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5. Kengetallen  
Door een wijziging in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV), dient de 
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing nieuwe kengetallen te bevatten. De op te nemen 
kengetallen zijn: netto schuld quote, netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, 
solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit. Doel is om het 
voor raadsleden eenvoudiger te maken om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente 
Culemborg.  

Deze kengetallen zijn grotendeels gebaseerd op geprognosticeerde balansgegevens. Omdat gemeenten 
niet gewend zijn om prognoses te maken van balansgegevens is de waarde van deze kengetallen nog 
zeer beperkt. Niet uit te sluiten valt dat bij de jaarrekening hele andere uitkomsten worden berekend. 
De komende jaren wordt gewerkt aan een verbetering van deze prognoses.  

Nieuw op te nemen kengetallen in de begroting: 

Begroting 2016 
Kengetallen: 

Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 

Netto schuldquote 85% 82% 70% 

Netto schuldquote 
gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

86% 91% 100% 

Solvabiliteitsratio 20% 23% 23% 

Structurele 
exploitatieruimte 

3,40% -2,96% 3,36% 

Grondexploitatie -8% -7% -8% 

Belastingcapaciteit 101% 100% 98% 
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Toelichting: 

1a. Netto schuldquote 
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de 
baten. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie. 

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als 
exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen 
is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor 
de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij 
de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (betreft met name doorgeleende 
gelden aan woningbouwcorporaties).  

2. Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene 
reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. 
In het algemeen wordt een getal tussen 25 en 40% als een minimum gezien. Dat betekent dus dat 
Culemborg een lage solvabiliteit heeft. Dit wordt veroorzaakt door een relatief hoge schuldpositie. 

3. Grondexploitatie 
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële 
positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde 
moet worden terugverdiend bij de verkoop. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in 
exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de 
totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken (ingevolge artikel 17 onderdeel van het BBV = 
exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Het percentage in Culemborg is laag. Dit 
betekent dat risico's in de grondexploitatie relatief laag zijn. 

4. Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het 
onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het 
om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Om de structurele lasten en 
baten te bepalen worden de incidentele lasten en baten van de totale lasten en baten afgetrokken.  

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het 
saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en 
uitgedrukt in een percentage.  

5. Belastingcapaciteit 
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de 
totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder 
de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met 
gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Dit wordt afgezet tegen de gemiddelde woonlasten in 
Nederland in het voorafgaande jaar. Culemborg heeft gemiddelde woonlasten, dat blijkt ook uit dit 
kengetal. 

 

 


