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Financiële positie



Kernpunten

Door BBV voorgeschreven standaard set financiële kengetallen geeft 
beeld van de financiële positie van de gemeente. De kengetallen 
worden afgezet tegen landelijke signaleringswaarden, zoals die ook 
door de provinciaal toezichthouder worden gebruikt voor inzicht in de 
financiële positie en risico van de gemeente.

Situatie gemeente Dordrecht

• In de jaarlijkse Benchmark gemeenten 2023 staat de gemeente 
Dordrecht in de categorie gemeenten met > 100.000 inwoners op 
de 7e plek (2022: 2e plek). 

• De financiële positie van de gemeente is nog steeds gezond, mede 
dankzij de ontvangen Eneco gelden.

• De solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de financiële 
gezondheid van een gemeente. Het eigen vermogen wordt afgezet 
tegen de totale bezittingen. De meerjarenraming laat een stabiel 
beeld van de solvabiliteit zien. In 2021 lag de solvabiliteit van de 
gemeente (68%) boven het provinciale gemiddelde van 42,7%.

De kengetallen laten zien dat de financiële positie van de gemeente in de komende jaren gezond is.
Financiële performance  

Verplichte kengetallen
begroting 2023

Werkelijk 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Begroting 
2025

Begroting 
2026

Netto schuldquote -3,0% 12,0% 12,0% 7,0% 5,0% 10,0%

Netto schuldquote* -8,0% 7,0% 4,0% -1,0% -2,0% 3,0%

Solvabiliteitsratio 68,0% 70,0% 68,0% 68,0% 69,0% 67,0%

Grondexploitatie 10,0% 9,0% 12,0% 7,0% 4,0% 6,0%

Structurele exploitatieruimte -0,7% 0,6% 1,2% 1,8% 2,1% -1,8%

Belastingcapaciteit** 94,0% 93,0% 88,0% 96,0% 96,0% 96,0%

* Nettoschuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

** De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t

te vergelijken met het landelijke gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage



De gemeente Dordrecht laat de komende jaren een sluitende begroting zien
Financiële positie

In een oogwenk:

• De begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2023 – 2026
laat een positief financieel beeld zien en is structureel in evenwicht.

• Er is ruimte voor het oppakken van maatschappelijke opgaven zoals 
wonen, duurzaamheid, kansengelijkheid en gebiedsontwikkeling.

Aandachtspunten:

• Extra middelen via het gemeentefonds tot en met 2025. Middelen 
zijn niet structureel! Hoe voorkom je dat incidenteel geld wordt 
besteed aan structureel beleid!

• Onzeker financieel perspectief vanaf 2026! Dit maakt het lastig om 
structureel beleid te maken of te investeren in maatschappelijke 
opgaven.

• Meer éénmalige bijdragen vanuit het Rijk voor investeringen die voor  
gemeenten tot structurele lasten in de begroting leiden. Dit
beinvloedt structureel evenwicht in de begroting!

• De gemeente beschikt de komende jaren over ruimere middelen, 
waardoor nu het moment is om te werken aan de wendbaarheid en 
weerbaarheid van de begroting.

Structurele begrotingssaldo 2023 2024 2025 2026

(bedragen x € 1.000)

Saldo baten en lasten -2.713    5.575     3.042     -18.480  

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan 7.294     3.186     6.996     5.526     

reserves

Begrotingssaldo 4.581     8.760     10.037   -12.955  

Waarvan incidentele baten en lasten -2.879    -2.094    -1.986    -2.575    

Structureel begrotingssaldo 7.460     10.854   12.023   -10.380  



Kernpunten

Weerstandsvermogen betreft de relatie tussen financiële buffers en 
financiële risico’s.

• Norm: buffer is minimaal even groot als de risico’s (ratio 
weerstandsvermogen = minimaal 1)

Situatie gemeente Dordrecht

• Ratio weerstandsvermogen is nu 1,6 en is op basis van de geldende 
BBV-normen toereikend.

• De beschikbare capaciteit laat een dalende trend zien door daling 
van de beschikbare reserves en stijging risico’s. De daling wordt 
veroorzaakt door onttrekkingen uit de algemene reserve voor 
intensivering Politiek Akkoord en aanvulling  Crisis- en Herstelfonds.

De gemeente Dordrecht beschikt over voldoende buffers om risico’s op te vangen

Weerstandsvermogen 

Weerstandsvermogen 2021 2022 2023
(bedragen x € 1.000) (jrk) (begr.) (begr.)

Beschikbare capaciteit 55,4         36,0         40,6        
Benodigde capaciteit 19,6         18,3         24,7        
Ratio weerstandsvermogen 2,8 2,0 1,6
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Punten voor de bestuurlijke agenda



 Uitvoerbaarheid en haalbaarheid: is de gemeente in staat de ambities en maatschappelijke opgaven te realiseren, hoe omgaan 
met deze onzekerheid en toetst u als raad de uitvoerbaarheid van beleid waarvoor u middelen vrijmaakt in begroting?

 Extra middelen: Tot en met 2025 ontvangen gemeenten extra middelen. Deze middelen zijn niet structureel. Het is zaak te 
voorkomen dat incidenteel geld wordt besteed aan beleid dat zorgt voor structurele lasten in de begroting. 

 Groei: De komende jaren zal de gemeente verder groeien door de realisatie van een groot aantal nieuwe extra woningen. Deze 
groei zal grotendeels ‘binnenstedelijk’ plaatsvinden en druk geven op de bestaande voorzieningen. Om uitholling van het 
voorzieningenniveau te voorkomen is het nodig om die budgetten mee te laten groeien met de (autonome groei) van de 
gemeente. Hoe gaat u hier als raad mee om?

 Digitalisering: Onder noemer ‘Smart Society’ werkt de gemeente aan de beveiliging en privacy van data en persoonsgegevens. 
Maar dat gaat niet vanzelf. Dit vraagt om visie, leiderschap en executiekracht. Van de raad, bestuurders en management van de
gemeente. Dat noemen wij ‘Digitale Bestuurskracht’. Hoe staat het met de ‘Digitale Bestuurskracht’ in de gemeente Dordrecht? 

 Sturingsvraagstukken: de wereld verandert snel. De opgaven van nu zijn misschien over een jaar ingehaald door actuele 
ontwikkelingen. Biedt het planning & control instrumentarium voldoende handvatten voor een sturende en controlerende rol van 
de raad?  

In de aanloop naar de kadernota 2024 geven wij n.a.v. de begroting 2023 en onze benchmark de volgende 
onderwerpen mee voor het gesprek tussen raad en college.

Punten voor de bestuurlijke agenda
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