
De hele begroting vindt u op 
https://wassenaar.begroting-2020.nl

Financiële investeringsruimte 
zonder te hoeven lenen
De gemeentelijke begroting dient 
toekomstbesteding te blijven. De 
gemeente Wassenaar heeft geen 
leningen uitstaan en wil dit ook zo 
houden. We kijken wel voortdurend 
naar de beschikbare financiële 
ruimte om én taken uit voeren én 
te investeren in ons mooie dorp.
Het college van b&w zorgt voor 
een structureel sluitende begro-
ting langs de volgende drie lijnen:

1. Bezuinigingen. 
In totaal wordt voorgesteld om een 
bedrag tot oplopend circa 
€ 700.000,- in 2023 te bezuinigen. 
Dit bestaat uit een combinatie van 
realistischere ramen van de 
budgetten, een enkele aanpassing 
van het investeringsprogramma en 
reële bezuinigen op de ruimtelijke 
ontwikkeling en het bestuur. Om 
een bredere discussie mogelijk te 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkhe-
den waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en alle risico’s 
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de 
financiële positie. De raad heeft besloten om minimaal een ratio van 2.0 te hanteren, deze landelijke norm 
staat voor een ‘uitstekend weerstandsvermogen’.

maken is in de bijlage ook een 
overzicht opgenomen van eventue-
le alternatieve bezuinigingen. 

2. Betere benutting van de waarde 
van de activa. 
Dit betreft een aanpassing van de 
restwaardesystematiek waarmee 
de jaarlijkse exploitatie eveneens 
kan worden teruggebracht met 
een bedrag van bijna € 700.000,- in 
2023. Deze aanpassing betreft in 
de kern een realistische manier 
van afschrijven, omdat bezittingen 
zoals woningen en vervoersmidde-
len normaliter een restwaarde 
behouden. 

3. Inkomsten verhogende maatre-
gelen (circa € 900.000,-). 
In de kadernota is een omvangrijk 
investeringsprogramma vastge-
steld. Hiermee blijven we als 
bestuur investeren in onze 
gemeente en een verdere verbete-

ring van de voorzieningen. Het 
investeringsprogramma bestaat 
onder meer uit de bouw van een 
sporthal en een gymzaal, een 
integraal huisvestingsplan voor het 
onderwijs (IHP), het verbeteren van 
het centrum van Wassenaar, het 
op orde houden van de beeldbepa-
lende dorpsmolen en de plaatsing 
van een nieuwe en duurzame 
commandopost voor de Wasse-
naarse reddingsbrigade. Het is 
realistisch om hiervoor een 
bijdrage te vragen van de 
inwoners. Er wordt dan ook 
voorgesteld om de OZB vanaf 2022 
te verhogen met 10%. De koop-
krachteffecten van deze verhoging 
zullen overigens beperkt blijven, 
omdat de afschaffing van de 
precariobelasting vanaf 2022 
zullen worden teruggegeven aan 
de inwoners. Zie ook onderstaande 
rekenvoorbeelden.

Weerstandsvermogen van Wassenaar is uitstekend

De behandeling van de begroting 2020 door de 
gemeenteraad vindt plaats op woensdag 30 
oktober 2019 in de raadhuis De Paauw,
Raadhuislaan 22. De vergadering start om 14.00 
uur. U kunt deze live volgen via de gemeentelijke 
website www.wassenaar.nl
 

Samen met de gemeente 
Voorschoten zal Wassenaar in het 
begrotingsjaar 2020 een proces 
met de ambtelijke werkorganisatie 
Duivenvoorde (WODV) doorlopen 
om te komen tot een optimalisatie 
van het samenwerkings- en 
organisatiemodel. De invoering 
van de Wet verplichte GGZ gebruikt 
de gemeente om steeds meer een 
koppeling aan te brengen tussen 
zorg en veiligheid om crisissitua-
ties zoveel mogelijk voor te zijn. 
Om zo toekomstgericht verder te 

bouwen aan onze gezamenlijk 
ambtelijke organisatie waar 
professionaliteit, deskundigheid en 
de ontwikkeling en behoud van 
talent voorop staat. Vanuit de 
gebiedskennis en betrokkenheid 
ligt de focus op een zo goed 
mogelijke uitvoering van ‘uitvoe-
rende taken’; zowel in het sociale 
als het fysieke domein. Strategi-
sche dossiers en complexe taken 
pakken we programmatisch op. 
Toegewijde medewerkers werken 
samen met deskundigen in het 

dorp en zoeken actief naar 
partners in de regio.  

Het college van b&w presenteert 
een structureel sluitende meerja-
rige begroting waarbij alle 
lopende uitgaven worden gedekt 
uit de lopende begroting 
De financierbaarheid van (nieuwe) 
gemeentelijke taken blijft een 
uitdaging.  In heel Nederland 
krijgen gemeenten een extra 
geldbedrag van het Rijk om hun 
wettelijke taken uit te voeren. Een 

gedeelte van dat geld komt uit het 
Gemeentefonds. De totale omvang 
van dat fonds is gekoppeld aan de 
uitgaven van de Rijksoverheid, 
volgens het ‘trap op, trap af’-prin-
cipe. Dat wil zeggen dat als de 
‘netto rijksuitgaven’ groeien, 
gemeenten ook meer te besteden 
hebben. Geeft de Rijksoverheid in 
een jaar minder uit dan verwacht, 
dan krimpt het budget van 
gemeenten hierdoor mee. 
Ook is het financieel inpassen van 
taken die het Rijk naar gemeenten 
heeft overgeheveld niet altijd 
mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij 
jeugdzorg. De uitgaven aan het 
sociaal domein zijn sinds 2014 
gestegen van 27,9% tot 34,7% van 
de totale uitgaven van de gemeen-
te.  In absolute getallen gaat het in 
deze periode om een stijging van 
ruim € 6 miljoen. De extra 
uitkering uit het gemeentefonds 

voor het sociaal domein is in die 
periode gestegen met € 5 miljoen 
en heeft deze hogere uitgaven 
slechts gedeeltelijk gecompen-
seerd. Ook wordt soms het heffen 
van specifieke belastingen 
afgeschaft die ten goede kwamen 
aan de gemeentelijke begroting, 
zoals de precario op leidingen 
waardoor de structurele inkom-
sten voor de gemeente Wassenaar 
van 2022 met circa € 1,8 miljoen 
dalen. 

De verwachting is verder dat de 
herijking van het gemeentefonds in 
2021 met name voor kleinere 
gemeenten (< 27.000 inwoners) 
mogelijk aanzienlijke negatieve 
financiële gevolgen hebben. De 
precieze omvang hiervan valt nu 
nog niet in te schatten. De impact 
hiervan zal in de kadernota 2022 
worden verwerkt.

Versterking ambtelijke organisatie
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Met gepast optimisme en gezond realisme presenteert het college 
de Begroting 2020.

Om onze specifieke Wassenaarse ambities waar te kunnen maken 
en de voorzieningen voor al onze inwoners op peil te houden 
ontkomen we er niet aan om een hogere bijdrage te vragen. Gelet op 
de CBS cijfers gaat het financieel gemiddeld goed met onze 
inwoners. Zeker in vergelijking met landelijke cijfers. Toch blijft het 
natuurlijk van belang dat we ook rekening houden met velen van 
onze inwoners die het financieel minder hebben getroffen. Want met 
elkaar, jong en oud, dragen we de verantwoordelijkheid voor de 
toekomst van ons mooie dorp.

€ 2.530.328
Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit
=

€ 44.921.000

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 2.530.328

Rekenvoorbeeld I
Kees woont in een huis met een 
WOZ (Wet waarde onroerende 
zaken) waarde van € 500.000,- 
in 2019. De WOZ-waarde vormt 
de basis voor de aanslag 
onroerende zaakbelastingen 
(OZB).
Indien de OZB opbrengst wordt 
verhoogd met 10% betaalt Kees, 
bij een gelijkblijvende waarde, 
het daaropvolgende jaar 
ongeveer € 50,- extra OZB.

Rekenvoorbeeld II
Als Kees in een huis met een WOZ-waarde van € 750.000 zou 
wonen, betaalt hij ongeveer € 75,- extra OZB.
De afschaffing in 2022 van de precariobelasting op kabels en 
leidingen vermindert de jaarlijkse inkomsten voor de gemeente 
met  € 1,8 miljoen. De nutsbedrijven Dunea en Alliander kunnen 
de precario voor het jaar 2022 dan ook niet meer doorbelasten 
aan de ingezetenen van Wassenaar. Als voorbeeld is uitgegaan 
van 12 duizend Wassenaarse huishoudens, dit omgeslagen over 
de precariobelasting gaat dit om circa € 150,- per huishouden.


