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Kaderbrief 2021 
Wijk bij Duurstede, juni 2020 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

In de afgelopen maanden heeft het virus Corona de hele wereld op zijn kop gezet. We kregen te 

maken met een crisis die zijn weerga niet kent en die ons voor problemen stelde die voor iedereen 

nieuw waren. We hebben met veel creativiteit en inzet oplossingen gevonden voor een aantal 

problemen. En deels zijn we nog op zoek naar die oplossingen. Daarnaast is er een voorgenomen 

herijking van het gemeentefonds. Waarvan, hoewel uitgesteld, de verwachting is dat die nadelig voor 

ons uitpakt. De kaarten zijn en worden opnieuw geschud, maar hoe dat uitpakt laat zich niet 

makkelijk raden.  

 

Er zullen gevolgen zijn voor de lange termijn en er zijn zaken die misschien wel voor altijd 

veranderen. Wat de grote thema’s worden laat zich nu, wellicht slechts nog maar ten dele, 

aanwijzen. Zeker zal deze crisis effect hebben op economisch en sociaal vlak. Van die effecten 

tekenen zich nu contouren af; aard en omvang zijn nog ongewis. 

Of een verander(en)de relatie overheid en samenleving een thema zal blijken, zal de toekomst 

uitwijzen.  

 

Naast al deze onzekerheden is ook onze financiële uitgangsituatie verslechterd. Belangrijke factor 

hierin zijn de financieringsregels van het Rijk en de aangescherpte regels bij het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV), waar wij u via de Jaarstukken 2019 en Voorjaarsnota 2020 over hebben 

geïnformeerd.  Daar komt nog bij de grote onzekerheid over het nieuwe verdeelstelsel voor de 

algemene uitkering van het gemeentefonds met ingang van 2022. Die mogelijk nadelig uitpakt, 

terwijl deze al schamel te noemen was.  

Dit was dan ook aanleiding voor ons om met 20 andere Utrechtse gemeenten de noodklok te luiden 

en een brandbrief naar het Rijk te sturen. En om ons te scharen achter het initiatief van P10, het 

netwerk van de 22 grootste plattelandsgemeenten. Daar is een lobby gestart om aandacht te vragen 

voor de positie van plattelandsgemeenten bij de herijking van het gemeentefonds. Hoewel wij geen 

lid zijn van P10 hebben zij ons wel in staat gesteld de lobby te ondersteunen; dit hebben wij dan ook 

van harte gedaan. Daarnaast willen we regionaal het voortouw nemen in acties waarmee we het Rijk 

duidelijk maken dat ze haar financieringsregels onder de loep moet nemen en aanpassen. We 

beschouwen de huidige regels als respectloos, ze gaan voorbij aan de waarden onder onze 

samenleving, ze gaan ten koste van kwaliteit en leiden tot tekorten. Tekorten die wij niet kunnen 

opvangen. Op deze manier worden wij ondergraven in de manier waarop wij gewend zijn om hier 

met elkaar om te gaan: fatsoenlijk, fair en met mededogen. 
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Kaderbrief in plaats van Kadernota 
In aanloop naar de Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 bieden wij u deze Kaderbrief aan 

in plaats van een Kadernota. Dit omdat het idee dat wij nu met elkaar een relevante en betrouwbare 

Kadernota op kunnen stellen niet realistisch is. Want wat de crisis met zich meebrengt wat 

onuitstelbaar, onontkoombaar en onvoorzien is, wordt in concrete zin maar langzaam duidelijker. En 

in hoeverre de rijksoverheid ons tegemoet gaat komen weten we nog niet. De antwoorden op deze 

onzekerheden zullen richting de Begroting steeds verder duidelijk worden. Maar ook dan is nog te 

verwachten dat de aard en omvang van de gevolgen van de crisis deels nog onzeker zullen zijn.  

 

In deze brief gaan wij in op de financiële uitgangssituatie, de rol van de gemeente, de hoofdopgaven 

die wij als college voor de komende tijd zien en geven we u aan langs welke lijn we de Begroting op 

gaan zetten. 

 

 

Wij-lijn 
Zeker is dat (wederom) de tijd van keuzes maken voor ons ligt. De komende tijd zal, door de 

onzekerheden van de Coronacrisis en onze financiële situatie, van ons allen lef en daadkracht vragen. 

Van samenleving, raad en college.  

Zetten we de ‘wij-lijn’ (de gemeenschap kan alleen samen een oplossing bieden) van deze crisis 

voort? Zijn de gevolgen van de crisis een gezamenlijk probleem waarbij ieder individu zich aanzet tot 

het nemen van verantwoordelijkheid en denkt vanuit ‘wat kan ik bijdragen’. Willen we iets laten om 

de ander wat te gunnen? 

En kunnen we onze politieke verschillen productief maken in het gesprek hierover, door alle 

perspectieven te belichten en daarmee de kwaliteit van besluiten te vergroten?  

 

 

Vertrouwen en rol gemeente 
Wij hebben gezien dat inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen van Cothen, Langbroek en 

Wijk bij Duurstede al krachtig het hoofd hebben geboden aan de crisis. Zij hebben 

verantwoordelijkheid genomen en hebben dat samen gedaan. En ook in de raad en het college is 

uitgesproken om er met elkaar de schouders onder te zetten om zo goed mogelijk uit de crisis te 

komen en de geleerde lessen te koesteren. Met een hart voor de kwetsbaren en oog voor de 

verantwoordelijkheid die mensen zelf kunnen dragen. 

Dit geeft ons de juiste kaarten in handen om ook de komende tijd goed met elkaar te doorstaan, 

want meer dan ooit zullen we het samen moeten doen en vertrouwen hebben in elkaar! Met al onze 

denkkracht samengevoegd komen we tot de beste oplossingen.  

 

We zijn een regiegemeente. Waarmee we altijd gezegd hebben dat dit voor ons betekent dat we 

onze invloed en verantwoordelijkheid in samenspraak met onze omgeving toe- of af laten nemen. En 

dat we zorgen dát en niet zorgen voor. De gemeente kan de gevolgen van de Coronacrisis niet voor 

iedereen wegnemen. Daartoe hebben we niet de (financiële) positie en het zou ook niet passen bij 

ons vertrouwen dat onze samenleving grotendeels een eigen verantwoordelijkheid heeft en pakt. 

Wel kunnen we faciliteren zodat de samenleving dát kan doen wat ze nodig vindt. Niet grenzeloos 

uiteraard. En wel zonder het algemeen belang te schaden. Dat is dan weer een verantwoordelijkheid 

van ons als gemeente waar we geen afstand van doen.  

 

 

Financiële uitgangssituatie 
Onze financiële startpositie voor de Begroting is niet rooskleurig. Daar kunnen we kort en duidelijk 

over zijn. Desondanks is het een gegeven waarmee we te maken hebben. Een gegeven dat ons 
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noodzaakt om keuzes te maken. Of we het er nou mee eens zijn of niet. Om fundamenteel te 

heroverwegen waar we ons geld (nog) wel aan uitgeven en waaraan niet (meer). 

Een gegeven dat vergezeld wordt door een fenomeen van schaarste. Iets waar een deel van ons mee 

opgegroeid is; een halve sinaasappel op zondag was een hoogtepunt. Immers, een sinaasappel was 

exotisch en duur. En waarvan een ander deel van ons geen weet heeft, omdat dat nooit deel van zijn 

of haar realiteit heeft uitgemaakt. Tot nu. Nu we allemaal ervaren hoe het is om met een schaarste 

aan vrijheden om te gaan, met een schaarste aan ruimte, aan vermaak, aan geld, aan 

beschikbaarheid van tal van zaken. Of dat nu komt door de huidige Coronacrisis, de middelen die we 

van rijksoverheid ontvangen of klimaatverandering.  

Is dat wat we vanzelfsprekend zijn gaan vinden, wel zo vanzelfsprekend? Het antwoord op die vraag 

is een nieuwe werkelijkheid waarmee we geconfronteerd worden. En het verder vormgeven van die 

nieuwe werkelijkheid vraagt ongetwijfeld fundamentele keuzes. Het vraagt  moed om over die 

keuzes en wat ze van ons vragen met elkaar in gesprek te gaan en onze politieke verschillen vóór ons 

te laten werken. Juist om scherp te maken wat we belangrijk vinden en om te bepalen waar een 

stapje terugzetten.  

 

In cijfers 

Verwacht startsaldo begroting 2021 o.b.v. de Voorjaarsnota 2020: 

Begroting 2020 – 2023, jaarschijf 2021: 7.666 

Meerjarige effecten naar aanleiding van Begrotingswijziging 2019 Basis op orde (december 2019) -90.989 

Structurele effecten vanuit jaarrekening 2019 -700.000 

Overige effecten voorjaarsnota 2020 -263.339 

€ -1.046.662 

 

De post ‘structurele effecten vanuit de jaarrekening 2019’ heeft betrekking op de gewijzigde regels 

van het Besluit begroting en verantwoording met betrekking tot de materiële vaste activa.  

De overige effecten in de voorjaarsnota betreffen diverse onvermijdelijke posten. Het merendeel 

heeft betrekking op hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen naar aanleiding van hun 

ontwerpbegrotingen 2021 en een lagere dividenduitkering.  

De meicirculaire 2020 is op 30 mei uitgebracht en wordt op dit moment nog doorgerekend. De 

vertaling naar de Begroting 2021-2024 is daarom nog niet gedaan.  

 

 

Financiële kengetallen 
 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 

bedragen x €1.000 

Weerstandscapaciteit 31 dec 2018 31 dec 2019 

Beschikbare weerstandscapaciteit   

Algemene reserves 7.508 7.447 

Post onvoorzien 32 32 

Onbenutte capaciteit OZB 710 878 

Beschikbare weerstandscapaciteit 8.250 8.357 

   

Benodigde weerstandscapaciteit 5.002 6.193 

   

Weerstandsvermogen 1,65 1,35 

 

Het weerstandsvermogen ultimo 2019 is voldoende. Echter, de verwachting is dat risico’s- en dus het 

benodigde weerstandscapaciteit- niet zullen dalen, maar eerder zullen stijgen.  

Een groot aanvullend risico is het de mogelijke -nadelige- effect van de herverdeling van het 

gemeentefonds. Met ingang van 2022 zal er namelijk een nieuw verdeelstelsel zijn voor de algemene 

uitkering van het gemeentefonds. De signalen zijn dat deze niet positief uitpakt voor de kleinere 

gemeenten. Eind november gaat hierover een definitief voorstel naar de Tweede Kamer. Verwerking 

van de uitkomsten vindt plaats in de decembercirculaire 2020. 
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Solvabiliteit 

 

2. Solvabiliteitsratio Rekening  

2018 

Actuele 

begroting 

Rekening 

2019 

A. Eigen vermogen                                         + 18.168 15.525 15.943 

B. Totaal passiva                                           / 65.606 68.361 62.819 

Solvabiliteit 27,7% 22,7% 25,4% 

 

Hoewel de solvabiliteit ultimo 2019 hoger is dan begroot, zal deze ratio goed moeten worden 

gemonitord om op voldoende niveau te blijven.  

 

 

Beleidsinhoudelijke effecten Coronacrisis 
We zien dat de Coronacrisis een grote maatschappelijke impact heeft. Het algemene beeld is dat er 

sprake is van een historisch diepe recessie. De Coronacrisis heeft tot een sterke economische 

terugval geleid die naar verwachting langere tijd zal duren. Landelijk wordt dit jaar een krimp van het 

bruto binnenlands product (bbp) verwacht van 6,4 procent. De werkloosheid zal oplopen tot 4,6% dit 

jaar en volgend jaar verder stijgen tot (naar verwachting) 7,3%. Vanzelfsprekend heeft deze 

economische terugval zowel effect op de prestaties van onze bedrijven als op de werkgelegenheid en 

het inkomen voor onze inwoners. Een aantal inwoners dat eerst nog een goede baan had en 

ondernemers met een goedlopend bedrijf zien zich geconfronteerd met een enorme inkomens- of 

omzetval. Een deel van deze mensen zal aanspraak gaan maken op een bijstandsuitkering. Daarmee 

maakt Nederland de diepste economische dip in 100 jaar door.  

 

Alhoewel wij zien dat er veel veerkracht en creativiteit is om met de ontstane situatie om te gaan 

zien wij ook dat kwetsbare mensen nog kwetsbaarder worden. Op landelijk en provinciaal niveau zijn 

diverse onderzoeken gedaan en adviezen gegeven.  Op dit moment zijn wij bezig de economische en 

sociale impact voor Wijk bij Duurstede in beeld te brengen. Dat doen we door met onze 

ketenpartners, landelijke en provinciale informatie te vertalen naar onze lokale situatie in vier 

werkgroepen:  

• Economie en werkgelegenheid  

• Welzijn en zorg 

• Sport, Onderwijs en Cultuur 

• Wonen 

 

Wat het voor Wijk bij Duurstede betekent kunnen wij nu nog niet zeggen. Wij verwachten bij de 

begroting een vertaling te kunnen maken. Ook bij die vertaling blijven er onzekerheden die 

afhankelijk zijn van de duur van de contactbeperkende maatregelen en de werkgelegenheid. Deze 

twee factoren zijn bepalend voor het welzijn van mensen. En daarmee voor een mogelijke toename 

van de hulpvraag, het consumentenvertrouwen, het aantal faillissementen maar ook van nieuwe 

start-ups. Het vraagt van ons en onze partners een antwoord van op- en af kunnen schalen en 

kunnen inspelen op de veranderende vraag binnen de contactbeperkende maatregelen. De 

afgelopen periode hebben we kunnen zien dat dat op heel veel vlakken lukt. Vanuit deze inzichten 

presenteren we bij de begroting scenario’s en vertalen we de onzekerheden waar nodig in onze 

risicoparagraaf. 

 

Naast deze thema’s is er ook extra aandacht nodig voor veiligheid. Want de Coronacrisis brengt een 

gigantische toename van cybercrime met zich mee en ook op het vlak van ondermijning is het nodig 

bovenop de ontwikkelingen te zitten. En de maatregelen die nodig zijn om samen met het virus te 

kunnen leven tot er een vaccin is, maken dat er ook veel meer inzet van Toezicht & Handhaving in de 

publieke ruimte nodig is.  
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Hoofdopgaven 
Raad en college hebben in deze tijd meer dan ooit de rol om op maatschappelijke ontwikkelingen in 

te spelen en daarin keuzes te maken. Deze keuzes willen we maken vanuit een integraal perspectief 

maar tegelijkertijd willen we ook focus aanbrengen. Daarom onderscheiden we de volgende vier 

hoofdopgaven (willekeurige volgorde). 

 

Kwetsbare inwoners 

Wij krijgen als gemeente steeds meer verantwoordelijkheden voor onze kwetsbare inwoners. Het 

rijksbeleid is er immers op gericht om steeds meer mensen thuis te laten wonen: ouderen, mensen 

met dementie en mensen met GGZ-problematiek dan wel een verstandelijke beperking. Wij zien ook 

dat met de Coronacrisis er een nieuwe kwetsbare groep bij komt en dat al kwetsbare personen nog 

kwetsbaarder worden. Veel hulp en ondersteuning wordt in de samenleving geboden door buren, 

vrienden, vrijwilligers en organisaties. Dat is waardevol. Als gemeente zetten wij stevig in op 

preventie conform de lijn die met de Maatschappelijke Agenda is ingezet, samen met onze 

stakeholders. Tegelijkertijd blijft er behoefte aan professionele ondersteuning en zien wij dat wij 

vanuit het Rijk steeds minder geld krijgen. Het is en blijft daarom een uitdaging om kwalitatief goede 

ondersteuning en zorg te blijven leveren. Dat vraagt van ons creativiteit, effectieve samenwerking en 

lef om keuzes te maken. 

 

Wonen 

Wonen is en blijft een belangrijk thema. Onze opgave is om de woningvoorraad in Wijk bij Duurstede 

dusdanig aan te passen zodat alle generaties bediend worden en het past bij de demografische 

ontwikkeling. Daarbij gaat het om snel en betaalbaar bouwen (zowel tijdelijke als permanente 

woningbouw). Alle ideeën en initiatieven willen we op elkaar afstemmen en met elkaar in pas laten 

lopen door dit vanuit de gemeente te coördineren.  

Het woningtekort in de regio Utrecht blijft onverminderd groot en onze inzet om ons steentje bij te 

dragen aan de oplossing ook.  

 

Duurzaamheid 

De ambitie om in 2030 voldoende energie op te wekken dat we energieneutraal zijn staat nog steeds. 

Hierbij volgen wij twee sporen. Het infaseren van hernieuwbare energiebronnen en het uitfaseren 

van niet-hernieuwbare energiebronnen.  Op beide vlakken liggen uitdagingen. Samen met de regio 

kijken we in de Regionale Energie Strategie (RES) waar de hernieuwbare energiebronnen als 

zonnevelden, windmolens et cetera moeten komen. Ook het uitfaseren van niet-hernieuwbare 

energiebronnen zoals aardgas is een uitdaging. Met de gemeentelijke Verduurzamingsregeling zetten 

wij daarmee mooie stappen maar we zien ook welke inspanning dit vraagt van alle betrokkenen. Ook 

hier geldt dat de beschikbare middelen nu niet in evenwicht zijn met de resultaten die van ons 

gevraagd en verwacht worden. Dat vraagt van ons creativiteit en lef om keuzes te maken. 

 

Economie en werkgelegenheid 

Wijk bij Duurstede stond er tot voor kort economisch gezien goed voor. De Coronacrisis heeft tot een 

sterke economische terugval geleid die naar verwachting langere tijd zal duren. De gemeentelijke 

aanpak richt zich op het faciliteren van bedrijven bij het versterken van hun kansen én op het 

vergroten van de werkgelegenheid. Dat doen we samen met ondernemersverenigingen, de 

uitvoeringsorganisaties RSD, Biga en Stichting Binding. Samen kijken we waar de problemen zich 

voordoen en of en waar inzet nodig is (mede) van de overheid. Natuurlijk hebben ondernemers zelf 

een verantwoordelijkheid om al hun creativiteit en innovatiekracht in te zetten, zoals dat ook vóór 

Corona het geval was.  

 

Werk en inkomen is een basisvoorwaarde voor een goed bestaan maar ook voor het voorkomen van 

andere problemen zoals schuldenproblematiek en/of zorgvragen. De omvang en de snelheid van 
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deze recessie, en ook voor een deel een nieuwe doelgroep die tot voor kort zich prima zelf redde, 

stelt ons voor een nieuwe uitdaging.  

 

De focus op deze hoofdopgaven betekent dat zaken die bijdragen aan één of meer van deze 

hoofdopgaven in beginsel voorrang krijgen op andere zaken. Nieuw beleid is alleen aan de orde waar 

dit onuitstelbaar of onontkoombaar is. 

 

 

Vervolgproces naar begroting 
Gegeven onze onzekere financiële situatie en de onzekerheden rondom de gevolgen van de 

Coronacrisis stellen we de Begroting op langs de lijn van de volgende vier vragen: 

 

� Wat is/blijft nodig? 

� Wat kunnen we loslaten? 

� Wat kan minder intensief of anders? 

� Wat kan uitstel dulden? 

 

Om te komen tot de antwoorden op deze vragen organiseren we na het zomerreces sessies voor uw 

raad. Het antwoord op deze vragen is immers (deels) een politieke afweging (wat overigens niet 

hetzelfde is als politieke profilering). Mocht u op voorhand denkrichtingen willen delen, dan vragen 

wij de fracties om deze via het fractievoorzittersoverleg alvast aan te geven.  

 

Om u als raad te ondersteunen bij het maken van keuzes maken we een aantal (praktische) zaken 

voor u inzichtelijk. Bijvoorbeeld of er sprake is van een wettelijke taak of van eigen beleid, of er al 

verplichtingen zijn aangegaan of dat besparen nu zorgt voor extra kosten in de toekomst. Daarnaast 

geven we u inzicht in de inhoudelijke consequenties van een keuze om iets te blijven doen, niet meer 

te doen of minder/anders te doen.  

 

In het proces om tot een begroting te komen reserveren we ruimte (oktober) om eventueel 

draagvlak- of dilemmaonderzoek te kunnen doen, mocht hiertoe de behoefte blijken.  

 

Op deze wijze denken wij het samen werkend te kunnen maken. En met elkaar een begroting op te 

kunnen opleveren waarin het zuur en het zoet evenwichtig is verdeeld. En waar onze samenleving, 

onder de gegeven omstandigheden, zo goed mogelijk mee gediend is.  

 

 

Wijkse realiteit in een verbonden regio 
We spreken hierboven over het maken van keuzes. En daarbij zijn we ook duidelijk hoe we aankijken 

tegen het rijksbeleid dat mede maakt dat we nu genoodzaakt zijn zulke stevige keuzes te maken. In 

feite zijn het keuzes met onze rug tegen de muur. We vragen de samenleving dan ook bewust niet 

om mee te denken in deze keuzes. Het vet is al van onze botten en dat is het al lange tijd. Door hen 

te vragen om met ideeën te komen geven we de indruk dat we denken dat er nog ruimte is, terwijl 

we weten dat dit niet zo is.  

 

In de inleiding hebben we al gezegd dat we het voortouw willen nemen in acties waarmee we het 

Rijk duidelijk maken dat ze haar financieringsregels onder de loep moet nemen en aanpassen.  

Een actie in dit kader, die we willen koppelen aan het begrotingsproces, is dat we de samenleving 

vragen om in beeld en tekst een gezicht te geven aan de gevolgen van de financieringsregels. In 

interviews met inwoners, ondernemers en ketenpartners laten we zien wie we zijn, wat onze 

waarden zijn, waar die nu geraakt worden, wat we verloren hebben en nog dreigen te verliezen. Ook 

als we zelfkritisch zijn en niet alles als vanzelfsprekend beschouwen.  
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We maken het hiermee persoonlijk, brengen de cijfers tot leven en helpen het Rijk om de link te 

leggen met de realiteit. Onze, Wijkse, realiteit. In een verbonden regio.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college, 

 

 

Hans Marchal 

wethouder 

 


