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Benchmark gemeenten 2020

BDO

In Benchmark Nederlandse gemeenten is de financiële gezondheid van alle 355 gemeenten beoordeeld op 

basis van de jaarrekeningen over 2020, met als resultaat een financiële ranking van alle gemeenten, verdeeld 

naar inwoneraantal. Daarnaast zijn de begrotingen voor 2022 geanalyseerd.

Incidentele voordelen maskeren structurele problematiek. Nederlandse gemeenten kampen met structurele 

financiële uitdagingen. Hoewel het resultaat van alle gemeenten met 4,6 miljard euro in 2020 positief was, 

sloot nog steeds ruim één op de drie (125 gemeenten) af met een tekort. Het positieve resultaat was vooral het 

gevolg van incidentele voordelen. De 355 gemeenten verwachten dit jaar gezamenlijk een tekort van één 

miljard euro. 

BDO-Benchmark Nederlandse gemeenten 2022 | Bekijk rapport - BDO
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https://www.bdo.nl/nl-nl/nieuws/2022/bdo-benchmark-nederlandse-gemeenten-2022-tekorten-nemen-af-uitdagingen-worden-groter-ps-bm-gem-lo-22


Betaalbaar Almere 2050

Als alles volgens plan verloopt, heeft Almere over dertig jaar naar schatting ruim meer dan 340.000 
inwoners. In het rapport Betaalbaar Almere in 2050 wordt hierop antwoord gegeven. Aan de hand van 
meerdere aannames is gekeken of het haalbaar is om de kosten te drage. Dat antwoord is ‘ja’. Zero based
budgeting kan vervolgens helpen om daadwerkelijk politieke keuzes te maken en financieel gezond te blijven. 

Betaalbaar Almere 2050 (bestuursrapportage.nl)
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https://almere2021.bestuursrapportage.nl/assets/docs/BL_Inzicht_in_de_begroting_eindrapportage_SW.pdf


Rechtmatigheidsverantwoording

In de week van 14 februari 2022 wordt in de Tweede Kamer gesproken over het wetsvoorstel van de 

rechtmatigheidsverklaring.

Vraag en antwoord Kadernota rechtmatigheid · Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)
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https://commissiebbv.nl/news/view/69c30230-e37e-4ba5-a22f-a505cc1a3473/vraag-en-antwoord-kadernota-rechtmatigheid


CAO gemeenten

De CAO is definitief. Let op de verwerking van specifieke afspraken in 2021.

Vraag en antwoord CAO-gemeenten 2021-2022 · Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)
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https://commissiebbv.nl/news/view/6ab1c137-fe2a-4055-8100-a2326163b567/vraag-en-antwoord-cao-gemeenten-2021-2022


FAMO

Onbeperkt toegang tot alle activiteiten van de FAMO voor alle medewerkers van de gemeentelijke organsisatie.

www.famo.org
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http://www.famo.org/


Het geheim van succesvol 
bezuinigen bij gemeenten

Arie Teeuw



Dank voor de aandacht!

Graag tot een volgende bijeenkomst

www.famo.org

http://www.famo.org/

