
Jaarrekening 2019. 
 
De jaarrekening 2019 is een weergave van het beleid van deze gemeente, lees College van B en W en 
een zeer volgzame coalitie. Begrotingen met een groot tekort eindigen uiteraard in een tekort op de 
jaarrekening. Door het tekort op de begroting hoger te maken valt het tekort mee ten opzichte van 
de najaarsrapportage, met  € 500.000. Een totaal tekort van € 5.729.000 op een begroting van ruim  
€ 229 miljoen, een peuleschil van 2,5 % kan men zeggen. Vergeten wordt dan dat we onze Algemene 
Reserve hebben opgesoupeerd met ruim  € 5 miljoen, waardoor er een schamel € 7 miljoen 
overblijft.  Bij de voorjaarsnota 2019 gaat het College ervan uit dat we eind 2023 een Algemene 
Reserve hebben van ruim € 14 miljoen. Bij de begroting 2020 lezen we dat er eind 2023 een 
Algemene Reserve moeten hebben van € 8.755.646. Binnen een jaar ruim 5 miljoen minder. Een 
meerjarenbegroting is blijkbaar niks meer dan te zorgen op papier dat we niet onder toezicht komen.  
  
Voorzitter, wij hebben ons voorgenomen zo weinig mogelijk vragen te stellen maar meer onze 
zienswijze te geven. Onze ervaring met de jaarrekening 2018, waar we veel energie in hebben 
gestoken,  zijn dermate dat het ons niet zinvol lijkt op die manier weer een bijdrage te leveren.   
Doorgaans krijgen we niets zeggende antwoorden of men draait om de zaken heen of nog erger we 
krijgen geen antwoorden. Vaak worden, in onze optiek, teveel vragen als technisch bestempeld en 
dan vaak schriftelijk afgedaan waardoor de sjeu uit het debat is. Er wordt daarbij geen onderscheid 
gemaakt tussen vragen over feiten of verduidelijking  en vragen die een politieke lading hebben. De 
laatste zijn per definitie niet technisch.  
 
Wij zullen ons beperken tot op- en aanmerkingen en nodigen met name de andere partijen uit met 
ons daarover van gedachten te wisselen. Het College kan wat ons betreft in de wachtkamer gaan 
zitten.  
 
Collega’s, we lezen dat het College de rol van bondgenoot voor onze inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen wil blijven vervullen. Vervullen zij deze rol dan adequaat op dit 
moment? Tijdens het speeddaten gisteravond met de cursisten Politiek Actief gaf nagenoeg iedereen 
op dat de afstand tussen bestuur en burger te groot is als motivatie voor het volgen van de cursus. 
Wij constateren en horen dat ook in de samenleving, dat het College juist niet weet wat er in de 
samenleving speelt dan wel niet de taal spreekt van de inwoners. Teveel op afstand, niet bereikbaar, 
een eigen agenda inplaats van die van de bewoners. Een signaal dat we vaker hebben afgegeven.   
 
Het College geeft ook aan dat de grens van wat het verantwoord vindt bij de ombuigingen 
Jeugd/WMO bereikt is. Nergens lezen we waar de grens ligt. Wel lezen we dat deze gemeente 
ruimhartiger is en meer per inwoner uitgeeft dan het landelijke gemiddelde bij de bijzondere bijstand 
bijvoorbeeld. Dus de vraag aan de coalitie: waar ligt de grens voor deze partijen? Willen we de SP 
binnenboord houden en valt er niet te praten over aanpassingen minimabeleid? Blijft de PvdA bij het 
standpunt van de sterkste schouders moeten de zwaarste  lasten dragen? Wil de VVD een liberaal 
sociaal stelsel met nadruk op eigen verantwoordelijk en zo ja in hoeverre? Voor het CDA is 
solidariteit een kernbegrip, oftewel zorgen voor de kwetsbaren in onze samenleving, tot hoever reikt 
dit? De Christen-Unie gaat uit van christelijk-sociaal en is in deze Raad het meest kritische van de 
coalitiepartijen, alhoewel dit in stemgedrag niet altijd naar voren komt. 
 
Uiteraard sluiten wij onze ogen niet voor wat er de afgelopen goed is gegaan, dan wel aanzetten zijn 
gegeven tot verbetering en harmonisering van diverse zaken. Een compliment hiervoor is zeker op 
zijn plaats. Maar je kunt niet met droge ogen beweren dat onze organisatie “ in control”  is. Het gaat 
niet om beheersen maar beter besturen; meer leren dan controleren. 
 
 
 



Programma Dorpen en Wijken. 
 
Veel tekst met veel intenties met termen bij sociale cohesie als:  creëren van nieuwe verhoudingen 
en bouwen aan relaties, gelijkwaardigheid, medeverantwoordelijkheiden maatwerk is een continu 
proces.  Oké, hoe is dit dan geregeld? Waar zijn concrete voorbeelden? Nietszeggende teksten. Bij 
alle hoofdstukken vind je dit soort teksten. Om een tweetal voorbeelden te noemen:  
- Kielzog toont stijging in bereik. Oh ja, hoeveel dan? 
- Huisvesting: we werken continu aan onze hoofddoelstelling? Ja, zou raar zijn als dit niet zo was, 
maar wat heeft het opgeleverd?    
 
Kortom, voor ons is het weinig zinvol om op alle hoofdstukken in te gaan. Vaak nietszeggende 
teksten: Doorlopend werken wij aan…., wij zoeken actief,……we geven uitvoering…. 
 
Bij het hoofdstuk Sociaal zien we wel concrete cijfers over wat bereikt is, met een goede 
onderbouwing. Dit maakt het een stuk inzichtelijk om te beoordelen of we op de juiste weg zijn. 
 
We kunnen over veel onderwerpen technische vragen stellen, waarop we ongetwijfeld antwoorden 
krijgen. We kunnen wel vaststellen dat een aantal posten niet de juiste bedragen zijn geraamd c.q. 
op een andere post hadden moeten worden verantwoord. Dergelijke omissies worden steeds minder 
waardoor we een meer reëel  beeld krijgen van de daadwerkelijke cijfers. Met name zie je dit bij 
bestuursondersteuning.  
U schrijft dat we groot belang hechten aan Kompas en Besturingsfilosofie en dat hierdoor deze post 
mede wordt overschreden met € 455.000. We hebben het al eerder gesteld: Kompas is achterhaald 
en moet worden bijgesteld, we hebben het geld er doodgewoon niet voor. Te pas en te onpas wordt 
Kompas er bijgehaald om overschrijdingen te rechtvaardigen.   
 
Wat ook opvalt is dat we bij de lokale heffingen behoorlijk meer inkomsten hebben dan begroot, zo’n 
1,3 miljoen euro. Deze worden weggesluisd naar voorzieningen of als dekking van wat je zou kunnen 
noemen arbitraire kosten. Je zou toch zeggen: de burger heeft teveel betaald en moet dit terug 
hebben. Voor ons een puntje van aandacht bij de vaststelling van de begroting 2021.  
 
Net als het overzicht van de projecten, bijvoorbeeld de Grex. Burg. Venemastraat met een risico van 
50%. Alle percelen zijn daar in optie gegeven, dan kun je toch niet spreken van een risico van 50%. 
Oftewel hoe realistisch zijn deze cijfers? Niemand weet of de rente stijgt, in Midden-Groningen wel, 
risico € 64.000. Aandachtspuntje begroting 2021.  Nergens is meer een FLO regeling, bij de 
Veiligheidsregio wel waardoor een voorziening moet worden getroffen van 15,2 miljoen, met een 
risico voor onze gemeente van tussen de € 800.000 en € 1,4 miljoen.  
Wat verder opvalt is dat we een kleine half miljoen uitgeven aan inhuur op een organisatie die ruim 9 
miljoen meer uitgeeft dan vergelijkbare gemeenten aan personeel.  
 
Wij zullen geen verheldering vragen voorzitter, het antwoord weten we al. Het College weet het zelf 
niet.  
 
Verder zullen we mede op basis van de jaarrekening 2019 onze bijdrage aan de begroting 2021 
leveren.    
 
Tot slot kunnen we instemmen met de jaarrekening 2019. De account heeft de rekening 
goedgekeurd en in overeenstemming met de begroting en de wijzigingen daarop. Weliswaar hebben 
we tegen de begroting 2019 gestemd maar de meerderheid heeft gemeend hiermee in te moeten 
instemmen.  


