
Jaarrekening 2019 
 
De jaarrekening 2019 is door omstandigheden dit jaar later dan gebruikelijk. Voor de zomer hebben 
wij als raad al het nodige gezegd over de financiële staat van de gemeente en tevens de uitdagingen 
die deze bijzondere tijd van de gemeente maar ook zeker haar inwoners vraagt. 
 
Aan de positieve kant zien we dat de accountant dit jaar, zoals verwacht mag worden, zijn 
goedkeuring kan geven aan de wijze waarop de begroting tot stand is gekomen. 
Helaas, maar niet onverwachts, zien we wel een groot negatief resultaat onder de jaarrekening van 
5,7 miljoen. Daarbij wordt de positie van de gemeente steeds kwetsbaarder door het dalen van het 
weerstandsvermogen  
 
D66 stelt vast dat er nu een verklaring is bijgevoegd bij afwijkingen van het budget. Dit vergroot de 
controleerbaarheid. Echter zouden wij nog wel graag een duidelijkere omschrijving willen zien van 
de doelmatigheid van de ingezette financiën. Uiteindelijk draait het voor onze inwoners erom of de 
gelden goed en zo effectief mogelijk besteed worden. 
 
Vanavond stellen we eigenlijk het verleden vast, we besluiten immers of de acties in 2019 volgens de 
wetten en richtlijnen zijn gelopen. Wat D66 betreft is er met het goedkeurende rapport van de 
accountant dan ook geen reden om niet met de jaarrekening in te stemmen. 
 
Betekent dat dan ook dat wij positief tegenover de financiën van deze gemeente staan? Nee! 
Allerminst, dat er in de zeer nabije toekomst verdergaandebezuinigingen noodzakelijk zijn staat als 
een paal boven water. 
 
Eerder hebben wij ook al meerdere malen duidelijk gemaakt dat er wat ons betreft dan ook 
fundamentele en duidelijk keuzes gemaakt moeten worden. Waarbij wat D66 betreft een sociaal, 
inclusief en preventief beleid ontstaat. Wij hebben hier uiteraard ook concrete ideeën over en willen 
bij deze dan ook graag de andere partijen uitdagen om hier op korte termijn met elkaar van 
gedachten over te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yannick Lutterop 
 


