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Kadernota 2018

Voorgesteld besluit

Wij stellen u met betrekking tot de reguliere onderdelen van de kadernota voor om
vast te stellen:
1. de autonome ontwikkelingen en de financiële consequenties hiervan conform
beslispunt 1;
2. de benodigde indexaties op de uitgaven conform beslispunt 2;
3. de benodigde indexaties op de inkomsten conform beslispunt 3;
4. de knelpunten en de hierbij behorende financiële consequenties conform
beslispunt 4;
5. de besluiten over de systematiek behorende bij het weerstandsvermogen
conform beslispunt 5;
6. de dekkingsmaatregelen behorende bij de realisatie van een sluitend financieel
perspectief en voldoende ratio van het weerstandsvermogen conform
beslispunt 6;
7. De voorgestelde incidentele en structurele beleidswensen conform beslispunt 7;
Tot slot stellen wij u voor:
8. de Kadernota 2018 vast te stellen en de voor de begroting relevante mutaties te
laten verwerken in de Begroting 2018.
Inleiding

Hierbij bieden wij u de stukken van de Kadernota 2018 aan. De kadernota markeert
de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Daarbij stelt u de kaders vast
waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar uitgewerkt wordt.
Met deze kadernota faciliteren wij het kaderstellend debat, opdat u vroegtijdig uw
standpunten in kunt brengen voor de op te stellen begroting.
Ondanks de uitdagingen waar we voor staan, is de financiële positie van onze
gemeente redelijk tot goed te noemen. We hebben voldoende eigen vermogen en een
acceptabele schuldenpositie. Op het sociale domein ligt echter veel financiële druk.
Wij hebben oog voor die mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Wij vinden
het noodzakelijk om te blijven investeren om de stad vooruit te helpen en te
versterken.
Naast de reguliere onderdelen staat de kadernota vooral in het teken van het balans
houden tussen enerzijds het sluitende perspectief waar we vanuit onze financiële
strategie voor staan en anderzijds de ambitie om blijvend in te zetten op het creëren,
herkennen en verzilveren van kansen gedurende de lopende collegeperiode. We
starten dit voorstel met de ambitie van Dordrecht.
Ambitie
Dordrecht gaat voorwaarts!

Dordrecht is vol in ontwikkeling. Investeringen die in het recente verleden in de stad
zijn gedaan laten zich renderen in een goed woonklimaat1 en geven glans aan Dordt
en haar inwoners. De aantrekkingskracht van Dordrecht is dan ook merkbaar
1 Zie: Atlas voor Gemeenten 2016
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gegroeid. Niet alleen als centrumstad van de regio maar ook als graag geziene plaats
door (inter)nationale bezoekers. De kracht en identiteit van deze stad, niet voor niets
door (buitenlandse) kunstenaars vele malen op het doek geschilderd, is dan ook
onlosmakelijk verbonden met het water, het rijke verleden dat de binnenstad siert en
haar eigenzinnige bewoners. Vanuit deze identiteit gaan we verder op de ingeslagen
weg voorwaarts en zetten we grote stappen op onder meer het toekomstige
woonaanbod en het participatievermogen van de stad en haar inwoners.
De inspanningen zijn niet alleen goed voor de ontwikkeling van Dordrecht; ze zijn ook
noodzakelijk. Nog altijd is de sociaal-economische positie van de stad beneden
gemiddeld. De aantrekkende economie biedt weliswaar kansen, maar de
werkgelegenheid en de regionale markten op gebied van wonen, kantoorbezetting en
detailhandel herstellen minder snel dan in andere regio's in de Randstad. Juist
daarom zetten we in op een visie op wonen en werken, waarbij we samen met
bewoners en bedrijven de stap voorwaarts maken naar een sociale en economische
veerkrachtigere toekomst.
Wonen als vliegwiel voor werk

Onze stad en de regio kent een groot potentieel. Naast een aantrekkelijk
woonklimaat beschikt het over een uitstekende verbindingen over zowel de weg, het
water alsook het spoor. We kennen daarnaast veel bedrijven die zich richting Smart
Industry bewegen en hebben ruimte voor maritieme en logistieke bedrijvigheid
tussen kerngebieden als de Rotterdamse regio, Noord-Brabant en Vlaanderen.
Bovenal kenmerkt Dordrecht zich door haar ruimtelijke kwaliteit, van de historische
binnenstad tot aan de natuurrijke Biesbosch. Deze unieke kwaliteiten gebruiken we
om de positie van Dordrecht als aantrekkelijke woonstad te versterken. Daarom
zetten we in op de bouw van 10.000 kwalitatief hoogwaardige woningen in de
komende tien tot vijftien jaar, waarmee we handen en voeten geven aan onze
noodzakelijke ambitie om een flinke stap vooruit te zetten. Met deze woningbouw
versterkt Dordrecht zich verder als centrumstad en zijn we beter in staat
economische groei en werkgelegenheid te bewerkstelligen en grootstedelijke
voorzieningen te behouden.
In een economie die in toenemende mate om de dienstensector draait waarvan
hoogopgeleide werknemers de basis vormen, is het voor bedrijven aantrekkelijk om
zich daar te vestigen waar ook haar werknemers wonen. Voor Dordrecht is dit een
grote uitdaging. Nog te vaak vertrekken hoogopgeleiden uit de regio, waar Dordrecht
wel het potentieel heeft hen te huisvesten. Met het realiseren van de ambitie op
woningbouw kan daarmee een hefboom in werking treden. Door stevig in te zetten
op de bouw van aantrekkelijke woningen op gewilde locaties in de stad bieden we
deze mensen niet alleen interessante woningen maar stimuleren ook bedrijvigheid.
Dit geeft op haar beurt een stimulans aan het herbestemmen van leegstaande
kantoorpanden en bijkomend ook voortvloeiende werkgelegenheid voor hoger én
lager opgeleiden. De inzet op de woonambitie versterkt daarmee de sociaaleconomische positie van de stad.
Lange Termijn Perspectief

Als stadsbestuur zijn we de stuwende kracht achter ontwikkelingen die het wonen en
werken in de stad versterken. Dat kunnen en willen we echter niet alleen. We
beseffen dat blijvende investeringen van zowel publieke alsook private partners hard
nodig zijn om duurzame ontwikkelingen in gang te zetten. Daarom staan we open
voor initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en
faciliteren deze ook wanneer ze een meerwaarde voor Dordrecht betekenen.
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Afgelopen jaar zijn we gestart met de ontwikkeling van een lange termijn perspectief
voor de stad. Dit doen we niet alleen maar juist samen met betrokken bewoners en
organisaties. Dit interactieve proces vertaald in Nieuw Dordts Peil2, is momenteel nog
in volle gang. Diverse werkgroepen buigen zich over de uitdagingen van vandaag en
morgen en dragen zowel concrete toepasbare ideeën aan alsook out-of-the-box
toekomstbeelden waar we als stad rekening mee dienen te houden. Samen met de
betrokken partners agenderen we de uitdagingen, waarbij het niet vanzelfsprekend is
dat de gemeente ook eigenaar wordt van deze volledige agenda. Juist de kracht van
de samenleving gebruiken wij om invulling te geven aan de wensen en uitdagingen
van de toekomst. Dit vraagt echter ook om een veranderende rolneming van de
gemeente en om een herziening ten aanzien van klassieke verantwoordingsmethoden
richting college en raad.
Zorgzame stad

Wij willen ook een zorgzame stad zijn, waarbij we uitgaan van de kracht van de
Dordtse samenleving en daarnaast de meest kwetsbare groepen de juiste
ondersteuning bieden. Met de overgedragen taken van het Rijk ten aanzien van de
decentralisaties op de Participatiewet, WMO en de Jeugdzorg is in het recente
verleden de aansturing en verantwoordelijkheid op gemeentelijk niveau gekomen.
Alhoewel het Rijk gelijktijdig met de drie decentralisaties flinke kortingen heeft
doorgevoerd, zijn wij afgelopen jaren in staat geweest om de drie decentralisaties
gezamenlijk binnen deze middelen uit te voeren.
Een verschuivende beweging is echter gaande, die de financiering van dit deel van
het sociaal beleid onder druk zet. Zo leiden oplopende kortingen bij de Participatiewet
en de Jeugdzorg tot knelpunten. Dit staat nog los van het verder oplopende tekort op
de bijstandsuitkeringen, als direct gevolg van fors teruglopende rijksmiddelen en een
toenemend aantal cliënten. Dit laatste heeft te maken met het lastiger vinden van
een match tussen uitkeringsgerechtigden en beschikbare vacatures, alsmede door de
toename van gehuisveste en te huisvesten statushouders. We blijven ons echter
inzetten op de uitstroom naar werk. Daarnaast houden we vast aan het uitgangspunt
dat de drie decentralisaties worden uitgevoerd met de rijksmiddelen die we daarvoor
ontvangen.
Netwerksturen in complexe samenwerkingsverbanden

We voeren onze taken uit met wisselende samenwerkingspartners en op
verschillende schaalniveaus, zowel lokaal, Drechtstedelijk alsook in regionaal en in
(inter)nationaal verband. De samenwerkingsrelaties gaan verder dan mogelijk te
behalen efficiencyvoordelen door bijvoorbeeld gezamenlijke uitvoering. Zo vormen
regio's een sterke speler in het openbaar bestuur waar het gaat om het realiseren
van een krachtiger positionering of lobby in Den Haag of Brussel. Tegelijkertijd
betekent samenwerking dat we voor besluitvorming ook afhankelijk zijn van andere
(overheids)partners, en daar waar bevoegdheden zijn overgedragen hebben we
minder directe zeggenschap.
Inmiddels verloopt meer dan de helft van onze uitgaven via samenwerkingsrelaties in
Gemeenschappelijke Regelingen. Daar waar we geen meerderheidszeggenschap
hebben, spoort dit aan tot discussie over het intensiveren van onze invloed om de
Dordtse belangen goed te kunnen behartigen en de gestelde beleidsdoelen te
realiseren. In aanloop naar de nieuwe bestuursperiode voeren we dan ook een
nadere analyse uit op het regionale sturingscomplex en de centrumfunctie van
Dordrecht hierin. Daarbij houden we oog voor onze gezamenlijk te realiseren doelen
2 Zie voor meer informatie: www.r
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en de daarbij behorende optimale samenwerkings- en sturingsrelaties. Waar mogelijk
een teveel aan bureaucratie en een gebrek aan slagkracht wordt ervaren, gaan we
hierover het gesprek aan. Daarnaast vragen ook de autonome ontwikkelingen ten
aanzien van de bestuurlijke inrichting van Zuid-Holland Zuid om een strategische
(her)positionering aangaande onze samenwerkingsrelaties.
Financieel perspectief onder druk

De Begroting 2017 is vastgesteld met een (krap) sluitend financieel meerjaren
perspectief, met een onttrekking uit de Algemene Reserve voor de jaarschijf 2017 en
een ratio van het weerstandsvermogen van 1,0. Door de hierboven genoemde
samenloop van ontwikkelingen in het sociale domein en het nog niet kunnen
profiteren van de opgaande economie, staat onze gemeentelijke exploitatie onder
druk. Daarnaast hebben diverse bestuurlijke besluiten, waaronder aanpassing van de
grondexploitatie Amstelwijck en het stopzetten van de grondexploitatie Belthurepark,
een aanzienlijke impact gehad op onze vermogenspositie.
De kadernota kent daardoor een stevige financiële opgave richting de
Begroting 2018.
Onze ambitie en genoemde ontwikkelingen vragen om een gedegen financieel beleid
waarin lage woonlasten, een duurzaam evenwicht van uitgaven en inkomsten en een
weerstandsvermogen van voldoende omvang centraal staan. Bij het oplossen van het
financiële vraagstuk hebben wij gezocht naar de mogelijkheid om het perspectief
nagenoeg sluitend te maken. Hierbij zetten we nadrukkelijk in op een strakke
financiële lijn richting verbonden partijen, te beginnen bij de GRD, om niet te snel
een financieel beroep te doen op de gemeente.
In de kadernota worden oplossingen geboden in de omvang van € 3,0 miljoen
structureel voor de exploitatie en ruim € 8,0 miljoen in de vermogenssfeer.
Financieel-technische oplossingen exploitatie
Ongeveer € 1,2 miljoen hiervan vinden we in de opheffing van gesloten systemen. De
systematiek van gesloten systemen heeft voor- en nadelen. Gelet op de huidige
financiële opgave stellen wij voor de gesloten systemen, met uitzondering van
Parkeren, op te heffen. Dit betekent dat de reserves van deze systemen vrijvallen in
de Algemene reserve en dat de positieve en negatieve exploitatiereeksen van de
genoemde onderdelen rechtstreeks in de gemeentelijke exploitatie worden
gepresenteerd.
Wij komen tot deze oplossing omdat wij er voorstander van zijn dat er één integraal
afwegingsmoment is voor zowel beleid als middelen, namelijk bij de kadernota.
Hiermee wordt naar de toekomst de integrale en transparante afweging tussen alle
gemeentelijke beleidsterreinen gewaarborgd. Uiteraard betekent dit wel dat
tegenvallers ook direct weerslag zullen hebben op de gemeentelijke exploitatie.
Na verwerking van de reguliere onderdelen van de Kadernota 2018 realiseren wij een
nagenoeg sluitend financieel meerjarenperspectief en een voldoende ratio van het
weerstandsvermogen.
Het blijft evenwel een opgave voor volgende raden om zowel de ambitie van de stad
- Dordrecht Voorwaarts! - te realiseren om de stad te versterken, als de bijbehorende
financiële middelen hiervoor te vinden en vrij te maken.
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Financiële positie
Ondanks de uitdagingen waar we voor staan, is de financiële positie van onze
gemeente redelijk tot goed te noemen. We hebben voldoende eigen vermogen om
onze risico’s op te vangen en een acceptabele schuldenpositie die ruim onder de
norm van de toezichthouder ligt.
Randvoorwaardelijk om onze inkomsten en uitgaven duurzaam in evenwicht te
houden, is de realisatie van diverse nog lopende taakstellingen bij onszelf en bij
verbonden partijen en een goede sturing op de overige onzekerheden, zoals wij deze
in het laatste hoofdstuk van de kadernota hebben opgenomen.
De reservepositie van de stad kent wel een belangrijke voorgestelde wijziging. De
Inkomensreserve en de EZH-reserve (€ 127,1 miljoen) hebben door de introductie
van schatkistbankieren hun functie verloren en worden grotendeels (€ 120,5 miljoen)
omgezet naar een strategische reserve Onderwijshuisvesting. Dit doen we om de
financiële kant van de doordecentralisatie mogelijk te maken. Of wanneer deze niet
doorgaat om als gemeente middelen te reserveren voor de in de toekomst
noodzakelijke investeringen op onderwijshuisvesting. Met het restant van deze
reserves (€ 6,6 miljoen plus een bijdrage vanuit de reserve grondbedrijf van
€ 2,7 miljoen) hogen we de verliesvoorzieningen van het grondbedrijf op naar
eindwaarde. Hiermee nemen we een aantal risico's naar de toekomst weg en creëren
we tegelijkertijd exploitatieruimte omdat het jaarlijks aanvullen van deze
verliesvoorzieningen niet meer nodig is.
Leeswijzer Kadernota 2018
In deze kadernota worden de volgende onderwerpen achtereenvolgens behandeld:
• De invloed van de autonome ontwikkelingen op het financiële meerjarenperspectief
(hoofdstuk 2).
• De invloed van keuzes in indexeringen op zowel uitgaven als inkomsten op het
financiële meerjarenperspectief (hoofdstuk 3).
• Een uiteenzetting van de onontkoombare knelpunten en de hierbij voorgestelde
structurele en incidentele dekking (hoofdstuk 4).
• Een beschrijving van de vermogenspositie en het weerstandsvermogen
(hoofdstuk 5).
• De totstandkoming van het sluitend financieel perspectief en de dekking hiervoor
(hoofdstuk 6).
• Een beschrijving van de voorgestelde beleidswensen en de consequenties voor de
structurele en incidentele ruimte (hoofdstuk 7).
• Een beschrijving van een aantal relevante financiële ontwikkelingen en
onzekerheden (hoofdstuk 8).
Kanttekeningen en risico's

Hoewel er strak gestuurd wordt op de huidige taakstellingen, blijft de structurele
marge binnen het financieel perspectief beperkt. Hierdoor staat het sluitende
perspectief voortdurend onder druk, omdat dit perspectief (bijvoorbeeld onder
invloed van de Meicirculaire 2017) richting de Begroting 2018 nog kan verschuiven.
We hebben ruimte om onverwachte gebeurtenissen, binnen de begrenzing van de
weerstandsratio van 1,0, incidenteel voor één of enkele jaren te dekken, echter deze
ruimte is niet oneindig.
Kosten en dekking

Niet van toepassing.
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Communicatie en inclusief beleid

In deze laatste kadernota van het college kijken we niet alleen vooruit maar blikken
we in de communicatie ook kort terug op de eerste drie jaar van dit bestuur. De
huidige financiële situatie en plannen voor de stad en de regio lichten we toe. We
laten zien wat dit college samen met de raad en de stad bereikt heeft en waar de
inzet de komende jaren op is gericht. De stad is in ontwikkeling en blijft in
ontwikkeling. Dit doen we via reguliere kanalen (gemeentenieuws, website, social
media). Kort na vaststelling van de kadernota informeert het college de pers via een
persgesprek en persbericht.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

In de Kadernota 2018 zijn nog geen cijfers opgenomen uit de Meicirculaire 2017.
Deze is pas eind mei/begin juni beschikbaar. Net als vorig jaar stellen wij
voorafgaand aan de raadsbehandeling van de kadernota een raadsinformatiebrief op
met daarin de accresontwikkeling en de doorwerking naar de Dordtse begroting.
De vastgestelde Kadernota 2018 vormt het startperspectief voor de Begroting 2018.
Bijlagen

-

ontwerp besluit;
Kadernota 2018;
bijlage la: totaaloverzicht beleidswensen;
bijlage 1b: formats beleidswensen.

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burgemeester

M.M. van der Kraan
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