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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u, zoals toegezegd bij de algemene beschouwingen ~p 21 juni ]I.. de 
uitkomsten van de financiël~stresstest voor onze gemeente uitgevoerd door SE0 
Economisch Onderzoek (verbonden aan de Universiteit van Amsterdam). De stresstest geeft 
een beeld van de gevolgen van een aantal scenario's, te weten een financiële crisis (stijging 
rente en inflatie), een sociaaleconomische crisis (economische krimp en stijging 
werkloosheid), een vastgoedcrisis, een humanitaire ramp, een omvangrijke Rijksbezuiniging 
en een combinatie van hiervoor genoemde crises. Deze stresstest is indicatief en geeft geen 
defin~tief oordeel over de robuustheid van de gemeente We hebben zelf een aantal 
conclusies getrokken op basis van de stresstest 

Vooraf 
De financiële stresstest voor de gemeente is slechts in beperkte mate vergelijkbaar met de 
stresstest voor banken. Bij de stresstests zoals deze door banken worden uitgevoerd, ligt de 
nadruk op de mate waarin een bank in staat is mogelijke schokken op te kunnen vangen, 
zodat zij niet failliet gaat. Deze vraag is voor gemeenten minder relevant: bij gemeenten gaat 
het vooral om continuïteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en bezoekers. Zo is 
een belangrijk gegeven bij de stresstest voor banken de liquiditeit, die iets zegt over de 
toegang tot de geldmarkt. De gemeente heeft hierbij bijna onbeperkt toegang, zolang de 
kredietwaardigheid van de staat der Nederlanden gewaarborgd is. 
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Wanneer de gemeente over lange tijd structurele financiële tekorten op de begroting heeft, 
kan zij een extra aanvullende uitkering bij het gemeentefonds aanvragen. De gemeente 
levert dan haar financiële zelfstandigheid in en krijgt de zogenoemde artikel 12 status, 
komende uit de Financiële verhoudingswet. Hetzelfde geldt voor de solvabiliteit, waarbij 
gekeken wordt naar de mogelijkheid om de verschaffers van lang vreemd vermogen te 
kunnen compenseren bij een faillissement. Ook hier heeft de gemeente weer het vangnet 
van de artikel 12 status. Kredietwaardigheid speelt in deze situaties dan ook minder een rol 
van betekenis. Ook banken kijken niet naar de solvabiliteit van een gemeente, door het 
vangnet van artikel 12. Hierdoor is de bank altijd verzekerd van de terugbetaling van het 
geleende geld aan een gemeente. Gemeenten zijn solvabiliteitsvrij, dit wil zeggen dat een 
bank bij de huidige wet- en regelgeving geen vermogen hoeft aan te houden voor een 
verstrekte geldlening aan een gemeente. 

Uitkomsten rapportage stresstest 
Uit het rapport blijkt gemeente Haarlemmermeer vooral kwetsbaar is voor een Financiële 
crisis en een Vastgoedcrisis. Hiermee bevestigt het rapport onze eigen analyse dat we geen 
(grote) risico's over het hoofd zien. 

Een tweede opbrengst van het rapport is dat de mogelijke impact van deze crises nu ook 
kwantitatief is gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om te bezien of de gemeente de impact van 
deze crises ook kan opvangen. Het berekende bedrag van € 32,6 miljoen per jaar voor een 
situatie met een combinatie van crises (zie bijlage, worst case scenario) lijkt voor de 
gemeente met een totale begroting van circa € 350 miljoen per jaar een op te vangen bedrag 
te zijn (9%). 

Om € 163 miljoen over 5 jaar, of E 32,6 mln. per jaar, in perspectief te zien, het volgende: 
onze algemene reserves bedragen eind 2012 bijna € 214 miljoen. Hiermee is de gemeente 
Haarlemmermeer in staat deze € 163 miljoen op te vangen en heeft zij naar verwachting 
voldoende tijd het structurele evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te herstellen. De 
waardering van ons weerstandsvermogen zal volgens de nota risicomanagement en 
weerstandsvermogen dalen van "uitstekend" (categorie A) naar "matig" (categorie D). 

Minimaal even belangrijk is dan ook of en in welke mate de begroting zo kan worden 
omgebogen dat deze € 32,6 miljoen per jaar bespaard kan worden. Een belangrijk gegeven 
hierbij zijn de programmadoorlichtingen, waarin berekend is welke bei'nvloedbare ruimte er is 
op een termijn van 2 jaar. 

Het is belangrijk op te merken dat de beïnvloedbare ruimte niet gelijkgesteld kan worden aan 
het bedrag dat te bezuinigen is. In de beïnvloedbare ruimte zijn ook wettelijke taken 
meegenomen, waarin de raad een keuze heeft. Een voorbeeld hierbij is de manier waarop 
wordt omgegaan met de zwerfdierenopvang. Op het moment dat het huidige contract 
afloopt, kan ervoor worden gekozen om dit met minimale middelen te doen, maar de 
gemeente heeft wel de wettelijke verplichting om de taak uit te voeren. Het budget dat daar 
nu aan wordt besteed, is na de contractperiode bij de beïnvloedbare ruimte gerekend. 
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In onderstaande tabel staat de beïnvloedbare ruimte per programma. 

Programma 

1. Algemene dekkingsmiddelen (verhoging 
inkomsten) 
2. Bestuur, samenleving en publiekscontact 
3. Veiligheid (schatting) 
4. Zorg en welzijn 
5. Werk en inkomen 
6. Jeugd en onderwijs 
7. Cultuur, sport en recreatie (schatting) 
8. Mobiliteit 
9. Ruimtelijke ontwikkelingen 
10. Wonen 
11. Kwaliteit fysieke omgeving (schatting) 
12. Economische zaken 
Totaal 

Beïnvloedbare Lasten 201 3 Beïnvloed bare 

ruimte 2014 ruimte 

(percentage) 

n.v.t. n.v.t. OZB- 
verhoging 

18% E 25.561 E 4.601 
20 % € 15.661 E 3.132 
37% E 27.263 E 9.978 
5 % E 43.465 E 2.130 
33% E 38.943 E 12.851 
30%" E 44.172 E 13.252 
35% E 15.076 € 5.262 
12% E 13.609 E 1.660 
24% E 4.299 f: 1.023 
35%" E 34.993 E 12.248 
26% E 6.600 € 1.716 

E 67.853 

Noot: De flexibele ruimte voorprogramma l is met name gekoppeld aan de OZB-verhoging. De 

maximale verhoging is de macronorm, die niet veel boven het inflatie-percentage ligt (in 2013: inflatie 

2,25%, macronorm 3,0%, verschil 0,75%, zou € 0,4 mln. extra aan inkomsten betekenen). Voor 

programma's 3,7,1 l is een schatting gemaakt, aangezien deze begin 2013 zullen worden doorgelicht. 

Voor programma 7 (veel subsidies) en programma l l (veel contracten) mag verwacht worden dat er 

veel keuzeruimte is. Bij programma I l hebben we de lasten inzake de afvalverwijdering en verwerking 

en de riolering en waterzuivering eruit gehaald omdat hier kostendekkende tarieven tegenover staan. 

Duidelijk is dat de beïnvloedbare ruimte 2,4 maal de noodzakelijke bezuiniging is. Dit 
impliceert dat de gemeente voldoende keuzeruimte heeft om eventueel deze E 32,6 mln te 
bezuinigen en nog steeds te voldoen aan alle wettelijke eisen. Dat dit pijnlijke keuzes vergt, 
moet ook helder zijn. 

Conclusie en vervolg 
Bij de uitgevoerde stresstest voor de gemeente Haarlemmermeer is berekend dat een 
combinatie van crises over een periode van 5 jaar onze gemeente € 163 miljoen euro zal 
kosten, met name gerelateerd aan een financiële en een vastgoedcrisis. De algemene 
reserves die eind 2012 bijna E 214 miljoen bedragen, bieden mogelijkheden dit in eerste 
instantie op te vangen. 

Ook indien besloten wordt dit niet middels de Algemene Dekkingsreserve op te vangen, kan 
op basis van de beïnvloedbare ruimte in de begroting (tussen de € 70 en € 80 mln.), 
geconcludeerd worden dat een ombuiging van € 32,6 miljoen per jaar mogelijk moet zijn 
binnen een termijn van 2 jaar. Uiteraard vergt dit pijnlijke keuzes. 
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Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de gemeente vooralsnog voldoende in 
staat is om een combinatie van crises op te kunnen vangen zonder dat de uitvoering van 
wettelijke taken in het gedrang komen. 

We komen afzonderlijk met een nadere analyse van de lange-termijnconsequenties van een 
aantal ontwikkelingen zoals beschreven in het rapport van SEO. Hierbij valt te denken aan: 

- Hoe kunnen we onze financiële wendbaarheid vergroten? 
- Hoe ziet onze ideale balans eruit? 
- Hoe kunnen we het risico van rentestijging beheersen? 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 



Stresstest gemeente Haarlemmermeer 
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Samenvatting 

SE0 I~coiiomisch Oiiderzoclr heeft een financiële stresstest uitgevoerd voor de gemeente I-iaar- 

leinmermeer. Daarin is onderzocht wat de financiële gevolgen zijti van verscliilleiide exogene 

schokkeil voor de gemeente Iilaarlcmnieinieer. De exogene sckiolrl<etl betreffen scenario's van 

een financiële crisis (stijging rente en inflatie), een sociaalecoiiornische crisis (ecoiiomisclie lrrimp 

en stijging werkloosheid), een vastgoedcrisis, een humanitaire ramp en een omvangrijke Rijksbe- 

zuiniging. Er zijn extreme, maar plausibele scenario's voor deze exogene scholrken gehanteerd. 

Deze scenario's zijn weergegeven in tabel 1. 

TToor liet berelteiieii van de fiiiaiiciële effecten vati deze exogene scliokkeii is een model gebouwd 

op basis van de fiiiaiiciële verslaglegging vaii deze geineeilte. 111 dit model is eeil kwantitatieve 

relatie gelegd tussen de variabeleii waariii de exogene scholikeii zich uiten, en de verschillende 

posteil in de bateil- & lastenrekeaing en de balaiis vaii de geineelite I-Iaarlcintnermccr die door 

die schokkeil worden beïiivloed. 

Het model is flexibel opgezet zodat ook de effecteil van zwaardere en miiider zware sceilario's, 

en de effecteti van verschillende combinaties van scholiken kunneii worden berekend. Ook kun- 

nen de Eliianciële effecten worden berekend van gebeurtenissen die mogelijk sainenliaiigeil met 

de oiideïzoclitc scholrken, zoals aanspralien op de garantiestellingen die de gemeente l-Iaarlem- 

ineimieer heeft afgegeven (waaronder de WSW en de W13V ga~:arities). I-Iet model is geschikt 

voor toelroinstig gebruili zodat de gemeente iiieuwe baten- ei1 lastenrelieningeii als basisjaar in 

liet model liaii iribretigeii. 

Tabel 1 Scenario's voor de exogene schokken 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Lange rente (%) 
Financiële crisis 

Inflatie (%) 

Sociaalecono- Economische groei (%) -3,35 -0,25 0,25 0,55 1,25 

mische Werkloosheid (%) 7,O 9 2  10,2 10,6 10,4 

Woningen 

Prijsontwikkeling (index) 94 88 84 80 76 

Ontwikkeling volume (%) 75 75 75 75 75 
Vastgoedcrisis -p..---.---.--.-..-- .-- 

Niet-woningen 

Prijsontwikkeling (index) 92 86 80 75 70 

Ontwikkeling volume (%) 67 67 67 67 67 
-------------u---.-." ---pp 

Jaarlijkse bezuiniging ten opzichte 
Rijksbezuiniging 

van het basisjaar (in miljard E) 
O 5 10 15 20 

- 
Humanitaire ramp (in miljoenen E) 70 145 145 140 135 

Bron SLO Lconomisch Oiider~oek (2012) 

In Tabel 2 zijn de bcrekeride finaiic~ele effecten voor de gemeente Haarlemiiieiïneer weergege- 

ven. De iii tabel 2 opgenomeli, ei1 Izieriia beschreveii, effecteil zijn in euro's per jaar waarmee in 



een crisisscenario de finailciëtl van de gemeente Haarlemmermeer verslechteren ten opzichte van 

de financiën van de gemeeiite in liet basisscenario. Het basissceiiario is het scenario zonder crisis. 

I5en negatief effect in een jaar lian derhalve gezien worden als het bedrag waarmee de ffiianciële 

positie van de geineente FIaarlemmermeer iii een crisisscenario verslechtert bij het uitblijven van 

een bcleidsreactie gericht op het opvangen of mitigeren vali de effecten. 

Fi~zanciëlc ~~isi.r 

Uit de tabel is af te lezen dat liet negatieve effect van de rcntescliok voor de gemeente I Iaarlem- 

mermeer oploopt van C 0,3 miljoen in jaar 1 tot C 15,l miljoen in jaar 5. IHet cumulatieve negatie- 

ve effect van de sclioli over de pcsiode vali vijf jaar is £ 46,3 indjoen. 111s de oplopende rente in 

dit scenaiïo gepaard gaat met oplopende inflatie en de reële rente daardoor constaiit blijft, wordt 

het negatieve effect van de renteschok enigszins gedempt dttor het positieve effect van de infla- 

tieschok. De  infiatieschok heeft eeii positief effect op de financiën van de gemeenten vanwege de 

reële waardedaling vali de afsclirijvingeti en de rciiteliosteli. 

So~iaa/economirc13~ crisii 

De sociaaleconomische crisis zorgt in de gemeente Haarlernmenneer voor een gemiddeld jaarlijlis 

iiegatief effcct vaii ruim C 1,6 ndjoen, waarbij het grootste effect van de crisis bereikt wordt in 

jaar 5 inet een negatief effect van C 2,9 rniljoen. I-Iet cuinulatieve iiegatieve effect van de sociaal 

ccoiiorniscl~e c~isis over de periode van vijf jaar bedraagt E 8,2 indjoeii. C 5,3 miljoen van dit 

cumulatieve effect wordt veroorzaakt door de oplopende werkloosheid in dit scenario; C 2,9 mil- 

joen door de terupal in economische groei. 

Tabel 2 Effecten van exogene schokken voor de gemeente Haarlemmermeer: verandering in 
miljoenen euro's t.o.v. het basisscenario 

Cumulatief Gemiddeld 
Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar 

per jaar 
1 2 3 4 5 

(t=i Urn 5) (t=l Urn 5) 

Lange rente -0,3 -2,8 -13,6 -14,5 -15,l -46,3 -9,3 
Financiële crisis 

Inflatie 0,0 0,2 0,7 1 3  2,4 5 2  1 ,O 

Economische 
Sociaalecono- aroei 
mische crisis 2 

Werkloosheid -0,O -0,4 -1,O -1.7 -2,2 -5.3 -1.1 

Vastgoedcrisis, 
incl. kostendaling grondbedrijf 

-7,3 -1 1,5 -20,O -19,O -20,3 -78,2 

Vastgoedcrisis, 
excl. kostendaling grondbedrijf 

Humanitaire ramp -7,O -14,5 -14,5 -14,O -13,5 -63,5 -12,7 

Va.r@edcriris 

l)e effecten van de vastgoedcrisis zijli berekeiid ten opziclitc van de door de gemeente velwachte 

inliomsten en uitgaven vaii grondexploitaties voor de liomeiide vijf jaar. In deze stresstest is be- 

reliend hoe deze iiiliomsten en uitgaven veralideren als gevolg van het vastgoedcrisis scenario. De 

geineelite lieeft aangegeveil dat tijdens een vastgoedcrisis projeeteil \vordeii vertraagd of stilge- 
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legd, waardoor er naast teruglopende iilkomsteri uit grot1dexploitaties ook spralie is van een da- 

ling va11 de liosteil van exploitatie. Wanneer dit ertoe leidt dat 80 procent van de liosteii van de 

stilgelegde projecten bespaard liuilileii worden, heeft de vastgoedcrisis in jaar 1 een negatief effect 

van C 7,3 iniljoen dat oploopt tot C 20,3 iniljoen in jaar 5. I-Iet cumulatieve negatieve effect over 

de periode van vijf jaar bedraagt C 78,2 miljoen. Wanneer geei1 projecten worden stilgelegd en er 

bij die projecten derhalve geen daling iil de koste11 van exploitatie plaatsvindt, bedraagt het cuinu- 

latieve negatieve effect va11 het sceiiario van een vastgoedcrisis £ 119,s miljoen. 

l+jhbey~i~z;fi~% 

I-Iet cuinulatievc iiegatieve effect van het scenario van een Rijlisbezuinigii~g van C 20 miljard voor 

de geincente EIaarleminerineer over de periode van vijf jaar bedraagt C 21,l tniljoeil. 111 jaar 1 

heeft deze crisis nog geen effect op de gemeei~teiinaiicië~i. I-Iet negatieve effect voor de gemeente 

bedraagt C 2,2 ndjoen iii jaar 2 en loopt op tot f: 8,3 miljoen in jaar 5. 

1 lidnlanzlazzls ra??$ 

'I'eil siotte heeft een hurnariltaire lamp, in oinvatig gehlli aai1 die val1 de vuu~werlrrai~ip ri l  E11- 

schede, een cumulatief negatief effect voor de gemeente I-Iaarlemmermeer van C 63,5 milloei1 

Combi~zatie ua1z crises 

Gezien de huidige oinstaridigl~ederi is het niet oi1derilibaar dat een fiilaiiciële crisis iii de vorm va11 

een reiltestijgiiig, een sociaaleconomisclie crisis, een vastgoedcrisis en een I<ijlisbczuiiligiilg zich 

gelijktijdig zulle11 voordoen. Iridieii dit gepaard gaat inet de veroi~derstelde vertragiiig van groiid- 

exploitaties ei1 dali~ig van daaraan gerelateerde l<ostcii, zorgt deze combinatie van crises voor dc 

gemeente ffaarleinmerineer voor een cumulatief negatief effect over de periode van vijf jaar vali 

C 153,8 miljoen. Dat komt ilecr op een gemiddeld jaarlijks negatief effect van C 30,8 miljoeil. 

CF0 FCONOMISCI I ONDER70FK 
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1 Inleiding 

111 opdracht van de gemeente f-Iaarlemmermeer heeft S E 0  I-"conornisch Onderzoek (SEO) een 

stresstest uitgevoerd op de financiëil van de gemeente. Het  doel van de stresstest is te onderzoe- 

lien wat de financiële gevolgeil zijli va11 exogene schokkeri - inct riame zware economische ge- 

beurteilissci~ - voor de fiiiaiiciële positie vaii een gemeente. Deze exogene scliolrlieil betreffeil eeil 

fiilailciële crisis, een sociaalecoiloinisclie crisis, een vastgoedciisis, ei1 een humariitaire ramp. 

Daarbij is ook oiiderzoclit wat het effect is als het Rijk fliiili kort op  liet Gemeentefoilds. Xaast 

de effecten van de afzonderlijke crises is ook onderzoclit wat het effect zou zijn als meerdere 

crises zich tegelijk zouden voordoen. 

De directe aanlcidiilg voor het uitvoerei1 van de stresstest is de grote ecoi~oinische oilzelierheid 

met mogelijli iiigrijpendc gevolgeil voor de gemeeiltelijlie ecoiionlie, de arbeidsmarkt e11 de wo- 

tiiiiginarl<t. I-Iet uitvoeren van ecil stresstest is iii lijn inct het advies van de Raad voor de fiaaricië- 

Ie verhoudiiigeii. 1x1 reactie op het voorstel moderniseriiig fiilancieel toezicht valx liet Yiiiiisterie 

van Bintlerilaildse Zaken en I<oi~iiikrijlisrelaties (B%I<) adviseert de Kaad een stresstest uit te 

voeren om de liwaliteit van de begroting en meerjareilrainiiig te beoordelen. 1 

Voor het uitvoeren van de stresstest is door SEC) eet1 fiilaricicel inodel gebouwd op basis van de 

fiilaiiciële verslagleggirig van de geineente I-Iaarleininerineei. Er  zijn vijf crisisscciiario's gedefiiii- 

eerd. Met behulp van dit inodel lrutliieil de fitlaiiciële effecteii van deze crisisscenario's voor de 

geineeiite Haarlemmerineer wordei1 berekend. Daarbij worden ook 'automatische' beleidsreacties 

meegeilomen: beleidsreacties die niet zozeer gericht zijn o p  herstel van het financieel evenwicht, 

maar beleid dat autoinaiisch verboildeil is aai1 de exogeiie gebeurteilis door wet- ei1 regelgeving 

of door staaild beleid. Tot slot zij11 effecteii beschreveil waarvail liet verbaiid inet het crisissceila- 

rio lastig te bepalen is, inaar die wel een belaiigrijlie impact op de geineeiltefiiiailciëii kuililen 

hebbeil. l-lierbij ka11 gedacht worden aai1 llet effect vail garai~tiestelliiigeii op de fiiianciëii valx de 

gemeente. Deze zijn als (sub)vaïiabelen opgenomei in het inodel ('liiioppetl om aan te draaien'). 

De in dit rapport gepresenteerde berelieiingeil ei1 effecten zijii gebaseerd op finaiiciële Liforma- 

tie die ter bcscliikliing is gesteld door de geineente I-Iaarleim~iermeer. O p  deze iilformatie is door 

S E 0  geei1 onderzoeli verricht dat het karakter draagt van eeii accouiltailtscoiitrole of dat di/lzgen~e. 

SE0 is derhalve niet veraritwoordelijli voor foutei1 of oinissies in deze gegevens. Gedegen ei1 

gebalaiiceerde coilclusies liuniieil alleeii wordeii getrokl<eil waiineer dit rapport iil het gellee1 ei1 

als téti geheel wordt bezieii. I-iet bezien van alleeii onderdelen van de analyse en het rapport kan 

tot andere cotlclusies leiden dail conclusies die volgen uit de algel-iele analyse. Omdat er soms 

spralie is vaii gebrek aai1 gegeveiis zijn ten behoeve van de  analyse waarvan dit rapport verslag 

doet veronderstelling ei^ geinaalit. IIet gebruili val1 aildere gegeveils, of het makeii vaii aildere 

veroilderstelliiigei~, kaii tot aiidere uitlioinsteil ei1 conclusies leideil. 

De iii dit rapport beschreveii resultaten \rail de fiilailciële stresstest betreffeil de effecten vaii de 

oi~derzochte crisissceilario's, al dan iiiet gecoinbitleerd, op  de financiën var1 de geineente IrIaar- 

lemmermeer. Deze effecten geven weer met welke bedragen de fiilailciëii vaii de gemeente iil een 

I Advies coiisiiltatic ii~odcriiiscritig fiiiaiiciccl tocsiclit. Ilaad voor dc fiiiarici(.lc vcrlioliditigcri 21 scptcinbcr 
201 1. Hricflicrimerii 201 1-2000403703. 

S F 0  FCONOMISCI I ONDFR7OFK 



HOOI US1 1JK 1 

crisissceiiario verslechtereil teil opzielite vail het basisscenario voor de geineeiltefinai~ciëi~ zoilder 

crisis. Evetltuele beleidsrcacties die de geineente kan inzetten om de effecten van de schokken op 

te vangen of te mitigeren zijti buiteil de ailalyse gelaten. 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk twee geeft een literatuuroverzicht van eerder 

uitgevoerde stresstesteil en zet velvolgeiis de oi~derzocksaai~palr uiteeil. I-Ioofdstuk 3 beschrijft 

de scenario's die iil de stresstest zijil doorgerelieild. Hoofdstuk 4 beschrijft aailsluiteild het re- 

kenmodel dat ten behoeve vaii de stresstest is opgesteld. FIoofdstuk i geeft een korte beschrij- 

ving van de uitgailgspositie van IIaadeinmerinecr. I-Ioofdstulr 6 beschrijft ten slotte de res~iltateil 

van de stresstest. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksaailpak die is gehanteerd voor het uitvoeren van de stress- 

test. IIet eerste deel van dit hoofdstuli gceft een overzicht van relevante literatuur over stresstes- 

ten bij baiilieii, natioilale ovcrbedeii ei1 gemeenten. Op basis va11 dit 1iteratuuroverzicl.it is in het 

tweede gedeelte va11 het hoofdstuk de onderzoeksaanpak uiteen gezet. 

Stresstesten zijn in het verleden inet name uitgevoerd bij bankeil ei1 nationale overheden. EIet 

belangrijkste doel van een stresstest is om de structurele lwetsbare puilteil vaii eeii systeem of 

eeil finaiicicle positie weer te geven otn daarmee de weerbaarheid iii kaart te brengen. I-Iet IMF 

(2002) oinschrijft een stresstest als 'a key elemenl oJ';i?Za~~~~??Ldei~tia/ ana&s thaf he@s fo fnonilor and 

unti~$ajepo/enlia/ v~~/izeraDi/iiies in fhe./ifzuzania/.!yslef?z'. Om de zwaldie punten aan te tonen, wordt een 

systeem of de financiële positie getoetst aai1 eer1 reeks extreme, maar plausibele scenario's. Stress- 

testen beaiitwoordeil zo twee vragen. In eerste instantie gceft de test aan waar de risico's liggeil 

ei1 lioe deze risico's aflianlielijli zijn van inacro-ecoiioinisclie iiidicatoreii. 'Teil tweede lian de 

uitliomst van de test gebruikt worden om de gevolgen van de uitwerking van de scholiken in 

kaart te brengen. 

Er  bestaan in de pralitijk twee metliodes voor Iiet toepasseii van een stresstest. De  eerste is de 

bottorn-up inetliode. I k z e  inctliode gaat uit van een uitvoering van de stresstest binnen de eigen 

orgaiiisatie inet scliolilicii opgelegd vailuit ecil autoriteit. Deze autoriteit telt dan alle individuele 

schokkeil op om zo tot een systeemschok te komen. I-let voordeel van deze aanpak is dat er veel 

specifieke data zijii ei1 dat de testen 'tailor-tnade' zijii, complex maar realistisch. IIet nadeel is dat 

de testeil zich onderlirig inoeilijk laten vergelijkeil. 

De tweede methode is de top-down aailpali. Deze gaat uit van een autoriteit of externe orgaiiisa- 

tie die de schok toepast en het model doorrelient. Dit lian voor zowel iildividuele organisaties als 

voor eet1 geheel systeem. Iiet nadeel van dit model is de afhankelijklieid van specifieke data van 

de individuele orgaiiisatie. Daar staat tegeilover dat door lzet gebruili van dezelfde methode de 

resultaten ma individuele orga~usaties goed te vergelijken zijn. Dit model is sitilpel, inaar 7x1 

goed oiiderling vergelijkbaar (Quagliariello, 2009). 

Stressteste~i zij11 geel1 precieze inaatstaf die met weteilschappelijke accuratesse kunnen worden 

toegepast: 'i/ ir aiz arf whicz', reqidi?w. yuantaiiue le~hiques, hufnan.j.IAdgfizenr and a series Oj"dis~7-ee/io1zag1 as- 

suf@fion.r' (Quagliariello, 2009). I-loewel de uitkomsten r7211 de stresstest niet tot eeii voorspelling 

leiden, draagt een stresstest wel bij aan een beter begip van de mogelijke bedreigiilgen voor de 

financiële stabiliteit vaii een geineente of financiële iiistelliilg iiidietl zich dergelijke scliolilieil 

voordoeii. I-Iet dient derhalve eeii aaiztal doelen. Ten eerste draagt het bij aai1 een beter verinogeii 

om de belangijliste bedreigingen voor financiële stabiliteit te identificeren. Daarnaast geeft het 

een inscliattirig vaii het effect vati een crisis op een specifieke begroting of sector. 'ïeii slotte 

zorgt het idealiter voor het i~erileri van .iroorzorgsinaatregeleil door de deelneineilde partijeil. 
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Quaghariello (2009) iloeint al5 het ultieine doel van een stresstest de paitijeii die de test ondei- 

gaan te oveitiiigeil 0111 maatiegelen te nemen, die ofwel d e  impact van de crisis reduceren, ofwel 

de kans op het uitbrelien van de crisis doen afnemen 

De Nederlaiidsclie Banli (DNB) (2010) schat stresstesten ook iil als "een waardevol toetsirigsin- 

struinent vanwege hun vootuitblikkeiide karaliter". Ilet plaatst echter een aantal kanttelieningen 

bij de bestaande testen. Zo vindt zij sceilario's vaalr te mild, oindat er geen relienitlg wordt gc- 

liouden met extreme situaties, en is de tijdsl~orizon van d e  testen vaali te Iiort. Daarnaast geeft 

DNB aan dat een stresstest in ieder geval een renterisico scenario moet hebben met een tweeledi- 

ge toepassing, waartegeti deelnemers bestand tnoeteii zijn. I-Iet eiie deel is een scenai:io waarin de 

rente snel toeneeint en liet tweede deel is een scenario waaiiil de rente coiistaiit laag blijft. 

E-Iet Miriistcrie van Financiën heeft iii september 2011 de resultaten van een stresstest op de Ne- 

derlandse begrot-iilg gepubliceerd. In deze 'Scholip~oef Overlieidsfiiiaiiciën' zijii de effecten van 

eeii financiële crisis, eeii Europese schuldeiicrisis en een mondiale ecoi~oinisclie crisis op  de 

overheidsfiilailciëii en andere ecoilomische variabcletz berekend. Het Ceritraal Planbureau (CPB) 

lieeft simulaties uitgevoerd inet een macro-economisch tiiodel vat1 Nederland, exclusief financiële 

sector. De Nederlaildsclie Banli lieeft geaiialpseerd wat de  effecten op de financiële sector zou- 

den kutlilen zijll. Het hfinisteiie va11 Fiilanciëii heeft de effecten met betrelddng tot overheidsfi- 

iiaizciëil bezien. De schokproef laat zien dat bij de drie fictieve sceiiario's de overheidsscliuld Iran 

o p l o l ~ n  tot tussen de 80 en bijna 95 procent van het bruto biiincrilands product (BBP)). 

Ook hebben verscl~ilietide Nederlandse geineeilten een stresstest uitgevoerd. In de stresstest die 

Standard & l'oors (2012) uitvoert voor lolrale en regionale overheden, ligt de focus inet name op 

de liredietwaardiglieid van de gemeente. Zij hcbbeii twee oveiwcgingen in 11~11 testen die van 

belang zijn voor dit onderzoek. l l e  eerste is dat het institutionele raamwerli voor hun rulings be- 

laiigrijli is. l le  fiiiaiiciële positie vaii een lolrale overheid liarigt af vaii de cotititiue steun van hoge- 

re overheden, zodat in de basisvoorzieilitlgeii voorzieii lian worden. Rovendicii hoort er extra 

steun te liomeii in tijden vaii rampen. Het tweede punt is dat hoe breder en meer gediversifieerd 

de gemeeiltelijlie ecoiiomie is, des te beter de geineente eventuele scholilien zou liuiliien opvail- 

12"" 

Bij de stresstesten die zijn uitgevoei:d bij banliei1 en de nationale ovedieid zijii fiiiariciële effectei1 

van verscliilleildc exogene scl~olrlien berekend. Iiierbij is gewerkt met verscldende crisissceaa- 

rio's. I le  stresstest die voor de gemeente liaarlemmeimeer is uitgevoerd is 1Geilnee in lijn: oiider- 

zoekt de finailciële gevolgen van exogene gebeurtenissen voor de fuilaiiciële positie van de gc- 

ineente. 

'Ten behoeve vail liet berekenen van financiële effecten van exogene schokkeil op de getneetltefi- 

ilanciëil dieiiet1 een aaiital stappen te worden doorlopen, wellie scheinatisch zijn weergegeven iil 

figuur 2.1. De eerste stap is het vaststellen wil de cxogeile gebeurtenis volgeiis liet pliilcipe ex- 

treem maar plausibel. Daarbij wordt bepaald hoe groot het effect van een crisis op de Nederlaiid- 

se econoinie is. I?r is daarbij zo veel mogelijlr aaiisluitiilg gezoclit bij de sceiiario's van DNB en 

SE0 FCONOMISCI l ONDFR7OFK 



het ;"\linisterie van Firianciëil, al vraagt een stresstest voor gemeenten soms om andere, specifieke 

scenario's. Deze scenario's worden in hoofdstuk drie beschreven. 

De tweede stap is vaststelleii hoe deze exogene schokken neerslaan in de geineentefixiai~ciëii. Er  
worden coëfficiënteii vastgesteld die de relatie tussen de exogene schok en de geineentefinanciën 
weergeven. Ook moeten de 'a~itotnatisclie' beleidsreacties in kaart worden gebracht. Iiet gaat 
daarbij niet zozees om beleidsreacties die gericht zijn op financieel herstel, maar om beleidsreac- 
ties die vanwege wet- en regelgeving of staand beleid onlosmakelijk verbonden zijn met de ver- 
anderingen die zich in zo'n crisisscenasio voordoen.Qe coëfficiënten en de automatische be- 
leidsreacties worden venverkt in het voor de stresstest opgesteld financieel model. Dit model 
wordt in hoofdstuk vier beschreven. 

Figuur 2.1 Deze rappodage betreft drie van de zes slappen van een stresstest 

Bron SLO Lconomisch Ondermek (2011) 

De derde stap is liet doorrekenen van de financiële effecten van de exogene schokken op de 
baten- en lastenrekening en de balans van de gemeente door middel van het financiële model. De 
oiiivang van de effecten hangen onder meer af van de uitgangspositie van de gemeente. Deze 
uitgangspositie wordt daarom beschreven in hoofdstuk vijf, waarna de financiële effecten van de 
exogeile schokken worden beschreven in hoofdstuk zes. 

Indien de veranderde financiële situatie als gevolg van een schok onacceptabel is, dient de ge- 
meente te bepalen hoe een acceptabel evenwicht in de financiële positie kan worden verkregen. 
Beter nog kan de gemeente bepalen hoe voorkotnen kan worden dat dergelijke omvangrijke iie- 
gatieve effecten op zullen treden. Dit is de vierde stap in een stresstest. De  vijfde stap behelst de 
berelteni~~g van de financiële effecten van mogelijke beleidsreacties inet beliulp van liet financiële 
model. Een laatste stap is het bepalen van de sociale gevolgen voor de samenleving van de veran- 
derende financiële situatie. Deze vierde, vijfde en zesde stap vormen geen onderdeel van deze 
rapportage. 

L \~oorbccldcil van autoinatischc beleidsrcactics zijti aaiipassii~g vat1 (mb-taricvcil aan verandcreridc vast- 
gocdprijzcn c11 Iict vertrageil en stilleggen van projecten bij tcruglopendc vastgoedtransacties. 
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Belaiigrijk oom te bei~adrulikcn is dat de scenario's van de stresstest geen voowpelliilgeil bctreffeii. 

IHet doel vati de stresstest is te aiialj7cereil hoe de gemeeiitefiiiaizciëti worden beïnvloed UI extre- 

me, maar plausibele sceaario's. De  sceilario's zijn gebaseerd op scenario's van andere stresstesten 

of afgeleid van 1iisto~ccl.ie gegevens. Overeenlioinstig d e  'Schokproef Overl-ieidsfiilatlciëi~' van 

het Ministege vaii Finariciëri wordt een schok voor een periode voor vijf jaar gesimuleerd. De  

motivatie hieracliter is dat in eeil periode van vijf jaar beleidswijzigingei1 op nationaal ei1 geineeti- 

telijk riiveau zich zullen voordoen, ei1 dat berekeningen van de effectei1 voor een langere periode 

over het algeineen i~iiiider waardevol worden. 

De beperking van de exogene schoklien tot een periode van vijf jaar impliceert dat de betreffeilde 

variabelen zich ila deze vijf jaar weer ontwikkelen volger-is het basissceiiario. Ondariks dat de 

scl-ioli zelf dus incidenteel is, Iran wel sprake lian zijn van structurele effecten. Zo viiidt de daling 

vail de liuizeilprijzeil plaats ii1 de periode vaii vijf jaar, waarna de huizeiiprijzcn zich op een struc- 

tureel lager niveau bevinden dan wanneer de exogene scllok zich iiiet zou hebben voorgedaan. 

De aiialyse beperkt zich evenwel tot de effecten op de fitlaiiciëtl vat1 de gemeeilte tijdens de peri- 

ode waarin de schok zich voordoet. Iiventuele structurele effecten op de fiiianciëil van de ge- 

meente ila de oriderzoelisperiode \rail vijf jaar zij11 niet in beschouwirig geilomen. 
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3 Exogeneschokken 

Wellie nationale, exogerie scliolrlrcn kuniien de gemeesitefinanciCtl beïnvloeden? Tioor ellr vaii 

deze schokken is iii dit hoofdstuk een extreem, maar plausibel scenario opgesteld. Deze scena- 

rio's betreffen nadruklielijk geen voorspelli1ige1-i. 

I lc  eerste schok betreft eeii fiiiaiiciële crisis. IIierbij wordt verondersteld dat de schulden van de 

Nederlandse overheid zo hoog zijn opgelopen, dat Nededarid op de kapitaalmarkten 110- rentes 

moet betalen oin de tekorten te financieren. Deze crisis wordt geformuleerd als eeii oplopeildc 

lange rente en stijgende inflatie. 

De gemiddelde lange rente over het jaar 2011 was ongeveer 2,9 procent. Uit het Centraal Eco- 

noinisch I'lan (CEI', maart 2012) valt op te inaken hoe het Centraal Planbureau (CPB) voor de 

periode 2012-2015 velwacht dat de genliddeldc lange rcnte zich ontwiklielt. Dit is als het basis- 

scenario voor de lange rente gerioinen, wellre is weergegeven in tabel 3.1. \"oor 2016 is er nog 

geen verwachting bescliikbaar, waardoor voor dat jaar, jaar 5 van de onderzoeksperiode, de rente 

gelijk is verondersteld aan dat vali jaar 4. De Ncderlatldsche Bank (DNB) heeft iii Izaar Economi- 

sche \'oor~iitzichten ook dc lange rente geraamd tot 2014 en Iromt tot ongeveer dezelfde cijfers 

voor de lange rente. 

DNB heeft bovendien aangcgcvcn dat in een stresstcst een scenario niet een rentestijging dient te 

worden opgcizomeii. 'l'ijdreel<seil van het Centraal 13urcau voor de Statistiek (CBS) illustrercil dat 

er in het verleden sclierpe reiitestijgingeii hebben plaatsgevonden in Nederland, waaïbij de rente 

in 1974, 1981 en 1991 opliep tot maxitliaal 9 procent (zie 17iguur 3.1). Bij liet scenario vaii dc 

fitianciële crisis iii de stresstcst wordt daaroin ook verondersteld dat de langc rentc oploopt tot 9 

procent. Dit is boveiidien in lijn met het stress scenario van het Dutch State 'l'reasu~y Agency 

(DSTA) (201 1). 

Figuur 3.1 Ontwikkelingen lange rente, 1986-201 1 

Bron. DNB (2012) 
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Oplopende ïeilte kan een reactie zijn op oplopende iilflatie, tnaar dat hoeft niet iloodzalrelijkcr- 

wijs. Iii de stresstest wordeil daarom vailanteii vati deze scliok doorgerekend met een stijging vati 

alleen de rente (stijging reële rente) en een gecombineerde stijging vaii rente en inflatie. In dat 

laatste geval wordt veroiidcrsteld dat liet reële prijsniveau vati 201 1 gehandhaafd blijft. De iiiflatie 

loopt daarom op met de rentestijging. Het basisscenalio vali de inflatie is gebaseerd op liet CEP 

(2012). 

Tabel 3.1 geeft de renteoiltwilrlicliiig in liet sccnai.io van de  financiële crisis weer. 

Tabel 3.1 Scenario voor een financiële crisis 

Jaar l Jaar 2 Jaar 3 Jaar4 Jaar 5 

Lange rente Basisscenario CPB (%) 2 3  2,7 3,O 3,3 3,3 

Schok (%-punten) 1,7 3,8 6,O 5,7 3 2  

Crisisscenario (%) (bas~s- 
scenario + schok) 4,o 6,5 9,O 9, O 6,5 

-----p- --- 
Inflatie Bas~sscenario CPB (%) 2 3  1,8 2,o 2 3  2,3 

Schok (%-punten) -0,3 2,7 5 0  4,7 2 2  

Crisisscenario (%) (basis- 
scenario + schok) 2-0 4,5 7,O 7,O 4,5 

- 

Bron SLO Lconomisch Onder~oek  (2012) 

De tweede schok betreft een sociaalecotiomisclie crisis, die wordt geforinuleerd als een econoixi- 
sclie krimp en stijgende wcrldoosheid. Het basisscenario vaii deze scliok is eveneens gebaseerd 
op het CEP (2012). Uitgangspunt bij liet scenario voor deze scliok is liet rapport 'sclioliproef 
overheidsfiiianciëi1' dat liet Ministerie vali Financiën in septetnber 2011 lieeft gepubliceerd. I-Iet 
CPB heeft liiesin doorgerekend hoe verschillende crises o p  de Nederlaiidse econoniie doorwer- 
lreii. l l e  sclioli. waarbij de wereldhandel iiistort blijkt het grootste effect op de ecoiiomisclie oiit- 

wlklreliiig ei1 \verlrlooslieid te l~ebben. Dit scenaiïo is daarotil als uitgangspunt genomen bij liet 
simuleren van een sociaaleconomische csisis in de stresstest (zie 'Tabel 3.2). 

Tabel 3.2 Scenario voor een sociaaleconomische crisis 

Jaar l Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Basisscenario CPB (%) -0,75 1,25 1,50 1,50 1,50 

Economische groei Schok (%-punten) -2,60 -1,50 -1,25 -0,95 -0,25 

Crisisscenario (%) (ba- 
sisscenario + schok) 

-3,35 -0,25 0,25 0,55 1,25 
- -----p --m".- 

Basisscenario CPB (%) 6,8 7,3 7,3 6 3  6,s 

Werkloosheid Schok (%-punten) 0 2  1 ,g 2,9 4,1 3,9 

Crisisscenario (%) (ba- 
sisscenario + schok) 7,O 9-2 10,2 10,6 10,4 

Rron SF0 Fcoriorriisch Ondenock (2012) 
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De derde schok betreft een vastgoedcrisis. Hierbij wordt ondexscheid gemaakt tussen woilingen 

en 'niet-woriingeiz', oftewel kantoren, winkels, hotels en bedrijfssuiinten. 1Rr wordt gekelren naar 

het effect van dalende prijzeil en afnemende afzet voor de gemeeiltelijlre groildbedrijveil. 

Tioor het bepalen va11 de oinvailg van de schok op de woniiignlarlrt is gelrcl<eil naar de vorige 

crisis op de woiliilgtnarlrt die i11 de jaren tachtig plaatsvoild. De nominale wotiirigl r 311 ' j  s tusseil 

daalde tussen 1978 ei1 1983 met ruiin 35 proceiit daalde (zie onderiilecr IINB (2012)). Priemus 

(2010) geeft aan dat de ecoiiomische crisis va11 2008/2009 mogelijk eenzelfde langdurige effect 

01) de woniiiginarlrt zou lruililen hebbesl. Daarilaast stelt het IiMF (2008) dat de Nederlandse 

huizefiprijzei~ niet iil lijil zij11 niet liuil f~uldaineiltele waarden, inaar 30 pïoceilt zijfl overgewaar- 

deerd. Oolr iil the J.~coiiomist (201 1) wordt eeil 'bubbel' vali deze omvang genoemd. IIeze cijfers 

vormen het uitPiigspunt voor het scenario vat1 de vastgoedcjiisis. 

IINH geeft aan dat de l~uizcnprijsdalii~g tot iiu toe slechts mild is, zowel histolisch gezien als 

iiltematioilaal. 111 hun respectievelijke Irwartaalberichten over de woningmarlrt komei1 zowel de 
Rabobailk als de ING tot eenzelfde conclusie. In het Overzicht Fiilailciële Stabiliteit vail IINH 

van het voorjaar 2012 is het meest negatieve scenario eeil huizeilprijsdaliilg van nog 25 procent 

en halveert liet aaiital transacties permaileilt teil opzichte van de jare11 voor de crisis. De traiisac- 

ties zijil echter al afgenoineil sinds het begin van de crisis, waardoor i11 liet crisissceilario een 

verdere daliilg va11 25 proceilt opgeilomen is. Omdat de huizeill~ijzeil tussen 2008 en 2011 al 

tnet 12,5 procent zijn gedaald, wordt i11 het cïisissceilario een verdere daliilg vaii 24 procent ge- 

modelleerd voor de lioincilde jaren. 

In de niarlrt voor zalrelijk oiirocreild goed zijn de vraag en het aanbod al ciilrele jareii structureel 

uit balaiis, getuige de hoge leegstand in de afgelopen jaren. Een leegstand van ongeveer 5 procent 

is gailgbaar om verhuisbewegingen van bedrijven soepel te kunnen laten verlopen (Luidema en 

\'an ]?lp 2010). Bij een vastgoedcrisis is de veiwachtiiig dat als gevolg van eeil structureel te grote 

leegstand van niet-woiiiiigen ook de vastgoedprijzeil voor deze sector zulleii dalen. 111 het sccila- 

rio vail de vastgoedcrisis wordt een daling van de prijzeil vaii niet-woi~iiigeiz geiliodelleerd vail 30 

proceiit over vijf jaar. Ook wordt veroildersteld dat het volume vail vastgoedontwiklrelii~g daalt. 

Tieroildersteld is dat het voluilie (aantal trailsactics) va11 niet-woruilgeil i11 het csìsisscei~ario twee- 

derde bedraagt vat1 het volume iil liet basisjaar. ?'abel 3.3 geeft het sceiiario voor eeil vastgocdcri- 

sis weer. 

Tabel 3.3 Scenario voor een vastgoedcrisis 

Jaar l Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Woningen 
Prijsontwikkeling (basis=100)* 94 88 84 80 76 

Volume transacties (%) 75 75 75 75 75 

Prijsontwikkeling (basis=100)* 92 86 80 75 70 

Volume transacties (%) 67 67 67 67 67 

zijti tocgcliclii iii lioofdstul~ 4. 

Rrori SF0 Econoiriiscl-i Oridcnock (2012) 
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111 het model is ook de mogelijkheid opgenomen om de effecten van liijlrsbezuinigingei~ via ltor- 

tingen op liet gemeentefonds te berekenen. Dit is een vierde exogene scholi die is opgenomen in 

liet model. Vali een totale Rijlisbezuiniging van jaarlijks C 20  miljard - die zich manifesteert vanaf 

jaar 2 en in stappen van extra bezuinigingen van vijf miljard wordt ingevoerd - wordt liet effect 

op de gemeentefinaiiciën berekend. Deze C 20 miljard komt voort uit de voorgestelde niaatrege- 

lea uit het l .enteaklioord en uit liet veertiende advies van de Studiegroep Begrotingsr~knte.~ 

Tabel 3.4 Scenario voor een Rijksbezuiniging 

Jaar l Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Rqksbezuiniging (in miljarden f) O 5 5 5 5 

Uron SLO Lconomisch Onderroek (2012) 

3.5 Humanitaire ramp 
I le vijfde schok betreft een huiiianitaire ramp. I-Iet effect hieivan op de financiële positie van de 

gemeente hangt sterk af van het soort ramp dat er zal plaats vinden. I)e effecten van twee grote 
rampen uit het recente verleden zijn hierbij oiiderzocl-it, te weten dc Bijlmerratilp van 4 olitober 

1992 en de vuuiwe~:lirainp van 13 inei 2000. Va11 de Bijlmerrainp zijn relatief weinig gegevens 
bekend en deze was in omvang tevens kleiner dan de x~uurwerl<ramp. De vuum-erkramp is daar- 
om als uitgangspunt van het scenario voor deze scholi geliozen. 

I-let Mii~isteiie van Biiiiienlandse Zalceii en I<otlii~iirijksrelaties (13ZIS) (2001) beschrijft dat er 
door de ;"\[1inisteries structureel meer budget wordt vrijgemaakt voor de versterking van de ram- 
peilbestrijding (C 325 iniljoeii in vijf jaar). I-Iet rapport 'Iilventarisatie van finailciële voorzienin- 
gen na rariipeil iii Nededand' besclirijft dat in de periode 2001-2004 voor bijna C 30 miljoen aan 

voorzieningen is uitgelteerd aan slacl~toffers van de vuunverliranip, waarbij wordt aangegeveil dat 
dit overziclit niet volledig is. De lrosteii van de wederopbouw vaii de wijk 'lioombeelr' wordt 
door 13Z1< (2001) op C 270 miljoen geraamd. J-Iet bovenstaande leidt tot de in 'rabel 3.5 weerge- 
geven ltwantificeriiig vaii de liuinanitaire ramp. 

Tabel 3.5 Scenario voor een humanitaire ramp 

Jaar l Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 
.--..---.-w---..- 

Rampenbestrijding (in miijoenen f) 25 75 75 75 75 

Voorzieningen slachtoffers (in miljoenen E) 10 10 10 10 O 

Wederopbouw (in miljoenen f) 30 60 60 60 60 

Bron: SE0 Econorniscl-i Onderzoek (2012) 

P I Tct I.ciitcalikoord is cc11 paltl<ct aai1 rnaatrcgcleri vaii C 12,l miljard. Circa C 3,s iniljafd hiervati betreffen 
bczuinigiiigc~i en circa C 8,5 rniljard laste~ivcmwaritigcri. Allecri het deel v;iii de bczuii~igiiigcri is relevant 
voor de stsesstcst. l>aatl)ovciiol-> Iiceft de Stiidicgrocp 13cgrotiiigsr~iiiiitc nog cc11 pakl<ct vaii iiiaatregclcii 
ter lioogtc van C 20 miljard voorgesteld. hatigezieti hct aatincrnclijI< is dat deze inaatregclc~i dcels zulleii 
wordcii gcrcalisccrd middels lastcii\~crzwariiigcii, is satiicii inct de C 3,5 iniljacd vaii lict 1,eritcaltlzooid ccii 
maximale irtczi~itiigirig vati C 20 miljard als plafoiid bcscliouwd c11 gc~~lodcilccrd. 
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4 Het mode 

Dit hoofdstuk beschrijft het financieel model dat teil behoeve van de stresstest is opgesteld voor 

de gemeente I-Iaarleinmerineer. Allereerst is een toelichtiilg gegeven op de uitgaiigsput1teil ei1 de 

structuur van het model. \'ervolgens zijn per exogene schok de coëfficiëilten, die in het model 

zij11 veiwerkt, bescl~reveii ei1 toegelicht. Deze coëfficiëilteil geven de relatie weer tussen de input- 

variabelen en de gemeeritefinancicn. 

4.1 inleiding 

'l'en behoeve van deze stresstest is cc11 rekeixnodel gebouwd voor de gemeente I-Iaarleimer- 

sneer. Dit snodel legt eeil kwantitatieve relatie tusseri exogene oiltwildrelingeil vaii veelal econo- 

mische aard en de gemeeiltelijlie fii~ailciën. I-iet inodel is gebouwd als eeil flexibel instrurneilt 

waarinee iil aativullii~g op de liervoor gepreseilteerde exogene schol di ei^, eenvoudig andere 

schokken kunnen worden geailalyseerd. Anderc schoklien kunnen diepere of minder diepe crises 

zijn, of aildere coinbillaties vail crises. Daar i~~ast  ltan 012 eenvoudige wijze een nieuw basisjaar i11 

het snodel wordei1 iilgebracht waslileer de structuur vaii de fiilanciële verslaglegailg ii1 dat jaar 

gelijli is aai1 liet huidige basisjaar (201 l).$ 

Het inodel bestaat uit drie saineiilzangeilde onderdclen, te weteil (i) de coclipit, (ii) de coëfficiëii- 

teil ei1 (iii) de effecten. Figuur 4.1 geeft de structuur vail het inodel weer. De iilput/output-sheet 

is de 'coclipit' van het inodel. Ileze bevat de 'linopperi var1 het snodel' waar de gebruilier aai1 Itaii 

draaieil en geeft cen sameiivattend beeld van de door het model berelieilde fiilailciële effecteil. 

De linoppeil bctrcffeii naast de variabel ei^ die de exogeile schokl<ei~ weeigeveil, ook variaties op 

de i11 liet inodel ingebrachte co?ifficiëi~teil. Eeil voorbeeld daarvan is een Iiiiop waarmee inet de 

oinvailg van de hefioosnwerliiilg val1 huizei~prijzei~ op goildprijzeil kail wordeil gevarieerd. 

Figuur 4.1 Structuur van het model5 

Cockpit Coëfficiënten 
.......................... 

Effecten 

Bron SLO Lconomisch Ondermek (2012) 

I h4ct de strilctuur vati de fitiaiicitlc i~crslaglcg~iig wordt bcdocld dat lict amital posteti i11 de jaarreltciiiiig 
cii liuii oildcdiiige i7olgorde gelijlt d i~ i i t  te blijvcii. 

5 13&l. ~ taa t  voor hatcii cii lastcri. 
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O m  de effecten te bcrcltenen, zijn coëfficicntcri bepaald die de relatie tussen de macro- 

econoinische variabeleii en de geinectitclijke financiën liwaiitificeren. I>cxe coëfficiënteil worderi 

in de volgelidc paragrafen nadei: toegelicht. 

Met het model worden de effecten berekend van de geïsoleerde schokken eti van combinaties 

vali schokken. Combinaties van sclioklteri zijn cumulaties van effecten; er wordt geen relieilitig 
gehouden met oiiderliiigc beïiivloedirig vali sclioltketl cii huil effecten. 

4.2 Coëfficiënten final-ci-?le crisis 
Zoals iii liet vorige lioofdstuli beschreven, liiijgt de fiiiaiiciele crisis zijn beslag in oplopende lange 

rente c11 oplopeiide inflatie. Deze paragraaf beschrijft de  modelcoëfficiënten van de financiële 

crisis. Deze coëfficiënteii geven de relatie weer tusseil aan de ene kant de stijgende rente en infla- 

tie, en aan de andere kant de .i~erschillende posten in de jaarrekening van de gemeente. 

4.2.1 Rente 

Het model berekeilt hoe de rentebaten en -kosten bij de fiiiaiiciële schok afwijlten van de rente- 

baten en -kosten iii liet basisscenario (de financiële positie van de gcineeiite xonde~ crisis). \foor 

liet overgrote deel vati de uitstaande lcniiigeii geldt dat vaste rentepercentages worden betaald die 

de ltoineiide jaren niet xulleii wijzigen. Daarnaast geldt dat geinceiiteii iii de regel een tei:ugliou- 

deiid beleid voeren bij liet verstrelilten van nieuwe leiiiiigeil. Daarom \voïdt iii liet inodel geen 

effect op de reritebafen veroildersteld. Wel wordt over de 11ieuu7 aangegane Jetiingen het verschil 

in rentelarten bereliend teil opziclite van de lange rente zotider crisis. 

I-let effect vaii een stijging van de lange rente woïdt op basis vali de leiingeil op de balaiis vali de 

geinceiite J-Iaarleminerineci: berekend. De gctnecilte had ultiino 201 1 in totaal voor f; 72,2 mil- 
joen aan vcrstrelitc langlopende leriitige~i op de balans staaii (activa) en voor f; 242,1 miljoen aan 
langlopeiide schulden (passiva). D e  gemeente lieeft S E 0  voorzien van een overzicl~t van de ver- 

strekte let~ingenportcfeuilk de komende vijf jaar. 

De 1ailgSol~endc schulden vaii de gemeente I Iaarleinineimeei tieinei1 toe 111 de ondcihavigc peii- 
ode W e  genuddelde looptjjd vaii de laiiglopeiide scliidd 1s 16 jaar Aaiigeiiomeri wotdt dat m de 
ltomeiide vijf laal elk jaar 1/16 van de laiiglopende schuld in jaai O afloopt ei1 gclierfinancierd 
dient te worden Daa~nadst wordt verondersteld dat een toename van de leníngenpoitefeuille in 
jaai l duidt op een extta aan te tieklccn leiitiig in dat jaar O p  basis hieivaii is berekend wat liet 

effect is van cel1 toeilaiiie van de Lente op de te betalen rente op langlopende scliuld IIet effect 
van de ientcscholt op de langlopende scliuldeii wotdt beielieiid op de volgende inaiuej 

l 
Effec t  jaar t = Effect  jaar t - l + (toename langlopende schuld jaar t + - x langlopende schuld jaar 0 )  

16 
x (rente crisscenario jaar t - rente basispad CPB jaar t )  

6 ]':r is diis gccii i.cl<cilitig gclioucictl met de  rctitclastcii vati cxtm schuld, bijvoorbeeld ten bcliocvc vati 
iiitbrciditigsi~i\~cstcriiiget~. Oolc wordt liiel-tnce iinplicict vcronderstcld dat de vcrh<tudiiig wziariti de gc- 
ti~ccritc liortc ei1 laiiglopcirdc Ictiiiigcil afsluit coiistaiit blijft cii daarincc ilict afliaiigt vati het ccoiloinisclic 
I<liinaat. 



Clindat de financiële crises in het onderhavige oiidcrzoeli beperkt is tot oplopeiide lange rente (en 

inflatie), is er geen effect berekend op de rentekosten van d e  kortlopende schulde~i.~ 

4.2.2 Inflatie 

I3ogere inflatie heeft in liet model effect op die bedragen die nominaal coiistaiit zijn c11 liet mee- 

groeieii met de inflatie. Dit zijn reiitekosteii, retitebaten en  afsclirijviiigen. Zo besclioi~wd nemen 

bij oplopende inflatie de reiiteltosten, de rentebaten en afsclirijvingen iii reële termen af. I-Iet 

effect vaii de stijging van de uiflatie is op basis vaii de balaiis doorgereliend voor de reiiteliosteri- 

e11 baten. EIet effect vati de afschrijvingen is berekend via de baten- en lastenreliening. I-Iet deel 

van deze bedragen, dat in dat jaar niet gelierfinaiicierd wordt, is verdiscoiiteerd met de toenaine 

van inflatie ten opzichte van het basisscenario (de door d e  CP13 voorspelde inflatie van 2 pro- 

cent). 111 jaar t bedraagt deze factor: 
( 1  + basispad inflatie CPB jaar t )  

Factor inflatie jaar t = Factor inflatie jaar t - 1 X 
(1 + inflatie scenario stress test jaar t )  

4.2.3 Variaties model 

Een stijgende rente zou ertoe liuiinen leiden dat uitstaande leningen iuet liuiirieii worden terugbe- 

taald. De relatie tussen een stijgende rente en het iii gebrelie blijven vaii betaliiigcii aan rente en 

aflossing (verder: defaiilt op leningen) is lastig te bepalen. D e  gemeeiite liad ultimo 201 1 voor eeii 

bedrag vaii C 72,2 iniljocii aan verstrelite leiiiiigen op de balans staaii.8 Wanneer een groot per- 

centage default op leningen optreedt, zal dit een aanzienlijli effect op de getneeiitefinaiiciëiii heb- 

ben. 111 het relieiituodel is daaroni een linop iiigebo~~\vd waarin eeii default percentage liaii wor- 

den ingevuld. 1-Iet effect van een default op de g e n ~ e e t e i a i c i  wordt bereliend door liet be- 

drag dat de gemeente in een jaar moet afsclirijveil en de rente-inliomsten die de gemeente mis- 

loopt. 

Een stijgende rente zou er ooli toe liurinen leiden dat garaiitiestellingen vaii de geineente worden 

aangesprolteil. \Tooi. liet bereltenen van liet effect l%civaii op de gemecntefinanciëii is onder- 

scheid tussen verscldcilde type garaiitiestelliiigeii van de gemeente, namelijli (i) \Vaarborgfonds 

Sociale Woningbou\v (JVSVII), Wiaarborgfonds Eigen \Voriiiigeri (V(iI.?VII), ei1 overige garanties. 

7 licri vcroiidcrstclling over Iict vcrbaiid tilsscii de oiih~iltlicliiig vati de larigc cri de korte rctitc eii/of over 
de vcrlit>udiiig ttisscii de  laiigc c11 de koste reiitc is iiict gocd te inakcn, gctitigc tic I~istorisclic ot~twililic- 
liiig vaii bcidc variabclcii. Ilaasbij geldt tlat de liortc rciitc als (bclcids)iiistruinei~t weidt iiiiqczct <loot de 
liuropcx ((:critralc Haiili als reactie op vcraiideraidc ccoiioinischc oinstatidiglicdcti. Ooit liicrvaii i:: gccii 
gocdc progiosc te tnaltcii. 

8 l l i t  bedrag verandert ovcrigciis iii de ondcrliavigc  criode ode. %o is er spraltc van ccri aflopciidc lciiitig a2111 
woriiitigcorporaties. i l c  gcinccilte liecft SILO vaii specifiel<c iiiformatic voorzictl die is verwerkt iil lict 
1110tk!1. 
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I-Iet \XJaarborgfoiids Sociale Woningbouw (WSW) zorgt ervoor dat woriitigbouwcorporatiec tegen 

cgu~~stige reiitetarieveii ei1 vooiwaarden geld liuililen lenen. D e  ge~iieeiite eii het Rijk nemen daar- 

bij een tertiaire achte~vangpositie iii.Vn het model liai1 eeii percentage worden iiigevuld van 

aailspraak op deze achtei~~ailgl~ositie. De gemeerite inaalit i11 dit geval retlteliosten voor leiiingen 

die zij reiiteloos moet verstrelrkeii, welte in jaar t gelijk zijn aan de lange rente van jaar t. Er 

wordt verondersteld dat de kosten hielva11 in dc gehele periode van de stresstest doorlopeil; in- 

dieii er in jaar 1 aanspraak wordt gernaalit op de garailtiestelling, wordeii er dus vooi: 5 jaar rente- 

iilkomsten misgelopen. 

1)e gemeente participeert ook in het Waarborgfoiids Eigeil Woiii~gen (KE,V(IJ l". Iriwoilers vali 

Ilaarleinmemeer kunnen hierdoor deelnemen aan de Nationale Hypotheeli Garantie (NIHG) 

voor de aariliool-, ei1 i:eilovatie van woiiiilgeii. Ook bij de W W  iiarncii zowel de genieeiite als het 

liijli tot 31 december 2010 eeii tertiaire achtervaiigpositie in. Vanaf 1 januari 2011 wordt de vol- 

ledige acl~teivaiigfui~ctie door het Ibjk venmld ei1 loopt de gemeente dus geen risico bij iiieuwe 

a fgcgevcii garanties. 

Tot slot heeft de genieeiite ook garanties afgegeven bij leiliiigeii vail bijvoorbeeld sportverenigitl- 

geil. Itldieii deze garurities worderi aail-sprokeii, zal de gemeente het bedrag als een verlies inoe- 

teil nemen. De gemeente inaakt iiz dit geval dus liosteil ter hoogte va11 het bedrag waarvoor de 

gemeetite garant staat. 

4.3 Coëfficiënten ssciaalec~ri~mis-87e crisis 
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreveii, krijgt de ecot~oiriische crisis zij11 beslag iii een 1-cruglo- 

pende ecoiloiriische groei ei1 eeii stijgeiide werldoosheid. Deze paragraaf beschrijft de inodelcoëf- 

ficiëilteil van de sociaaleconomische crisis. Deze coëfficiëi-rten geveil de relatie weer tussen de 

exogeile scholi ei1 de versclilleiide posten in de jaarrelici~iiig van de geineeiite. 

\'erschillende bateilposten van de jaarrekeniiig staan in relatie met de ccoriomische goei. '13abcl 

4.1 geeft eeii overzicht vaii de postcii die in liet model aai1 de ecoiioinische groei zijli gekoppeld. 

I I r i  totaal bestaat de zclicrlrcidsstriictiiiir vaii \VS\W uit dsic lagcii. I k  ccrstc laag is gcvorind door cic fitiati- 
ciëlc iiiiddclc~i vati de corlx)ratics zelf. lir wordcii ciscri gesteld aan de liredictwaardiglieicl vali dccliic- 
inciidc corporaties. Indicti de fiii:inciëlc rniddclcii vaii ceii cot.lx)ratic op laiigcrc tcrtnijii oritotrcilicrid 
zijii, Irari dczc oiidcr vooswaardcri (saricriiigs)stciiti aativtiigcri vaii hct (:critraal Iìoilds \lolksl~uis\~cstirig 
(Cl'\!). i k  twccdc laag is cic borgstelliiigsrcscrve vaii het waarboigfotids. /\Is de borgstellingsresct-vc van 
liet WSW oiiclcr ccii bc~~aalcl garaiiticriiveau Iiomt, Iiccft liet WSW de pliclit obligo's op te vragen bij de 
WSW-dcclncrncrs. l l c  dcrdc l;iag is gcvortrid aclitcrvaiigpositic vaii Rijli ei1 gctnceritcii. Iiidiui de borg- 
stclliiigsrcscrvc cii dc obligo's otitocrcilrcild hlijltcri, vcrstrcltltc~i liet liijli c11 de gcriicctitc icdcr \)oor 50 
l ~ n > c c ~ i t  ccii reriteloze Iciiiiig aai1 de bctrcffciidc corporatic (www.wsw.iil). 

10 I let W13\W biedt door tniddcl vaii eeii borgtoclitovcrec~ilio~iist zclicrlicid aai1 de geldvcrstrcl<licr voor liet 
,geval dat liypotlicckgcvcr iiict aai1 zijti firiiiiiciëlc vcrpliclitisigcri kali voldocsi. I3ij gcdwoi~~cr i  verkoop vaii 
clc woiiiiig iraii de opbsciigst Iages zijri claii cte sestwaaritc vaii de  ilitstaaiide llypotlieelrscIii~Icl. liidicii de 
geldverstreltlier Iiccft voldaaii aai1 de voorwaardcii, dat1 Itaii dczc Iict WliW aaiisprclieti voor de rcst- 
scliitld. 13ij dieigetide lic~riiditcitstcliortc~i i11 verbalid inct tot c11 rnct 31 dcccrnbcr 2010 afgcgcveri borg- 
toclitcii, liati liet LYiliW ccii bciocp liai1 docii op aclitcrgcstclde, rctitclozc Iciiitlgai van Iict ltijli (50 pro- 
cent) cri vaii de gcincciitai (50 procctit). 'l'en aanzien vati per l jatiitari 2011 afgcgcvcii Itorgtoclitcii 
wordt de volledige aclitcrvaiigfiiiictie door liet ltijlt vcrviild (www.illig.ii1). 
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I-let effect vaii de exogeiie schok wordt berekciid door deze posteil te verinenigddigeil inct de 

veraiicieriilg i11 de ecoilomischc groei teil opzichte van het basissceiiario. 111s voorlxeld, de iil- 

komsten uit handel en ambacht bedroegen in het basisjaar £ 2,9 miljoen en de economische groei 

in jaar 1 is gemodelleerd op -3,35 procent. 111 liet basissceiiario is een economische groei van 

-0,75 procent i11 jaar 1 gemodelleerd. Ilit betelzeilt dat de iillromsten uit handel ei1 ambacht Li jaar 

1 bijna C 75.000 lager zijn ten opzichte van de inkomsten uit handel en ambacht iil het basissce- 

iiario. Dit is dan tevens het effect van de schok. 

111 het model is geei1 effect vaii de ccoiiomisclie groei op  d e  onroereiidezaalibelastiiig (ozb) op- 

geilometi, daar effecten op de ozb-iiilromsteii tot uiting komeii bij de vastgoedcrisis. 

Tabel 4.1 Overzicht batenposten gerelateerd aan economische groei (in miljoenen E) 

Post Jaarrekenina 201 1 

Toeristenbelasting 6,7 

Handel en ambacht (relevante deel) 

Parkeerbelasting 

Dividenden 

Marktgelden 0,o 

Bron Jaarrekening gemeente I laaricmrnerrnccr (201 1) 

4.3.2 Werkloosheid 

T700r de berelretiing van de effecten vaii toenemende werkloosheid is allereerst de startwaarde 

vaii cie werkloosheid iil de geineente Haarlelilmerineer met de proceiltuele toeilaine ia de gemid- 

delde laiidelijlie werliloosheid doorgerelieild. De gemeente I-Iaarlcmi~icnneer heeft ilainelijli een 

lager werldoosheidspercentage in het basisjaar dan liet laiidelijli geiniddelde. I le  scl~ok vaii jaar 1 

is geformuleerd als een toetiailx va11 de wcrldoosheid in Nederlaiid vaii 5,4 procent naar 7,0 

pmcent. Dit is eeii verailderirig vati 1,6 proceiltpuiit, maar eeii relatieve tociiaine vail 29,6 pro- 

cent. In I-Iaarletntnerincer was het werliloosheidspercentage iil liet basisjaar 4,1 proceiit. Voor 

jaar 1 wordt daarom een werkloosheidspercentage va11 (1,296 '' 4,l =) 5,3 procent gemodelleerd, 

eeii toeiiaine vaii 1,2 proceiit~~unt. 

\7ervolgeris is bepaald wat het effect van dit hogere werkloosheidspercentage is voor de uitgaven 

eii iiilioinsteil die vcrboiideii zijn aai1 de uitvoeriilg vail de Wet Wrerlc eii Bijstaiid (VG17(IB). Daarbij 

dient te worden bepaald wat de relatie is tusseii toenariie van liet aaiital werldozeii ei1 toeiiaine 

vali het aantal bijstaiidsgerecl~tigde~i. fiiervoor is een forinule van het CPB gehanteerd. Het CPB 

(2006) heeft riaar aaiileidi~ig va11 de gewijzigde fii~ancieriiigssystematiek van de bijstand onder- 

zocht wat de relatie is tussen eeii veraiideriug vaii het aaiital wei-ldozeii ei1 een verailderiiig iii het 

aaiital mensei1 iil de bijstalid. 
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Deze relatie is weergegeven iii de volgende f o r i n ~ l e ' l , ~ ~ :  

111 deze formule staat voor \Vet Werli cri Bijstand (te oiidersclieideii van de werlilozc be- 

roepsbevolhig, LVBB). De 'b' uit de formule houdt rekening met eventuele beleidswijzigi~~gen. 

Deze worden iii deze fase van het onderzoeli op nul gesteld. Een veraiideriiig iii de werliloosheid 

van het huidige jaar leidt in de formule tot een beperkte verandering in kosten voor \Yi\V13; 

slechts 10 procent van de werkloosl~eidsaanwas in liet jaar t liomt ook in dat jaar in de bijstand. 

Irteii voorname reden hiervan is de duur van een persoon in  de  \&'W. 

O m  te bepalen wat het effect is vaii een toenemend aantal mensen in de bijstand voor de inkorn- 

sten ei1 uitgaven verbonden aan de W, is oridcischeid gemaakt tussen het mlioinerisdeel (1- 

deel), het \verkgelegeiiheidsdeel (K-deel), de uitx7oertngsliostei1 van de gemeente en het gemeen- 

teltjli niiiiitnabelcid 

lioor liet I-deel is aan de uitgavenliaiit de veroiiderstelliiig gemaakt dat de nieuwe mensen die i11 

de bijstand terechtliomen, een bijstaiidsuitkering oiitvaage:eii die gelijk is aai1 de gemiddelde bij- 

staiidsuitlieriiig vaii mensen in de bijstand in I-Iaarleminemeer i11 201 l .  De uitgaven nemen dan 

toe met het aantal nieuwe bijstaridsgerechtigden maal de gemiddelde bijstandsuitlierkg i11 201 1 

(C 13.183). Daarnaast nemen de uitvoeriiigsliosteii van de gemeente toe met een vast bedrag per 

~titlieringsgerechtigde, te weten C 1.364. 

Voor de bereliening van de extra inkomsten die de geineente zal oiltvangen ten behoeve van het 

I-deel wordt veïoiidersteld dat de Iiosteii datzelfde jaar door ceii bijstelliiig vati liet budget vaii de 

Ibjlisoverheid worden gecompenseerd. Een toename van d e  kosten aan bijstatidsuitlieriiiget~ k1 

een jaar dient de genieente wordt dus in hetzelfde jaar vergoed.l<ills vergoeding pei: bijstaiidsuit- 

kering is het landelijke gemiddelde bedrag per uitlieringsgerechtigde genomen. Dit bedrag is voor 

het jaar 2012 vastgesteld op C 14.100. 

Voor dc uitgaven aan het geineeiltelijli ininknabeleid, waar de bijzondere bijstaiid onder valt, 

wordt verondersteld dat deze mee zal groeien met het aantal mensen in de bijstaiid als gevolg vaii 

bestaand beleid. De uitgaxleii aan het gemeentelijli minimabeleid bedroegeil in 201 1 C 4,3 niiljoeii. 

Er wordt geen effect op de baten verbonden aan het gemeer~telijk iniiiimabeleid verondersteld. 

11 l>c schattiiig is gebaseerd op gegevens vati de  pcriodc 2001-2004. Iri 2010 Iiccft lict (:llH dczclfdc relatie 
gesclliat op basis van gcgcvciis vati de periode 2001-2007. 1)eï.c iiicuwc scliattiiig gccft aan dat de door- 
strooni va11 werlrlozcti iiaar de W\VH iniiidcs groot is. I~idieii ccii diepe sociaalccoiioinisclic crisis zich 
voordoet, zullcii ccl~tcr iniiidcr mensen dototrstroinco tiaar ccn nieuwe baan, waardotor iilct de (:1'H- 
foiinulc va11 2006 zal wortlcii gci.eltciid. 

1-11 het inodcl wordt aaiigeiioii-~cii dat icdcrc wcrlilozc die iri jaar t in de bijstaild Icoint op 1 jariuari vaii jaar 
t ccii bijstaiiitsuitlicring oritvaiigt, zodat voor de tociiainc vaii het aantal incnscn iii de bijstand de  liosteil 
liet liclc jaar geldcri. 111 wcrliclijlzlicid Iiotnt lict hclc jaai door cc11 ticcl vaii de wciltlozc bcrocpsbevolltitig 
iii de biistarid tcrcclit, waardoor tiict voor cllzc bijstatidsgcreclitigde iii jaar t Iict vollcdigc jaar kostai wor- 
dei1 g>,cinaalzt. 

3 1ii feite wordt crvaii iiitgcgaan dat, iiu lict Rcstiiursalzlzo»rd van de pcriodc 2007-2011 iiict iiiccr geldt cii 
cr riog gecri ~iicuw corivciiarit is afgcslotcil, de rijltsbijdrage wccr de ontwililtcliiig vati I ~ c t  beroep op  de 
bijstaiid zal volgen. 



4.3.4 Variafiies model 

I-Iet is denkbaar dat ooli tijdens een sociaaleconomische crisis meer default op lciiingeii zal ont- 

staan er1 een grotere aanspraak zal worden gedaan op de door de gemeente afgegeven garanties. 

De additionele knoppen van de financiële crisis zijn daarom ook bij de sociaaleconoinische crisis 

ol->geiioinen in liet iilodel. 

1)aarnaast is een h o p  in het model opgenomen over hoe de stijging i11 het landelijk werl<loos- 

heidspercentage doorwerkt voor de gemeente. De werliloosheid in de uitgangssituatie \ra11 de 

gemeente I-Iaarleimnei~necr bedroeg 4,l procent iil 201 1. I n  het inodel is een mogelijliheid om 

zowel liet effect van een absolute (toename in procentpunt) als een relatieve toename van de 

werliloosheid voor de geineente ten opzichte van het landelijlie gemiddelde door te rekeilen. 

Voor de gemeente I-Iaarle~nmerrneer ligt het percentage een fractie boven het landelijke gemid- 

delde van 5,4 procent, waardoor een relatieve toeilame van de werkloosheid een iets groter effcct 

heeft dan een absolute tocnatne. 

'Tot slot is er ooli een luiop in het inodel opgenomei1 die aangeeft hoe de inliomsten voor het I- 

deel van de WWB veranderen als gevolg van een stijgend aantal mensen in de bijstand. Bij alle 

varianten blijft het aantal ineilseri dat in de bijstand terecht komt gekoppeld aan dc CPB-formule. 

In de basisxrariant wordt verondersteld dat de inkomsten ook via de CPB-formule meegroeien, 

maar dat1 tnet een vertraging va11 één jaar. In cel1 tweede variant wordt verondersteld dat de iil- 

aiiant komsten met de CPB-forinule meegroeien, maar dan zonder een xrertraging. In een derde v .' 

wordt veroridersteld dat de inlioinsteii voor het I-dcel constant blijvetl. l l c ~ c  oiiwaarscl~jnlijlre 

variant is opgenorncii om te verl<enileii wat de gevolgen van hct meest donliere scenario is zijn 

voor de gemcentefiizanciën. 

Ileze paragraaf beschrijft de inodelcoëfficiëntei~ wil de vastgoedcrisis. Deze coëfficiënten geven 

de relatie weer tussen de exogene schok en gemeentefinatlciëil. T'oor deze scholi is naast de jaar- 

rcliening gebruik geinaalit van cijfers direct aangeleverd door de gemeente. 

4.4.1 Prijs en volume 

De vastgoedcrisis werlit i11 het inodel op twee inanieretl door op de gemeentefiilailciëi1: via de 

onroerei~dezaalibelasting (ozb) en via de grondexploitaties van de gemeente.1' Bij dalende prijzen 

vail woiiiiigeil ei1 niet-woningen zulle11 de inlioinsten uit ozb ter~~glopen bij gelijliblijvende taric- 

ven. Iien daling va11 de huizenpiljzen werkt met een vertraging van 2 jaar door in de ozb- 

inkoinsten. De ozb-inlioinsten worden nail~elijli bepaald door de WOZ-waarde. De verschuldig- 

de belasting van jaar t wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van het jaar daai~oor,  jaar t-1. De  

1'' 111 dit oticlcrsocl< is crfi3aclit buiteii bcschouwitig gelateil variwcgc Iict rclaticf te verwaarlozeti effcct 
gcdurcilcic de strcsstcst tcti gcvolgc vail de vastgocdcrisis. l l c  looptijd vati ceii carioii bcciraagt intnelijl< 
vijftig jaar, xod;it slcclits gcrniddcld twee ~>rocciit vati de caiioris jaarlijlis afloopt. Ooli is Iict cffcct op dc 
huuritikoti~stcri vati gc1x)tl~eii die de  gcineaite aar1 dcrclcn vcrliiiiirt btiitcri bcsclioiiwing gelateti, orildat 
dit vaal< spccificlic gcboiiwcii bctreffcii (~oals bibliotlielicti). 'I'ot slot is oolc liet cffcct vati de WO%- 
waarde op dc uitlicritigsfactor uit liet gcincciitefotidl: buiteti bcsclioiiwitig gelateti. 



WOZ-waarde van jaar t-l wordt op zijn beurt weer bepaald op basis van gerealiseerde vcrkoop- 

prijzen iti liet jaar daarvoor, jaar t-2. 

\'cel geineenten 11aiite1.cn als staand beleid oin de opbrengsten uit de ozb jaadijlis constant te 

liouden, zo oolr de gemeente Haarle~ninermeer. Dat is in dit onderzoek derl-ialve de uitgaiigssitu- 

atie. Evenwel zijn met het model ook de resultateii berekend van het effect va11 de vastgoedcrisis 

als niet de inkomsteil maar de tarieven constant zouden wordei1 gelio~iden. IZen tweede effect op 

de ozb-inliomsten is een mogelijlre toename van de lecgstaiid van liet-woilitigen. Deze toeiia-ile 

vati de leegstand zorgt voor een daling vali het aantal gebruiliers van niet woningen en daarmee 

ook de gemeeentclijlie inkomsten aan gebruilrersbelastitig. 

I-Iet effect van de vastgoedcrisis wordt bepaald door liet effect op  inliomsten en uitgaven van 

grotidexploitatie van de gemeente. Voor het doorrekenen vali het scenario van de vastgoedcrisis 

dient allereerst eeii vertaling geinaalit te worden van een daling in de prijs van woningen/iiet- 

woiliiigcil iiaar eeii daling in de prijs van groild. I-Iet is gebruilielijli oin hierbij een hefbooinwer- 

liing te veronderstelleir. De gedachte achter deze liefbooinwerking is dat waiiiieer de stichtings- 

kosten in beperlite mate meebewegen met de prijzen van woningen e11 niet-woningen, de goiid- 

prijs in relatieve terinen iii versterl<te mate reageert o p  de pi-ijzcri van woiiirigeil en riet- 

woriitiget1.1~ Opgemcrlit dient te worden dat de hefboomwerlriilg afhangt vaii de mate waarin de 

bouwkosten meebewegen met de ontwikkeling van de woriiiigprijs. Bewegen die in dezelfde mate 

mee, dan is er geen hefboomeffect. Ilaamaast is de oiiivaiig vaii de liefbooin is afl~aiilielijlr vaii 

de omvang van de waardes die gekozeii worden. I le  Iiefbooin is daaroin variabel opgnoineii i11 

het model. In het standaardinodel van de geineenten Haarlemmermeer wordt gerekend met een 

factor 2. 

De daling van het volume van vastgoedtrarisacties wordt ook gebruikt als indicator voor de daling 

van de afzet van grond ten opzichte van de in de lopende grondexploitaties geplande voluiniila. 

\ioor liet doorrelienen van liet sceiiario van dc vastgoedcrisis heeft de gemeente gegevens aange- 

leverd van de te venvacliteii inkomsten en uitgaven van vastgoedprojecten voor de lioxnende vijf 

jaar, waariii ooli onderscheid is geinaalit tussen de geplande inkoinsteri en uitgaveu aan woiiiilgen 

e11 iiilromsten ei1 uitgaveil aan niet-woningen. 

In het crisisscci~ario dalen de inliomstei~ door een prijsdalii1g en ecii vraaguitval. Een prijsdaling 

(Ap,)  vail 6 procent en een vraaguitval ( A q t )  vati 25 procent lcidetl bij een hefboom (h) van 2 tot 

een inliomsten ( I ( t ) ) ,  die 66 procent is van de verlvaclite inkomsten ( V l ( t ) ) .  In fornide-vorm ziet 

dit er als volgt uit: 

{ ( t )  = V l ( t )  x (l  + h x Ap,) x (l + Aq,) 

li I>cloittc iiiaal<t cc11 illustratieve bcrelieriiiig aan cic hand vaii een vottrl~ecld. Aativaiikelijl< is de verkoop- 
prijs van ccii woiiiiig C 300.000 (incl. boi~wliostcti ei1 grttiidprijs). l l e  boiiwliostci~ bcdragcii C 150.000, 
wat na \~crrclicniiig vaii dc li'l'V0 (19 procciit ovcr bouwlzostcii ct1 groild) rcsiiltccrt iii ccii groiidw:iardc 
va11 i< 102.000. Als de woiiiiigl>rijs tnct 5 PZOCCII~  daalt (i< 285.000) cii dc bouwkostcii inct 2 procciit dalcii 
(C 147.000) dat1 daalt de groiidwaardc tiiet 10 procent (C 92.500). De Iicfiooinwerkiiig is iti dit voorbeeld 
dus ccti factor 2. 
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Uit overleg inet verschillende gemeenten waarvoor de stresstest is uitgevoerd, lioint naar vore11 

dat in reactie op een vastgoedcrisis er mogelijk een 'automatische' beleidsreactie optreedt, die 

bestaat uit het vertragen of stilleggen van projecten. De gcmecilte Iiaarleinn~ertneer heeft aange- 

geven dat er bij liet vertragen of stilleggen van projeeteti 80 procent van de kosten van die projcc- 

teil bespaard kunnen worden. Op deze inanier is deze beleidsreactie gci-ilodellecrd. 1~Seil kosteilda- 

ling van deze onlvang is ook in het model \rail I-laarlemmelmeer velwerkt. Er wordt veronder- 

steld dat de uitgaven va11 een grondbediïjf in eeil jaar afhangen van het voluine dat wordt afgezet. 

I k  uitgaven (U(t)) veranderen met de vastgoedcrisis als volgt ten opzichte van de veiwachte 

uitgaven (V U (t)): 

[ ~ ( t )  = vu( t )  x [(i - aqt) + (aq, x 200/0)1 

Daarnaast is een scenario doorgeieliend waarbij er geen sprake is van het strlleggen of vertragen 

vaii projecten en dus oolr geen daling in de kosten van de grondexploitaties. 

4.4.2 Variaties model 

In het inodel zijn linoppen ingebouwd waarbij een aantal van de bovenstaande aannaines kunnen 

worden gewijzigd. Zo lian de lioogte vat1 de hefboom worden aangepast ei1 lian de lrostetlbesl->a- 

ring bij stilleggen van de projecten worden aangepast. I>aari~aast kan ooli worden aangegeveil dat 

het ozb-tarief coilstaiit blijft in plaats varail de reële opbrengsten. 

Voor de berekening van de effecten van de Rijlrsbezuir<gingen op de gemeetltefiiianciëii dient te 

worden bepaald wellr deel van de liijlisbezuinigingei~ teil lasten van het Creineeiitefoilds liomt. 

Op basis van de Miljoenennota 2012 is op te maken welk deel van de totale rijksuitgaven bij het 

Gemeentcfoilds terccl~t Iioint voor de Izoiilende vijf jaar. I-Iet relevante deel van de totale Rijlis- 

uitgaven zijn de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven (NGRU). Een onderdeel va11 deze NGRU zijn 

de uitgaven van de llijliso~~erheid aai1 liet Geineentcfoilds. 1% zijn de uitgaven va11 de overheid, 

waarbij gecorrigeerd is voor herverdelii~gseffecteri uit de sociale zckcrheid en zorg. 

Onderstaande tabel geeft deze percentages per jaar. In de berekening van de effecten wordt ver- 

ondersteld dat een Rijksbezumigtng naar rato vail deze percentages dooiwerlit t r i  liet Geineeiite- 

fonds. 

Tabel 4.2 Ontwikkeling van het aandeel van het gemeentefonds in de totale Kijksuitgaven 

Post Jaar l Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 -- "--,-----..-..---..--~.--.."-.--".".-".----...----~-.~-.-~"--~---~.-"~--u"--------"-"---"~~-,-.."-----".--.--- 

Totale Rijksuitgaven 242,3 245,3 253,4 263,8 269,9 

NGRU 92,O 913  92,3 943  95,O 

- Gemeentefonds 18,6 18,3 18,3 18,2 17,8 

Deel Gemeentefonds van 
totale rijksuitgaven 73% 7,2% 6,9% 6,6% 6,6% 

Bron: Miljoenenrtota (2012). 

Vervolgens is de uitkeiingsfactor van een specifieke gemeente uit het Geineentefoixds van 2010 

gehanteerd. I Iaarlet~~merineer kreeg in 201 1 0,61 procent van het totale Gemeentefonds. 
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I-Iet sceiiario van de exogene schok va11 de Iiijlisbezuii~i@~ige gaat uit van een bezuiniging vaii C; 

20 miljard die inatufest wordt i11 de jaren t=2 tot en met t=5 ei1 over die jaren gelijli verdeeld 

wordt. Deze waarde en verdeling over de jaren zij11 als k ~ ~ o p p e t i  in het model iiigebouwd, en er 

k211 daarom mee gevaricerci worden. De  berekening is cumulatief. Een structurele bezuinigiilg in 

jaar 1 betekeiit iiamelijli dat de uitlieriilg ~i i t  het (;emeeiltefoiids op cen structureel lager niveau 

komt te liggen. 

.$ . f l~a&f i lc lënteï i  humanitaire ramp 
Net zoals de liosteil van een liumaiiitaire ratup op nationaal iuveau, is liet ook lastig oin een in- 

schatting tc malie11 van welk deel vat1 de kosten voor relie~urig van de gemeente komeil. 111 het 

model is een lriiop opgenoi~~eri waar k011 worden aangegeven wat l.iet percentage va11 de kosten is 

dat voor rekciung var1 de gemeeilte liomt. 
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Financiële uitgangspositie Haar 
memeer 

Wat is de huidige finaiicicle positie van de gemeente I-Iaarlemnertneer? Wat zijn voor de stress- 

test de belangiijliste posten 01, de balans en de resultateilrelceningen? Dit hoofdstulc geeft een 

schets vali de finaiiciële uitgangspositie van Haarleininei~neer. Allereerst zijn enige algemene 

lienmerken van de gemeente besclireven. \'ervolgeils zijn eilkelc financiële indicatoreil geprcseii- 

teerd. 

5. "1Algemene kenmerken Haarlemmermee9r 
O p  1 jaiiuari 2011 telde de geineente Haarlemnlermeer 143.374 inwoners, e11 is daaimee de 17de 

gemeertte van Nederland. Volgens de Atlas voor gemeenten is I-laarleinmerineer iia Alinere de 

snelst groeiende gen~eciltc onder de vijftig grootste gemeeilteil van Nederland, gemeteti over ee11 

periode van 2001 tot 2011. Ongeveer 40 procent van de lluishoudens in de gemeente bestaat uit 

gezinneil met Icitlderen. Oolr op  dit gebied lioint de ge~neeiltc als Ze naar voretl. 

Tabel 5.1 Algemene kenmerken gemeente Haarlemmermeer 

Indicator Waarde 

Aantal inwoners 

Beroepsbevolking 

Werkloze personen 

Werkloosheid (%) 

Aantal mensen in de bijstand 

% mensen in de bijstand/bevolking 

Gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon f 15.900 

Waarde huizen f 16,4 miíjard 

Gemiddelde woningwaarde f 280.000 

* Aantal inwoners en aantal mensen in de bijstand in januari 201 1. 
Bron CBS (2012) 

Ongeveer de helft val1 de illwoilcïs inaalct deel uit van de beroepsbevolliirig. Dit is iets hoger dan 

het landelijli gemiddelde van 47 procent. IIet percentage iriwoners dat een bijstat~dsuitlieriug 

ontvangt ligt met 1,2 procent fors lager dan het landelijli gemiddelde en ooic liet werlilooslieids- 

percentage van 4,l procent is relatief laag. Va11 alle gemeeiltcil met ineer dan 30.000 iilwoilers 

hebbeii alleen Leiden, I-laarlem en IHilversum een lager wcrklooslieidspcrcentage. 

T'olgeris de Atlas van gemeenten scoort de Haarleinmernieer in 2010 op de algemene sociaaleco- 

iiomische index het lioogst van de vijftig grootste gemeeilteri va11 Nederland. Deze index is onder 

andere gebaseerd op het aantal mensen iil de bijstand, werkl<tosheid, opleidiligsniveau ei1 het 

aantal banen per duizend iiiwoners. I-Iet gemiddeld besteedbaar iilliomeil va11 de gemeente is met 

£ 15.900 relatief hoog. I-Iet percentage hoogopgeleiden i11 de geineente I-Iaarlemmerineer ligt met 

25 proccnt een fractie onder het landelijk gemiddelde. 
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De gemiddelde woniiigwaarde vali de geineelite Haarlemmermeer is t: 280.000 en ligt daarmee 

aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde vaii C 232.000. Ook is de gemiddelde woning- 

waarde hoger dan in de nabijgelegct1 gemeenten I-Iaarlem, Leiden e11 Amsterdatn. De  totale wo- 

iiiilgwaarde i11 de gemeente bedraagt t: 16,4 miljard, waaimee I-Iaarlemmertneer grote gemcetlteii 

als Almere, Nijinegcil en Groningen voorblijft. 

5.2 Financi-?le indicatoren Haarlemmermeer 
De oriderstaande tabellen sclzetsei1 een algemeen beeld vali de structuur va11 de gemeentefinanci- 

ei1 i11 het basisjaar Het basisjaar van de baten- c11 lasteilrekeniiig ss 201 1 Dit geldt oolr vooi de 

balans. 

De iilkoinsteii ei1 uitgave13 van de gemeente I-Iaarleminerrneer bedroegeil in het basisjaar onge- 

veer t: 444 miljoen. I-Iet positief resultaat iii 2011 was E 2,4 miljoen, wat overeenkomt met 0,5.5 

procent van de totale inkomsten. 'Tabel 5.2 laat verder enkele belangrijkste posten van de jaarre- 

keiliilg zien. 'l'e zien is dat de iriliomsten uit het gcmeeiltefonds e11 uit bouwgroiidexploitatie 

gezamenlijk voor bijila de helft vail de totale inkotnsteii zorgen. Ooli de ii~lioinsteii uit oi~rocïci~- 

de-zaalrbelasting vorint met 11,8 proceiit eeii aaiizicillijk deel van de iiiliotnsteil. I k  post bouw- 

groiidexploitatie is naast een bron vali iriliomsteii ook een belangrijke lastenpost voor de gemeen- 

te I-Iaarlemmermeer. De voor dit oiidcrzoek belangrijke post uitkeriiigen is relatief laag vergele- 

ken inct andere gemeenten. Dit hailgt samen met het lage werliloosheidspcrce~~tage ei1 het lage 

aantal meiisei1 iii de bijstatid. 

Tabel 5.2 Belangrijkste posten uil de voorlopige baten- e n  lastenrekening van 201 1 uitgelicht. 

Indicator 
pp- 

Waarde 

Totale lasten E 443,9 miljoen 

- bouwgrondexploitatie 14,5% 

- uitkeringen 5,7% 

- brandweer en rampenbestrijding 3,2% 

Totale inkomsten E 443,9 miljoen 

- gemeentefonds 

- bouwgrondexploitatie 

- belastingen 

- O Z ~  

Resultaat E 2,4 miljoen 
m--.---------- "" 

Resultaafftotale lasten 0.55% 

Bron Bateri en iastenrekening gerricerite i iaarlcmmernieer (201 1) 

'liabel 5.3 is een overzicl~t vaii de balans vaii de geineente Haarlei~ltnermeer in 2011. In de ge- 

meente 14aarlernme1111eer bedraagt het eigen verlilogeti 73 procent van liet totale vermogen. &t 

eigen vermogeil van de gemeetite bestaat voor het grootste gedeelte, ongeveer t: 213 miljoen, uit 

algemeiie reserves. De  algemelie reseinre is een vaii de cornporienteii vali de weerstaiidscapacitcit 

ei1 geeft de iniddeleii ei1 mogelijlihcdeil aan waarover de gemeente kaii bescluldieii om niet be- 

grote liosten te dekken. 
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Tabel 5.3 Overzicht balans gerrieente Haarlemmermeer ultimo 201 1 (in miljoenen f )  

Vaste activa 498,9 

Immaterieel 0,o 

Materieel 404,6 

Financieel 94,3 

Vlottende activa 303'4 

Voorraden 241,3 

Uitzettingen 62.1 

Totaal 802,3 

Bron. Balans gemeente Haarlemmerineer 201 1 

Eigen vermorgen 

Algemene reserves 

(overige) Bestemmingsreserves 

Resultaat 

Vreemd vermogen 

Voorzieningen 

Leningen 

Vlottende passiva 

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva 

Totaal 
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6 Effecten modelberekeningen 

Dit lioofdstuli beschrijft de resultaten vaii de exogeile scliolikcn 013 de finaticiële positie va11 de 

gemeente Haarlemmermeer. !\llereerst zij11 de effecten van de fiiiailciële crisis weergegeven, 

waarbij oiiderschcid is geinaakt tussen verschillende varianten van liet model. Vervolgens is ee11- 

zelfde exercitie gedaan voor de anderc exogene scholdren ei1 eeii combinatie vali scholdien. 

De in dit hoofdstuk gepresenteerde effecten zijn de bedragen waarmee in een crisissceiiario de 

financiën w11 de gemeente verslechteren teil opiclite van de fiiiaiiciën van de gemeente i11 liet 

basissceiiario. &t basisscenario is liet sceiiario zonder crisis, ei1 waarbij wordt uitgegaan van de 

huidige fii~ariciëlc positie van de gemeente. Een negatief effect in eeii jaar moet derhalve gezieii 

worden als hct bedrag waanncc de fiiianciële positie vaii d e  geineerite iii een crisissceiiario ver- 

slechtert bij het uitblijveil vati cc11 beleidsreactic gericht o p  het opvaiigeil of initigercn vali deze 

effccteii. 

Naast de effccteii in euro's per jaar zijn ooli de cumulatieve effecten ovei de hele penode van vijf 

weergegeven. 

De resultateii vaii de modelbcrekeiiiilgetiigei vaii het scenai:io van de fiilanciële crisis zijn in 'l'abe16.1 

weergegeven. De cijfers in de tabel geveti liet iietto effect weer op de fiiiaiiciëii van de getneeilte 

I-Iaarlemmermeer teil opzichte van de fiiiaiiciële positie iii het basissceiiario. 

IIet eerste effect dat in de tabel wordt geprcseilteerd, is het effect van een geïsoleerde schok van 

de lange rente, waarbij liet effect van inflatie, default op leiingen ei1 aanspraali op gararitiestellin- 

gen niet zijn meegenomeil. Af te lezeii is dat dit een negatief effect heeft dat oploopt van f: 0,3 

mniljoeri in jaar 1 tot E 15,l ndjoen in jaar 5. IIet cumulatieve iiegatieve effect vaii de schok over 

vijf jaar is f: 46,3 miljoen, wat overeeilliomt inet een jaarlijlis gemiddeld negatief effect van C 9,3 

iniljoeii teil opzichte vaii het basissceiiario. 

I-let tweede effect is het effect van een geïsoleerde schok vaii de inflatie. Otndat het saldo van de 

reiltebateii, rentelasteil en afsclirijviilgeil netto een last vonncii voor de geineente, eii deze met 

ecii stijgeiide iiiflatie in reële waarde afneemt, heeft een liogere inflatie eeii positief effect op  de 

getneeiitefiilaiiciën. Deze bedraagt gemiddeld E 1,O ndjoeil per jaar. I-Iierbij wordt wel expliciet 

verondersteld dat alle overige lasten ei1 baten meegroeien met de inflatie. Als de renteschok ge- 

paard gaat met oplopeiide iriflatie ei1 de reële rente daardoor constant blijft, wordt een deel van 

liet negatieve effect vali de rentescliok derllalve geneutraliseerd door l~e t  positieve effect varail de 

iiiflatiescholi. 
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Tabel 6.1 Effecten renteschok 

Cumulatief Gemiddeld 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 per jaar 

( t= l t lm5)  (1=1t/m5) 

Scenario van de financiële crisis 

Lange rente (%) 4,O 6,s 9,O 9,O 6,s 

Inflatie (%) 2,o 4,5 7,O 7,O 4,5 
-- - - - - - - -- -- - 

Effecten (verandering in miljoen d's t.o.v. basisscenario) 

Lange rente -0,3 -2,8 -13,6 -14,5 -15,l -46,3 -9,3 

Inflatie 

'I'abcl 6.2 tooiit de effecten van \rariatics iil het model waarmee iii een fiiiailciële crisis ook bere- 

liend kati worden wat de fiiianciëlc gevolgeil zijii voor de gemeerite Haarlemtnernieer als er aan- 

spraak wordt gedaan op de door de geineente afgegeven garanties. Ter illustratie van de effecten 

hiervan zij11 deze sub-variabelen op 0,2 procent per jaar gezet. De eerste variatie betreft een de- 

fault op lcilitigeii als gcvolg van dc ïeiltcstijgii~g. Dit maakt het cumulatieve negatieve effect vati 

de i:entesclioli C 47,0 iniljocil, wat overemlioint met eeil jaarlijks gemiddeld iiegaticf cffcct van C 

9,4 iliiljoeil teil opziclitc van het basissceiiario. 

Iildicii de renteschok gepaard gaat met jaarlijks 0,2 proceiit aanspraak op de WSW garantie wordt 

liet cuinulatieve iiegatieve effect op de geineeiitefinanciën £ 46,5 miljoeii teil opzichte vali hct 

basissccnario. Iildieil cie reiltescholi gepaard gaat met jaarlijks 0,2 procent aaiispraali op de WEW 

garantie wordt het cuimlatieve negatieve cffcct op de gemeeiltefitiai~ciën £ 46,4 ndjoeil ten op- 

zichte vali hct basissceilario. 'l'ot slot bedraagt het iieptieve cuinulatievc iieptieve effect van ccii 

rciltcscholi die gepaard gaat inet jaarlijks 0,2 proceilt aanspraali op de overige garailtics C 47,5 

miljoen ten opzicl~tc wil het basisscenario. 
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Tabel 6.2 Illustratieve effecten additionele variabelen financiële crisis 

Cumulatief Gemiddeld 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 per jaar 

( t=l  tim 5) ( t=l  tim 5) 

Scenario van de financiële crisis 

Lange rente (%) 4,O 6,5 9,O 9,o 6,s 

Inflatie (%) 2,O 4,5 7,O 7 8  4 3  

Effecten (verandering in miljoen €'s t.o.v. basisscenario) 

Lange Rente 

+ 0,2% default 
"- 

Lange Rente 

+ 0,2% aanspraak WSW garan- -0,3 -2,8 - 1 3 , ~  -14,5 - 1 5 , ~  -46,5 -9,3 

tie 
------------m---- 

Lange Rente 

+ 0,2% aanspraak WEW garan- - 0 3  -2 , j  - 1 3 , ~  -14,s - 1 5 , ~  -46,4 -9,3 

t ~ e  
-- - 

Lange Rente 

+ 0,2% aanspraak overige -0.5 -3,l -13,8 -14,7 -15,4 -473 - 9 3  

garantles 

CF0 Fcoriorriisci-i Orider7oek (2012) 

De resultaten van de inodelberelieiiiiigeii van liet sceiiario van de sociaalccotioinisclie crisis zijn 

ia 'Tabel 6.3 weergegeven. I-Iet eerste effect dat wordt weergegeven is liet effect van de geinodel- 

leerde sterli teriiglopende ecoiiotnisclie groei. I-Iet cuinulaticve negatieve effect over de periode 

vaii vijf jaar liervan is C 2,9 miljoen, wat overeen liotnt met een gemiddeld jaarlijlis negatief effect 

van f: 0,6 miljoen teil opzichte van het basissceiiario. 

D e  tabel toont vervolgeiis twee variaiiteii van liet effect van de exogene schol< vaii de geinodel- 

leerde oplopetide werltlooslieid. In beide variaiiteii wordt de toename van liet aantal bijstaiidsge- 

rechtigden geschat via de CPB-formule (zie hoofdstuli drie). I-let verscld tussen de effecten van 

de eerste en tweede variaiit betreft de wijze waarop de inkoinsteii vaii de gerneente ter deliliitig 

van liet I-deel vaii de W\V13 reageren op een toetiatne vali liet aantal ineiisen iii de bijstand. In de 

eerste variant bewegeii de inIromsten direct inee inct de stijging van het aantal bijstandgereclitig- 

clen; in de tweede variant gebeurt dat met een vertraging vaii een jaar. 

I-Iet cumulatieve iiegatieve effect vaii de exogene scholi van de werkloosheid bedraagt ki de eer- 

ste variant C 5,3 iniijoeii, wat iieerkotnt op gemiddeld C 1,l iniljoen per jaar ten opzichte van liet 

basisscenario. I-Iet cumulatieve negatieve effect vaii de exogene sclioli is groter iii de tweede vari- 

ant, omdat dc iillionisteii vaii de ge~neeiite met een jaar vertraging stijgen. Iiet cuinillatieve nep- 

tieve effect is in deze variant f: 14,3 miljoen, wat neerkomt op een jaarlijlis gemiddeld negatief 

effect van f: 2,9 rniljoen teil opzichte van het basisscenario. 13e sociaalecoriocnische crisis, dus 
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beide scholdien tezamen, heeft een cumulatief ncgatief effcct vati C 17,s miljoen ten opiclitc vaii 

liet basissce~iario. 

Tabel 6.3 Effecten sociaaleconomische crisis 

Cumulatief Gemiddeld 
Jaar l Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 per jaar 

(t-l ffm 5) (t=l ff m 5) 

Scenario van de sociaaleconomische crisis 

Economische groei (nationaal, in 

%) 
-3,35 -0,25 0,25 0,55 1,25 

Werkloosheid (nat~onaal, in %) 7,O 9,2 10,2 10,6 10,4 
-- - -- - -- - --- -- ---- 
Effecten (verandering in miljoen E's t.o.v. basisscenario) 

Economische groei -0,3 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -2,9 -0,6 

Werkloosheid, o.b.v. inkomsten I- 
-0,O -0,4 -1,O -1,7 -2,2 - 5 3  -1,l deel zonder time-lag 

Werkloosheid, o.b.v. inkomsten I- 
-0,2 -1,9 - 3 3  -4,9 -3,9 -14,3 

deel via t-l 

Prognose groei aantal bijstandge- 

rechtigden 
11 106 177 224 122 64 1 

6.3 Vastgoedcrisic 
T700r de vastgoedcrisis zijn ineerdere variantcii doorgerelie~~d waarsan de effecteii zij11 weergege- 

veil iii tabel 6.4. IIet geïsoleerde effect van daleilde ozb-iilltonlstei~ bij gelijliblijvende tarieveii zal 

pas i11 jaar drie iieerslaaii in de geiiieciitefiiianciën. I Iet cumulatieve effect vaii de drie resterende 

jareii is met C 23,6 iniljoeil evengoed fors te noeinen. Ilit effect is in de overige berekenkgen liiet 

meegenomen. 

O p  verzoeli van de geineetite I-Iaarlemnefineer wordt eeii tweede effect van de vastgoedcrisis op  

de ozb-iiilioinsteii doorgerelieiid, riainelijli liet effect vuil eeii toeiiemeiide leegstaiid op de iii- 

lioinsteii uit gcbruiliersbelastitig voor iiiet-wotiingeil. Ile gemeente I-Iaarlemmeïii~eer lieeft aaii- 

gegeven dat in de huidige leegstaiid vaii niet-woningen ongeveer 20%) bedraagt. Een vastgoedcri- 

sis heeft als inogelijli gevolg eeii toename vaii de leegstatid van iuet-woiiiiigeii. Eeii toename van 

de leegstand inet vijf proceilt tot een niveau van 25% zou bijvoorbeeld als gevolg liebbeii eeii 

daling vaii de inkomsten van £ 957.000 ten opzichte vaii het basisscenario, over vijf jaar oplo- 

pend tot een cumulatief effect vaii £ 4,8 iniljoeii. 

\'oor het berelieiieii vati liet effect vati het crisissceiiario op de gondexploitatie zijn meerdere 

variaiiteii vail het inodel doorgereliend. Eeii overziclit vaii deze variaiiten is weergegeveil in 'Ta- 

bel 6.4. D e  bereliende effecten zijn ten opzichte vali liet basissceiiario vati liet grondbedlijf, zoals 

door de gemeeiite aai1 SE0  besclziltbaar is gesteld. 13ij de verschillciide variaiiteii is steeds oiider- 

sclieid gemaalit tusscii liet effect zonder hefboom (variant a) ei1 inet een hefiooinwerking vaii de 

prijzeii vati woilingen/iliet-woiliiig op de prijs van groiid ter grootte vaii een factor 2 (variaiit b). 
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\7ariante1 la ei1 l b  -ven het geïsoleerde effect van een  prijsdaling van woningen en niet- 

woliingeil weer (dus zonder \~oluinedaling ei1 uitgaveildaling). &t cumulatieve ilcgatieve effect 

vali een prijsdaling zoilder hefboom is C 37,7 tniljoeil teil opzicl-ite van het basissceilario. Wari- 

neer dc grondprijs met een l~efboom van een factor 2 ten opzichte van de woningprijs reageert, 

verdubbelt dit iicgatieve effect. Dit is zichtbaar i11 de variailt lb .  

Tabel 6.4 Effecten vastgoedcricic 

Cumulatief Gemiddeld per 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 (t=l 5,  jaar 

(t=l Um5) 

Scenario van de vastgoedcrisis 

Prijsontwikkeling wonen 94 88 84 80 76 

Ontwikkeling volume wonen 75 75 75 75 75 

Prijsontwikkeling niet-wonen 92 86 80 75 70 

Ontwikkeling volume niet-wonen 67 67 67 67 67 

Effecten (verandering in miljoen B's t.o.v. basisscenario) 

OZB: tarief constant houden -4,9 -8,O -10,7 -23,6 -7,9* 
-----m--- - -- - 

OZB: toename leegstand -1,0 -1:O -1,0 -1,0 -1,0 -4,8 -1,0 

Grondexploitatie variant l a :  

Prijsdaling zonder hefboom 

Grondexploitatie variant I b: 

Prijsdaling met hefboom (2) 
- 

Grondexploitatie var~ant Za 

Combinatie prijsdaling zonder -20,6 -17,6 -20,9 -17,8 -16,9 -93,7 -18,7 

hefboom + volumedallng 

Grondexploitatie variant 2b: Com- 

binatie prijsdaling met hefboom (2) -21,8 -27,l -23,8 -23.4 -1 19,8 -24,O 

+ volumedaling 
--p.--------p---.---- 

Grondexploitatie variant 3a: 

Combinatie prijsdaling zonder 
-4,2 -7,3 -13,8 -13,O -13,8 -52,l 

hefboom + volumedaling + uitga- 

vendaling (80%) 

Grondexploitatie variant 3b: Com- 

binatie prijsdaling met hefboom (2) 
-7,3 -1 1,5 -20,O -19,O -20,3 

+ volumedaling + uitgavendaling 
-78,2 

(80%) 

* Dit geeft het gemiddelde effect van de jaren waarrn de crisis effect heeft (3 jaar rn dit geval) 

SLO tconomisch Onderzoek (2012) 

lil de variailtea 2a e11 2b is ~utgegaail van een prijsdaling i11 coinbitlatie met een voluinedaliilg 

(maar zoilder uitgaveildaling). I-Iet negatieve effect is i11 beide gevallen fors: zoi~der hefboom 

SF0  FCONOMISCI I ONDFR7OFK 



30 HO01 DS l LJK 6 

bedraagt liet cuinulatic\re ilegatievc effect C 93,7 iniljoeii teil opzichte vaii het basissceiiario, ei1 

inet een liefbooin C 11 9,8 miljoen. 

I11 de varianten 3a ei1 3b is uitgegaaii van een coinbiiiatie van prijsdalii~g, volunedaling ei1 kosteil- 

reductie van het groildbedrijf. De uitgavendaling van liet groildbedrijf blijkt eeil grote invloed te 

hebben op de oinvaiig van liet effect vail de vastgoedcrisis. Iiidieii er geei1 hefbooin wordt ver- 

ondersteld, bedraagt het cumulatieve iiegatieve effect € 52,1 rmljoen teil opzichte vaii het basis- 

sceiiario. Indieti er eeii hefboom van een factor 2 wordt verondersteld, bedraagt liet cuiiulatieve 

negatieve effect £ 78,2 iniljoeii ten opzichte vaii het basissceilario. 

'Fabel 6..5 tooi~t het effect van € 20 miljard aai1 lujksbezuinigingeii, waarbij is aangenomen dat 

deze vanaf jaar 2 tot jaar 5 gelijliinatig wordt doorgevoerd. D e  effecten l~enraii  op de gemeerite- 

fiiiaiiciën zijii goot :  het jaarlijlis gemiddelde negatieve effect is € 4,2 miljoen teil opzichte van het 

basisscenario. Dit effect kali goter wordeii als de bez~utigiilgeci meer naar voren wordeii gehaald 

of iii oinvaiig toeiiemeii. 

Tabel 6.6 Effecten Rijksbezuiriiginy 

Cumula- Gemid- 

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar tief deld 
per jaar * !j (t=l t/m (t=l  t/m 

Scenario van de Rijksbezuiniging 

Jaarlijkse bezuiniging ten opzichte van het basisjaar 
(in miljard E) O 5 10 15 20 

. - - -- -.--.-..--.-.-----d--. . .. 

Effecten (verandering in miljoen €'s t.o.v. basisscenario) 

SLO Lconomisch Onder~oek (;>012) 

6.5 Humanitaire ramp 
In Tabel 6.6 wordeii de resultaten vati de simulatie van liet scenario van de humanitaire ramp 

gepresenteerd. Er  zijn bij de berelieiiiag vail deze effecten twee variailteri doorgerelieild, iiamelijli 

eeii variaiit waar de geineeilte voor 10 procent de liosten draagt eii eeii variant waar de geineetlte 

voor 25 proceiit de liosteil draagt. 111 het eerste geval bedraagt het gemiddelde jaarlijlis negatieve 

effect C 12,7 iniljoea teil opzichte van liet basissceilario. In liet twee geval bedraagt het gciiuddeld 

jaarlijlrs negatieve effect C 31,8 iniljoeii teil opzicl~te vati liet basissceiiario. 



Tabel 6.7 Effecter1 humanitaire ramp 

Cumulatief Gemiddeld 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 per jaar 

(t=l ffm 5 )  (t=l ffm 5 )  

Scenario van de humanitaire ramp 

Rampenbestrijding (E mln) 25 75 75 75 75 

Voorzieningen slachtoffers 15 10 1 O 5 (E mln) 

Wederopbouw 
(E mln) 
\ r 

"" 

Effecten (verandering in miljoen E's t.o.v. basisscenario) 

Variant 1: 
10 procent lasten voor gemeente - 7,O -14,5 -14,5 -14,O -13,5 

Variant 2: 
25 procent lasten voor gemeente -17,5 -36,3 -36,3 -35,O -33,8 -158,9 

6 . f l ecomblneerde  crisis 
Het is goed denkbaar dat meerdere crisisscenario's zich tegelijkertijd kunnen voordoen. Niet iiz 

de laatste plaats is gezieii de huidige oinstaiidiglicdeii een combiiiatie van een financiële crisis in 

de vorm van een rentestijging, eeii sociaalecoiioinische crisis, een vastgoedcrisis en een aaiuien- 

lijkc liijksbezuinigiiig niet oildenkbaar. Onderstaande tabel toont het effect van die combinatie 

van exogene scliolrlieii. Bij de vastgoedcrisis is eeii 1iefboo1-n \;ai1 factor 2 veroiidersteld ei1 wordt 

zowel het effect tnet en zonder uitgavendaling (80 procent) vaii het grondbedrijf gepresenteerd. 

Iiet cutnulatievc negatieve effect iil de variant tnct een uitgaveildaling van liet grondbedrijf be- 

draagt C 153,8 iniljoen, wat iieerlioint op een gemiddeld jaarlijlis negatief effect vaii C 30,8 niiljoen 

ten opzichte van liet basisscenaiïo. I-Iet cumulatieve negatieve effect vaii de variant zonder uitga- 

vciidaliiig bij het grondbedrijf bedraagt £ 2'95,4 miljoen, wat neerlionit op een geiiliddeld jaarlijks 

negatief effect van £ 39,l miljoen teti opzichte van liet basissceiiario. I-Ict is iii beide scenario's 

een stapeling van de effecten vaii de verschdlende crises, waarbij geen rekening wordt gehouden 

inet eventuele iiiteractie tusscii crises cn liuil effecten op de gemeentelijke financiën. 



Tabel 6.8 Effecten combinatie van crises 

Cumulatief Gemiddeld 
Jaar l Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 per jaar 

( t=If fm5) ( t= l f fm5)  

Gecombineerde crisis: 
Exogene schok rente, economische groei, werkloosheid, prijs en volume vastgoed en Rijksbezuiniging 

Effecten (verandering in miljoen €'s t.o.v. basisscenario) 

Lange rente -0,3 -2,8 -13,6 -14,5 -15,l -46,3 -9,3 

Economische groei -0,3 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -2,9 -0,6 

Werkloosheid -0,O -0,4 -1,0 -1,7 -2,2 -53  -1,l 

Vastgoed: 
Prijsdaling met hefboom, volumedaling, -7,3 -1 1,5 -20,O -19,O -20,3 -78,2 -15,6 
uitgavendaling grondbedrijf (80%) 

Vastgoed: 
Prijsdaling met hefboom, volumedaling, -23,6 -21,8 -27,l -23,8 -23,4 -1 19,8 -24,O 
zonder uitgavendaling grondbedrijf 

Rijksbezuiniging 0,O -2,2 -4,3 -6,3 -8,3 -21 , l  -4,2 

Totaal effect gecombineerde crisis 
met uitgavendaling -7,9 -17,4 -39,5 -42,3 -46,7 -153,8 -30,8 

-- -".-p -- - 
Totaal effect gecombineerde crisis -24,2 -27,7 -46,6 -47,1 -49,8 
zonder uitgavendaling -195,4 -39,l 
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