Persbericht kadernota 2021-2024 en bestuursrapportage 2020
Financiële uitdagingen voor Etten-Leurse begroting
De eerste bestuursrapportage 2020 en de kadernota 2021-2024 van de gemeente Etten-Leur is nu voor
iedereen te lezen. Zoals het college begin mei al bekend maakte, zien we een tekort van € 3 miljoen op de
begroting van dit jaar en zal de behandeling van de kadernota anders dan normaal verlopen. Het tekort wordt
voornamelijk veroorzaakt door het Sociaal Domein. Jeugd, Wmo en de uitvoering van de participatiewet kost €
2,8 miljoen meer dan begroot.
Financiële uitdaging van minimaal € 3 miljoen
We hebben jarenlang geprobeerd om het voorzieningenniveau vast te houden, maar onze inkomsten en onze
spaarrekening laten het gewoon niet meer toe. We bouwden voorheen vanuit grondopbrengsten mooie
voorzieningen op en konden putten uit onze reserves om dit niveau te houden. Maar de afgelopen jaren laten
keer op keer tekorten zien. De uitgaven in het sociaal domein blijven stijgen. En met de vergrijzing en
economische vooruitzichten zal dit de komende jaren niet minder worden. De kosten van de Coronacrisis
komen er dit jaar ook nog bij. Om het financiële tekort te dichten, zullen we dan ook naar alle beleidsvelden in
de begroting moeten kijken. De ambities van het raadsprogramma, die daarna zijn doorvertaald in het
beleidskader, moeten we bijstellen. In november willen we een sluitende meerjarenbegroting kunnen
vaststellen. Dat betekent dat we niet veel tijd hebben om een pakket aan maatregelen van minimaal € 3
miljoen samen te stellen.
Kadernota anders dan normaal
De eerste bestuursrapportage laat tekorten zien in 2020, die in de loop van de jaren groter worden. Dat
betekent dat het college de kadernota aanbiedt zonder nieuw beleid, zonder voor te sorteren op
ontwikkelingen vanaf 2021. Daar is nu in de begroting geen geld voor. Het college vraagt de gemeenteraad om
bij de behandeling van de kadernota aan te geven welke ambities aangepast moeten worden. Dit kan het
college dan gebruiken voor het samenstellen van een sluitende meerjarenbegroting.
Aanpak voor sluitende begroting zal pijn doen
Het is de taak van het gemeentebestuur om aan te geven waar ambities en kwaliteitsniveaus bijgesteld mogen
worden. Besluiten die niet altijd gemakkelijk zullen zijn. Besluiten die zelfs pijn kunnen doen. Een van de sterke
punten van Etten-Leur is juist onze gedrevenheid, ambitie en dat wij hard werken voor een bepaalde kwaliteit.
Het is dan ook belangrijk om te komen tot een evenwichtig pakket van maatregelen waarbij duidelijk is wat de
consequenties zijn. Het college zal volgende week een voorstel aanbieden aan de raad waarin staat hoe het
college dit wil aanpakken en op basis van welke uitgangspunten. Ook dit voorstel zal een belangrijk element
zijn bij de behandeling van de kadernota.
Tijdens De Raad luistert van 15 juni licht de gemeente de tekorten toe en presenteert het de uitgangspunten
voor de aanpak. Op 29 juni debatteert de gemeenteraad hierover tijdens De Raad Debatteert.
De eerste bestuursrapportage en kadernota zijn in te zien via het financieel portaal van de gemeente EttenLeur: http://kadernota2021.etten-leur.tangelo.nl
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