpak van het centrum van Lochem. Met dit plan werken we aan een 
levendige binnenstad waar het goed wonen, goed ondernemen en goed verblijven is. Dat zorgt op zijn 
beurt voor werkgelegenheid en voor het in stand houden van voorzieningen. Daarnaast draagt het bij 
aan een goed leef- en vestigingsklimaat in Lochem en direct omliggende kernen. De aanpak centrum 
Lochem vraagt om een forse investering

1
. Op de lange termijn krijgen we er echter ook veel voor 

                                                           
1
 De gemeenteraad ontvangt met de Begroting 2020 een financiële uitwerking van (een deel) van de plannen 

binnenstad. Hierin staan de meer gedetailleerde ramingen voor de Prins Bernhardweg, de Julianaweg, het 
Graafschapsterrein en de Markt. 



terug. Aanpak van het centrum levert een belangrijke bijdrage aan de thema’s sterke economie, onze 
leefomgeving en een krachtige samenleving.  
 
Om de  krachtige samenleving verder vorm te geven, kiezen we voor werk en preventie. Al vaker 
hebben we gezegd dat werk de beste uitweg uit armoede is. We starten daarom met een proef om 
ouders met kinderen uit arme gezinnen, extra te ondersteunen bij het zoeken naar werk. Ook kijken 
we naar nieuwe manieren om andere werkzoekende doelgroepen naar werk te begeleiden. We 
hebben daarbij speciale aandacht voor statushouders. Als het gaat om preventie zoeken we naar 
manieren hoe we hiermee beter om kunnen gaan. Het gaat bij preventie in de eerste plaats om de 
gezondheid en het welzijn van onze inwoners. De vraag is hoe we preventieve instrumenten op zo’n 
manier kunnen inzetten, dat de kosten en opbrengsten (qua welzijn maar ook financieel) met elkaar in 
balans zijn. 
 
Tot slot geven we met een uitvoeringsprogramma dienstverlening, de uitbreiding van I-burgerzaken, 
een vervolg op de collegetour en een opleidingstraject eenvoudig schrijven invulling aan Slagvaardig 
Lochem. We willen een overheid zijn die ‘voor en met de samenleving werkt’ en midden in de 
samenleving staat. Dit betekent dat we goed bereikbaar zijn, helder communiceren en doen wat we 
zeggen. 
Voor het volledig overzicht aan nieuw beleid met toelichting verwijzen we naar bijlage 2a Overzicht 
nieuw beleid en 2b Toelichting nieuw beleid). 
 
Er is landelijk weinig voortgang merkbaar rond het IBP 

Het is ruim een jaar geleden dat het Interbestuurlijk Programma (IBP) van start ging. Het programma 
gaat vooral om het verbeteren van een goede onderlinge samenwerking tussen overheden. Tot nu toe 
heeft het IBP voor Lochem niet tot duidelijke acties geleid. We blijven de ontwikkelingen volgen en op 
het moment dat de ontwikkelingen binnen het IBP leiden tot concrete beleidskeuzes komen we daarop 
terug. Ondertussen blijven we in onze bestaande samenwerkingsverbanden investeren om met elkaar 
tot goede resultaten te komen. 

Kost gaat voor de baat uit 
De vertaling van het collegeprogramma leidt samen met onvermijdelijke zaken tot een stevig pakket 
nieuw beleid. Hiermee investeren we in een gezonde toekomst voor onze mooie gemeente en haar 
inwoners. In het volgende hoofdstuk vertalen we het nieuw beleid naar een financieel 
meerjarenperspectief.  
 

 

Beslispunt 1:  
Instemmen met: 

 het beschikbaar stellen van budget voor uitvoering aanvullend nieuw beleid 2019. In bijlage 2a 
geven wij deze budgetten met een ‘zwart blokje’ weer. Het gaat om de volgende activiteiten: 

- Impuls geven aan het verduurzamen en/of asbestvrij maken van particuliere woningen (1) 
- Instellen verzilverleningfonds particulieren (2) 
- Ontwikkeling lokaal media aanbod (3) 
- Jongeren betrekken (4) 
- Lochem viert 75 jaar bevrijding in 2020 (5) 
- Eenvoudig schrijven, doen! (6) 
- Vervolg collegetour (7) 
- Integraal beheren van de openbare ruimte (IBOR) (9): 

o Onderhouden openbare ruimte - basis op orde 
o Onderhouden openbare ruimte 

- Onderhouden en vervangingen industriële binnenhaven Lochem (11):  
o Onderzoek onderhoud en vervanging kades 

- Ontwikkelen visie bedrijventerrein Goorseweg (12) 
- Uitvoeren economische agenda (13) 
- Ontwikkelen digitaal platform / agenda recreatie en toerisme & culturele agenda (15) 
- Verbouwen en bijdragen aan exploitatie inspiratiecentrum VVV Markt 2 Lochem (16) 
- Doorontwikkelen en optimaliseren participatie (18) 
- Programmabudget inrichting Wsw-taken (19) 
- Pilot om ouders, met kinderen uit arme gezinnen, extra te ondersteunen bij het zoeken 

naar werk (20) 



- Lokaal actieplan biodiversiteit opstellen en uitvoeren (23) 
- Doorontwikkelen van de innovatie coöperatie (agrarisch) (24) 

o Projecten faciliteren (bijv. zonnebloemen langs maïsvelden, opslag 
waterstof) 

- Aanpak Centrum Lochem (binnenstad en verkeerscirculatieplan 2019 - 2021) (27) 
- Ontwikkeling beleid huisvesting arbeidsmigranten (30) 
- Onderzoek verduurzaming complex De Beemd (31) 
- Meerjaren onderhoudsplan gebouwen 2018-2022 (32) 
- Ontwikkelagenda 2018-2022 (t.b.v. de democratische kwaliteit) (33) 
én 

 het nieuw beleid 2020 en verder betrekken bij het opstellen van de begroting 2020 
 

 

  



Hoofdstuk 3 Financieel kader 
 
In hoofdstuk 2 gaven wij inzicht in het nieuw beleid voor 2019 en 2020 op basis van het 
collegeprogramma 2018-2022 ‘Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem Inspireert!’. In dit hoofdstuk gaan wij 
in op de doorwerking daarvan in onze financiële huishouding. 
 
We moeten extra structurele lasten opnemen in de begroting 
Dit jaar is de kadernota een forse uitdaging. Enerzijds willen we als college investeren en per direct de 
uitvoering van het collegeprogramma oppakken. Anderzijds zijn de beschikbare financiële middelen 
voor de korte termijn beperkt. In deze kadernota verwerken wij diverse financiële wijzigingen die 
onvermijdelijk zijn. Een belangrijke tegenvaller is de septembercirculaire 2018. In totaal houden wij 
voor de komende jaren rekening met een toename van de lasten.  
In bijlage 3 staat het volledige overzicht van wijzigingen. 
 
We gaan financieel scherper aan de wind zeilen 
Om toch de uitvoering van het nieuw beleid mogelijk te maken, hebben we een heroverweging 
gemaakt binnen bestaande budgetten. Wij doen dit op basis van weloverwogen keuzes. Keuzes die 
op sommige onderwerpen leiden tot een stapje terug. Naar onze mening is er sprake van een 
evenwichtig pakket aan maatregelen, waarbij (maatschappelijke) kapitaalvernietiging niet aan de orde 
is. Wel gaan we in financieel opzicht scherper aan de wind zeilen. Dit betekent dat bij eventuele 
tegenvallers dit nadelig doorwerkt in het rekeningresultaat. In onze optiek blijft er sprake van 
verantwoord financieel beleid. De bijstellingen doen wij in relatie tot historische bestedingen en in 
relatie tot onze algemene reserve. De reserve is, ook na aftrek van het nieuw beleid, ruim voldoende 
om tegenvallers op te vangen.  
Een volledig overzicht van de dekkingsmaatregelen staat in bijlage 4. 
 
We gaan een aantal zoekrichtingen verder uitwerken  
Door met een frisse blik naar de bestaande uitgaven te kijken, vonden wij verschillende 
dekkingsvoorstellen. Maar niet alles is direct te beïnvloeden. Om dit verder op te pakken formuleerden 
wij acht zoekrichtingen. Ten eerste vanuit het maatschappelijk belang, maar daarnaast zal het 
bijdragen om Lochem financieel gezond en weerbaar te houden. Investeringen kunnen daarbij nodig 
zijn om het maximale resultaat te halen. Centrale vragen zijn; wat leveren nieuwe maar ook al lopende 
investeringen op? Kan het mogelijk anders en beter? Heeft verdere uitwerking van plannen financiële 
gevolgen?  
Met het opstellen van de begroting 2020 nemen wij de eerste (financiële) uitkomsten mee.  
 
Het financieel vooruitzicht is vanaf 2022 positief 
De financiële uitgangspositie voor het opstellen van de kadernota is minder positief dan aanvankelijk 
gedacht. Het rijk nam in de maartcirculaire 2018 een flink positieve groei van de algemene uitkering 
op. Echter in de daaropvolgende circulaires werden deze weer naar beneden bijgesteld. Daarnaast 
waren wij gedwongen om fors meer budget voor Jeugdhulp uit te trekken. Met de Begroting 2019 is 
het budget met € 2,6 miljoen verhoogd. In de drie jaar daarna verminderd dit bedrag met jaarlijks 
€ 100.000. Deze besparing realiseren wij door vernieuwingen binnen het beleidsveld. 
 
De financiële verwachting is een doorkijk met de kennis van nu. Verschillende ontwikkelingen zijn in 
meer of mindere mate van invloed op onze financiële ruimte. Zo is bijvoorbeeld de meicirculaire 2019 
op korte termijn actueel. Binnenkort verschijnt de voorjaarsnota 2019 van het rijk. De gevolgen voor de 
gemeenten verwerkt het rijk in de meicirculaire 2019. Wij wachten met belangstelling de uitkomsten af. 
Een belangrijk thema blijft de Jeugdhulp, we volgen de ontwikkelingen op de voet. Ook landelijk is dit 
een onderwerp van gesprek. Een ander aspect zijn de stijgende bouwkosten. Dit werkt op diverse 
beleidsterreinen door. Zeker in relatie tot het nieuw beleid in deze kadernota een extra punt van 
aandacht. Wij volgen ook hier de ontwikkelingen om de begroting realistisch te houden. Dit risico is 
verwerkt in de risicoparagraaf. 
Binnen Participatie zien wij een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit voordeel is financieel 
doorvertaald in deze kadernota. Mogelijk zet deze lijn zich voort in 2019. Ook de verkoop van 
bouwgrond verloopt voorspoedig, wij zetten hier blijvend veel energie op.  
 
De financiële verwachting na verwerking van alle voorstellen in deze kadernota ziet er zo uit: 
 
 



 
 
Wij zetten een deel van de algemene reserve in 
Voor de korte termijn geeft de begroting geen ruimte om te investeren. Dit dwingt ons er toe om de 
algemene reserve in te zetten. Het alternatief om noodzakelijke investeringen uit te stellen vinden wij 
niet verantwoord. Ook de korte termijn vraagt om zichtbare resultaten. Dit betekent dat we de tekorten 
voor 2019 (€ 1.470.500) en 2020 (€ 1.074.000) en heel beperkt in 2021 (€ 167.000) aanvullend gaan 
dekken uit de algemene reserve.  
De reservepositie van Lochem blijft gunstig en ruim voldoende om risico’s op te vangen. We hebben 
de algemene reserve nodig om tegenvallers op te vangen. Maar ook is de reserve beschikbaar om 
verantwoord te investeren. Gezien de maatschappelijke opgave, het vrij beschikbare deel binnen de 
algemene reserve en het risicoprofiel van Lochem is de aanspraak op de algemene reserve 
verantwoord.  
  

      - = nadeel

2019 2020 2021 2022 2023

0 0 466.000 988.000 988.000

Raadsbesluiten:

5-11-2018 Rekenkamercommissie -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

411.000 265.000 265.000 241.000 241.000

-41.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000

-1.217.500 -851.000 -695.000 -476.000 -251.000

-859.500 -626.000 -4.000 713.000 938.000

661.000 827.000 818.000 768.000 718.000

-198.500 201.000 814.000 1.481.000 1.656.000

-1.272.000 -1.275.000 -981.000 -978.000 -993.000

1.470.500 1.074.000 167.000

0 0 0 503.000 663.000

Onttrekking Algemene Reserve 

(dekking begrotingstekort)

3-12-2018 Belastingverordeningen 2019

17-12-2018 Adviesraad Sociaal Domein

Dekkingsvoorstellen 

(bijlage 4)

saldo Begroting 2019 

Financiële mutaties Kadernota 2020 

(bijlage 3)

Saldo

Aanvullend nieuw beleid 2019 / 2020 

(bijlage 2a)

Saldo

Begrotingssaldo Kadernota 2020

Bedragen in € 



Onderstaand volgt de ontwikkeling van de algemene reserve en een toelichting op het risicoprofiel. 
 

       Bedragen in €  

Overzicht verloop algemene reserve 2014-023   

Stand 31-12-2013            4.917.000  werkelijk   

toevoeging         15.789.000      

onttrekking          -2.676.000      

Stand 31-12-2014         18.031.000  werkelijk   

toevoeging            2.494.000      

onttrekking          -2.444.000      

Stand 31-12-2015         18.080.000   werkelijk    

toevoeging            1.565.000      

onttrekking          -2.292.000      

Stand 31-12-2016         17.353.000  werkelijk   

toevoeging            1.695.000      

onttrekking          -5.078.000      

Stand 31-12-2017         13.970.000  werkelijk   

toevoeging            9.133.000      

onttrekking          -5.136.500      

Stand 31-12-2018         17.966.500  raming   

toevoeging               727.000      

onttrekking          -3.606.500      

Stand 31-12-2019         15.087.000  raming   

toevoeging               569.000      

onttrekking          -2.556.500      

Stand 31-12-2020         13.099.500  raming   

toevoeging               417.000      

onttrekking              -602.000      

Stand 31-12-2021         12.914.500  raming   

toevoeging               254.000      

onttrekking              -225.000      

Stand 31-12-2022         12.943.500  raming   

toevoeging               368.000      

onttrekking                           -        

Stand 31-12-2023         13.311.500  raming   
 

Het overzicht is inclusief de raadsbesluiten t/m 4 maart 2019 en de mutaties algemene reserve uit de kadernota 2020. 
Het overzicht is exclusief de financiële gevolgen voor de algemene reserve uit de jaarrekening 2018.  

  



Voorziening precariobelasting 
Vanaf het tweede halfjaar 2016 heffen wij precariobelasting op leidingen en kabels op, onder of boven 
voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Deze heffing mogen wij nog jaarlijks tot 1 januari 
2022 opleggen. De gas- en elektriciteitsnetbeheerders tekenen bezwaar aan tegen deze heffing. In 
het juridisch steekspel dat nu plaatsvindt is het afwachten of de heffing definitief wordt toegekend. 
Vanwege de onzekerheid vormen wij een voorziening. Dit betekent dat wij het tot nu toe opgelegde 
bedrag van € 5,6 miljoen afzonderen in afwachting van de rechterlijke uitspraak. Als wij gelijk krijgen 
dan voegen wij dit bedrag toe aan de algemene reserve. 
Als de tegenpartij door procedeert tot aan de Hoge Raad dan volgt de rechterlijke uitspraak in het 
meest gunstige geval over ongeveer 1,5 jaar. 
 
 
De omvang van onze risico’s zijn beperkt 
Bij het uitvoeren van de gemeentelijke activiteiten houden wij rekening met de risico’s die wij als 
gemeente lopen. De risico’s brengen wij in beeld bij de documenten in onze planning & controlcyclus. 
Dit is onder meer van belang om een goede afweging te maken over de inzet van de algemene 
reserve. 
Ten opzichte van de stand bij de Begroting 2019 neemt de omvang van de structurele risico’s iets toe 
van € 619.000 naar € 710.000. Dit komt met name door de twee nieuwe risico’s:  

- Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
- Stijgende bouwkosten 

 
De incidentele risico’s nemen af van € 2.648.000 naar € 1.585.000. Dit komt met name door de risico’s 
die vervallen zijn: 

- Afhandeling nieuwbouw gemeentehuis 
- Het Plein overname personeel  
- Gasfabriekterrein  
- Participatiewet-Inkomen 

 
In onderstaande tabel geven wij alle risico’s met de mogelijke financiële gevolgen. In bijlage 5 vindt u 
een totaal overzicht van de risicobeschrijvingen. 
        

Bedragen in €  

 
 

 
 

 
Om makkelijk te beoordelen en vergelijken werken wij met een ratio weerstandsvermogen  
Dit is een getal dat weergeeft of wij voldoende financiële reserve hebben om risico’s op te vangen. Wij 
maken onderscheid in structureel en incidenteel. Bij de structurele ratio delen we de onbenutte 
belastingcapaciteit door de som van de structurele risico’s. De onbenutte belastingcapaciteit is 
€ 6.222.000. Bij de incidentele ratio delen we het vrij besteedbaar deel van de algemene reserve door 
de som van de incidentele risico’s. Onderstaand geven wij de berekening van de ratio: 

Overzicht risico's Bruto bedrag Kans Nettobedrag

Structureel

1 Toerekening uren investeringen/grondexploitaties bestaand 675.000           30% 202.500            

2 Onbenutte ruimte BTW-compensatiefonds bestaand 250.000           50% 125.000            

3 Jeugdhulp Zorg in Natura bestaand 250.000           50% 125.000            

4 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) nieuw 98.000            90% 88.200             

5 Stijgende bouwkosten nieuw 100.000           70% 70.000             

6 Omgevingswet bestaand 370.000           10% 37.000             

7 Plus OV, deelnemende gemeenten bestaand 100.000           30% 30.000             

8 Toename kosten meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling bestaand 30.000            90% 27.000             

9 Renterisico bestaand 50.000            10% 5.000               

709.700            Saldo structurele risico's

Incidentele risico's

10 Grondexploitaties bestaand 3.485.000        30% 1.045.500         

11 Garanties bestaand 395.000           50% 197.500            

12 Etalage naar de Toekomst bestaand 1.805.000        10% 180.500            

13 Rondweg Lochem bestaand 165.000           70% 115.500            

14 Lochemsebrug bestaand 460.000           10% 46.000             

15 Afhandeling nieuwbouw gemeentehuis vervalt -                  0% -                   

16 Het Plein overname personeel vervalt -                  0% -                   

17 Gasfabriekterrein vervalt -                  0% -                   

18 Participatiewet-Inkomen vervalt -                  0% -                   

1.585.000         Saldo incidentele risico's



 
Ratio structureel weerstandvermogen: 

 

 
 
Ratio incidenteel weerstandsvermogen: 
 

 
 
 
Ons weerstandsvermogen is uitstekend 
Om de ratio van het weerstandsvermogen te beoordelen, gebruiken wij de volgende 
beoordelingstabel: 
 

Beoordelingstabel weerstandsvermogen 

Schaal Ratio weerstandsvermogen Betekenis 

A > 2,0 Uitstekend 

B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 < x < 1,4 Voldoende 

D 0,8 < x < 1,0 Matig 

E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende 

F < 0,6 Ruim onvoldoende 
Bron: De beoordelingstabel weerstandsvermogen is opgesteld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement 
(NAR)  

Ten opzichte van de Begroting 2019 daalt het ratio voor het structurele weerstandsvermogen van 10,1 
naar 8,8. Ook nu valt deze ruim in schaal A en is daarmee uitstekend. 
  
Ten opzichte van de Begroting 2019 neemt het ratio voor het incidentele weerstandsvermogen toe 
van 5,9 naar 8,4. Ook nu valt deze ruim in schaal A en is daarmee uitstekend. 
De toename komt door het vervallen van vier risico’s. Het risico ‘Gasfabriekterrein’ vervalt, omdat het 
bestemmingsplan onherroepelijk is. Het risico ‘Afhandeling nieuwbouw gemeentehuis’ vervalt, omdat 
de gemeente in het gelijk is gesteld. De betrokken partijen herstellen de gebreken in het voorjaar van 
2019. De risico’s ‘Het Plein overname personeel’ en ‘Participatiewet-Inkomen’ zijn financieel verwerkt 
en daarmee afgedekt.  
Tegenover de afname van risico’s staat door de investering in nieuw beleid een afname van de 
algemene reserve met € 2,7 miljoen.  
 
De beoordeling van het ratio weerstandsvermogen is een momentopname. Op dit moment is het 
jaarrekeningresultaat 2018 niet definitief. Deze zit niet in de stand van de algemene reserve. Vanwege 
het vroege tijdstip van opstellen van de kadernota is de afronding van de jaarrekening 2018 nog niet 
gereed.  
  

6.222.000

709.700
8,8=

13.311.500

1.585.000
= 8,4



 

Beslispunt 2: 

Instemmen met het verwerken van de financiële mutaties uit bijlage 3 

 

Beslispunt 3: 

Instemmen met de dekkingsmaatregelen uit bijlage 4 

 

Beslispunt 4:  
Instemmen met de onttrekking van een bedrag van € 1.470.500 (2019), € 1.074.000 (2020) en 
€ 167.000 (2021) uit de algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort.  
 

  



Hoofdstuk 4 Begrotingsrichtlijnen 2020 
 

Tussentijdse voorstellen met 
financiële gevolgen  
(drie O’s) 

Tussentijdse voorstellen met financiële gevolgen komen alleen in 
aanmerking als die voldoen aan de drie O’s van onvoorzien, 
onvermijdelijk en onuitstelbaar. 

Zwart blokje (investeringen) 
 

In het investeringsplan 2020-2023 kunnen voornemens met een zwart 
blokje worden gemarkeerd. Dit betekent dat bij de vaststelling van het 
investeringsplan bij de Begroting 2020 de kredieten/budgetten 
meteen beschikbaar worden gesteld. 

Doorlooptijd kredieten 
 

De doorlooptijd van een krediet voor een investering is maximaal drie 
jaar, tenzij wordt aangetoond dat door bijzondere omstandigheden 
een langere doorlooptijd noodzakelijk is.  

Indexatie exploitatiebudgetten 
en reserves 
 
 

Het percentage is gebaseerd op gegevens bij de 
gemeentefondscirculaire van september 2018. Het verwachte 
percentage voor onze exploitatie 2020 is 1,5%. Dit percentage 
gebruiken we voor aanpassing van de exploitatiebudgetten en  
reserves. Uitzondering in deze kadernota hierop is het 
dekkingsvoorstel de interne materiële budgetten niet te indexeren. 

Indexatie loonkosten De laatst afgesloten CAO loopt van 1-5-2017 tot 1-1-2019.  Deze is 
verwerkt in het budget salarissen. 
Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2020 en volgende 
jaren is gemiddeld 1,9%. Dit percentage is gebaseerd op ramingen in 
de gemeentefondscirculaire september 2018. 

Indexatie subsidies 
 

Het percentage waarmee we subsidies verhogen is gelijk aan het 
laatst bekende Consumentenprijsindexcijfer (CPI) over een heel jaar. 
Het percentage voor 2020 bedraagt 1,7% (= CPI 2018).  

Indexatie tarieven 
 

De belastingen en tarieven worden met het verwachte 
inflatiepercentage van 1,9% verhoogd. Het percentage is gebaseerd 
op het Centraal Economisch Plan 2018 en gebruikt bij de 
gemeentefondscirculaire van september 2018. Dit inflatiepercentage 
geeft aan wat de verwachte loon- en prijsstijging is bij de overheid. 

Rentepercentage De rekenrente is 0,5%.  

Rentepercentage 
vennootschapsbelastingplichtige 
activiteiten 

Voor de kostprijsberekening bij de jaarwinstbepaling van activiteiten 
die vennootschapsbelastingplichtig zijn bedraagt het rentepercentage 
0,87 %. Dit percentage wordt berekend op basis van het gewogen 
gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningportefeuille, 
naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen per balansdatum 
aan het begin van het betreffende boekjaar. 

Aantal inwoners (per 1 januari) 2020 2021 2022 2023 

 33.625 33.650 33.675 33.700 

 Hoewel er regionaal nog steeds uitgegaan wordt van een dalend 
aantal inwoners, gaan we nu uit van een kleine toename van 25 
inwoners per jaar. Dit is gebaseerd op de toename in 2018 van 13 
inwoners. 

Woningvoorraad (per 1 januari) 2020 
15.090 

2021 
15.177 

2022 
15.264 

2023 
15.351 

 

 De aantallen woningen zijn gebaseerd op de gegevens die gebruikt 
worden voor de berekeningen binnen het gemeentefonds. Voor de 
toename van het aantal woningen is een inschatting gemaakt op 
basis van de planningslijst woningbouw. 

 

Beslispunt 5:  

Instemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2020.  



Hoofdstuk 5 Beslispunten 

 

Beslispunt 1:  
Instemmen met: 

 het beschikbaar stellen van budget voor uitvoering aanvullend nieuw beleid 2019. In bijlage 2a 
geven wij deze budgetten met een ‘zwart blokje’ weer. Het gaat om de volgende activiteiten: 

- Impuls geven aan het verduurzamen en/of asbestvrij maken van particuliere woningen (1) 
- Instellen verzilverleningfonds particulieren (2) 
- Ontwikkeling lokaal media aanbod (3) 
- Jongeren betrekken (4) 
- Lochem viert 75 jaar bevrijding in 2020 (5) 
- Eenvoudig schrijven, doen! (6) 
- Vervolg collegetour (7) 
- Integraal beheren van de openbare ruimte (IBOR) (9): 

o Onderhouden openbare ruimte - basis op orde 
o Onderhouden openbare ruimte 

- Onderhouden en vervangingen industriële binnenhaven Lochem (11):  
o Onderzoek onderhoud en vervanging kades 

- Ontwikkelen visie bedrijventerrein Goorseweg (12) 
- Uitvoeren economische agenda (13) 
- Ontwikkelen digitaal platform / agenda recreatie en toerisme & culturele agenda (15) 
- Verbouwen en bijdragen aan exploitatie inspiratiecentrum VVV Markt 2 Lochem (16) 
- Doorontwikkelen en optimaliseren participatie (18) 
- Programmabudget inrichting Wsw-taken (19) 
- Pilot om ouders, met kinderen uit arme gezinnen, extra te ondersteunen bij het zoeken 

naar werk (20) 

- Lokaal actieplan biodiversiteit opstellen en uitvoeren (23) 
- Doorontwikkelen van de innovatie coöperatie (agrarisch) (24) 

o Projecten faciliteren (bijv. zonnebloemen langs maïsvelden, opslag 
waterstof) 

- Aanpak Centrum Lochem (binnenstad en verkeerscirculatieplan 2019 - 2021) (27) 
- Ontwikkeling beleid huisvesting arbeidsmigranten (30) 
- Onderzoek verduurzaming complex De Beemd (31) 
- Meerjaren onderhoudsplan gebouwen 2018-2022 (32) 
- Ontwikkelagenda 2018-2022 (t.b.v. de democratische kwaliteit) (33) 
én 

 het nieuw beleid 2020 en verder betrekken bij het opstellen van de begroting 2020 
 

Beslispunt 2: 

Instemmen met het verwerken van de financiële mutaties uit bijlage 3 

 

Beslispunt 3: 

Instemmen met de dekkingsvoorstellen uit bijlage 4 

 

Beslispunt 4:  

Instemmen met de onttrekking van een bedrag van € 1.470.500 (2019), € 1.074.000 (2020) en 
€ 167.000 (2021) uit de algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort.  
 

Beslispunt 5:  

Instemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2020. 

 


