
Bijdrage CDA 

Jaarrekening 2019 

De jaarrekening 2019 laat een financieel negatief resultaat zien van 5,7 miljoen euro, een lichte 

verbetering ten opzichte van de prognose. 

Wel een negatief resultaat met een grote aanslag op onze algemene reserve; de neergaande lijn van 

de algemene reserve is meer dan zorgelijk. Betekend ook dat maatregels meer dan noodzakelijk zijn. 

Wij zullen niet herhalen wat de inleiding schrijft over de gevolgen van de gaswinning, het Nationaal 

Programma Groningen, de bezuinigingen, het sociaal domein etc. maar willen wel duiden dat de  

realisering van nieuwe scholen en versterking van scholen ons als gemeente een boost geeft voor 

een toekomstbestendige scholenbouw in onze regio. 

Een compliment voor de ambtelijke organisatie en college dat deze jaarrekening is voorzien van een 

goedkeurende verklaring door onze accountant voor getrouwheid en rechtmatigheid. Een flinke 

verbetering ten opzichte van het vorige jaar toen we nog een beperkende verklaring kregen voor 

rechtmatigheid. Daarom een compliment voor de strakke sturing en vooruitgang. 

De jaarrekening is in goed overleg met accountant en bestuur op een later tijdstip aangeboden dan 

gebruikelijk maar na de uitleg in de audit-commissie is het geheel duidelijk over het hoe en waarom. 

De corona crisis en omstandigheden zijn hier uitdrukkelijk debet aan. 

De bevindingen uit de jaarrekening roepen nog wel vragen en opmerkingen op !  

Onder andere de solvabiliteit die beneden de maat is en onvoldoende ten opzichte van de normering 

van VNG, die de grens legt bij 20%;  

Evenals een onvoldoende weerstandsratio van iets meer dan 1;   

En zijn de budgetoverhevelingen altijd noodzakelijk ? Als er toen geen capaciteit was om iets uit te 

voeren, zijn die er dan wel in 2020 ? ; 

Voorts nog de posten ‘groen onderhoud’ en ‘bomen en bermen’ ! Hoe kan het dan één afdeling 

zonder melding in de najaarsnota zomaar voor meer dan een miljoen overschrijdt. Heeft het college 

daar voldoende grip op ? ; 
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