
Financiële kengetallen  

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing - in 
aanvulling op de ratio weerstandsvermogen - een verplichte set van vijf financiële kengetallen 
wordt opgenomen. Deze staan in de tabel hieronder. De kengetallen maken inzichtelijk(er) 
over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te 
kunnen dekken of opvangen. 

   Rek. 
2014 

Begr. 
2015 

Begr. 
2016 

1A. Netto schuldquote 86% 73% 76% 

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 75% 65% 67% 

2. Solvabiliteitsratio 14% 12% 11% 

3. Grondexploitatie 8% 11% 12% 

4. Structurele exploitatieruimte 2% -1% 1% 

5. Belastingcapaciteit 109% 109% 108% 

We bekijken de kengetallen in hun onderlinge relatie en voorzien ze van een adequate 
toelichting om meer inzicht in de financiële positie te bieden. Bij de beoordeling ervan gaat 
het vooral om het volgen van de trendmatige ontwikkeling. Een verklaring van de verschillen 
in de jaarlijkse mutatie is minder van belang. 

Netto schuldquote 
De netto schuldquote laat het niveau van de schuldenlast zien, ten opzichte van de eigen 
middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten op de exploitatie 
drukken. Omdat het onzeker is of alle leningen terug zullen worden betaald, berekenen we de 
netto schuldquote zowel in- als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk welk 
aandeel de verstrekte leningen in de exploitatie hebben en wat dat betekent voor de 
schuldenlast. Over de periode 2014 - 2016 is een dalende trend van de netto schuldquote 
zichtbaar. De netto schuldquote in- en exclusief doorgeleende gelden bevindt zich met 76% 
respectievelijk 67%, duidelijk beneden de door de VNG gehanteerde kritische waarde van 
130%. 

Solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio is de verhouding eigen vermogen/balanstotaal en geeft inzicht in de 
mate waarin onze gemeente in staat is op de langere termijn aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen vermogen tegenover 
de schulden en is de kans groot dat de schulden worden afbetaald. Dit betekent tegelijkertijd 
dat veel eigen vermogen (reserves) wordt aangehouden dat niet wordt besteed. Enschede 
heeft bestemmingsreserves gevormd om in de stad te blijven investeren. Wordt het eigen 
vermogen te klein, dan verslechtert de solvabiliteit. Over de periode 2014 - 2016 is een licht 
dalende trend zichtbaar, maar over een langere periode laat dit kengetal een redelijk constant 
niveau zien. 

Kengetal grondexploitatie 
Dit kengetal geeft aan hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) 
baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet 
worden terugverdiend bij de verkoop. Over de periode 2014 - 2016 is er een lichte stijging 
zichtbaar en eind 2016 komt het kengetal uit op 12%. Voor de komende jaren moeten er 
bovendien nog veel kosten en opbrengsten gerealiseerd worden. Dat betekent dat we in de 
toekomst nog veel inspanningen moeten verrichten en daaraan zijn risico's verbonden. We 



zetten in op het verkleinen van die risico's en het verbeteren van de financiële positie door het 
traject Richting aan ruimte uit te werken en de looptijd van grondexploitaties te verkorten. 

Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal hebben we nodig om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte onze 
gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of 
structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en 
reële evenwicht van de begroting, maken we onderscheid tussen structurele en incidentele 
lasten. In de jaren 2016 tot en met 2019 is er structurele ruimte (een positief saldo van 
structurele baten/lasten) en daarmee een structureel sluitende begroting. 

Belastingcapaciteit 
De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in onze gemeente zich verhoudt 
tot het landelijke gemiddelde. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te 
verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten verstaan 
we de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in 
die gemeente. De belastingcapaciteit scoort met 108% boven het landelijk gemiddelde. In 
vergelijking met de Twentse gemeenten is Enschede overigens geen uitschieter (zie 
paragraaf lokale heffingen). 

Als we de ratio weerstandsvermogen en de bovenstaande kengetallen in samenhang 
beschouwen, dan constateren we een verbetering van de financiële positie in de komende 
jaren. Het weerstandsvermogen verbetert en ook de netto schuldquote scoort positiever dan 
de daarvoor gestelde norm. In 2018 zien we een verslechtering van de ratio als gevolg van de 
afboeking op projecten. Dit heeft echter wel als gevolg dat grondexploitaties verbeteren en 
risico's worden gereduceerd. Vanaf 2019 verbetert de ratio weer naar 1,3. Als we naar de 
exploitatie kijken, dan is het van belang dat we de structurele lasten kunnen blijven dekken 
met structurele middelen. Zoals aangegeven is er beperkte structurele ruimte in 2016. Ook bij 
wijzigingen in het middelenkader zullen we de komende jaren blijven inzetten op een 
structureel sluitende begroting en een verdere verbetering van de financiële positie. 

Voor het gedetailleerde overzicht van (onverplichte) financiële indicatoren verwijzen we naar 
het Overzicht indicatoren financiële positie (bijlage 6.10).  
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