
Bijdrage SP 

Dank u voorzitter. Een jaarrekening over 2019 in september 

2020 voelt als mosterd na de maaltijd, want hoe kun je nog 

sturen aan het einde van het jaar. Maar telelijkertijd snappen 

we dat in deze speciale tijd niets normaal is. 

Dan de jaarrekening zelf. Na alle bezuinigingen die we al 

hebben doorgevoerd nog steeds een groot tekort van 5,7 

miljoen dat weer een gat slaat in onze reserves. Ieder jaar lijkt 

het wel somberder te worden. We hebben het college al 

verschillende keren gevraagd om aan de bel te trekken in Den 

Haag en inmiddels zijn we al lang niet meer de enige gemeente 

die dit doet. En zeker in deze tijd kunnen we ook weinig 

verwachten. Hoe ver moeten we nog door de bodem zakken 

vraag ik me wel eens af.....  

Maar goed, terug naar de cijfers. Ik wil er graag twee punten uit 

lichten. Het groen en de BWRI. 

Als eerste het groen. Graag een toelichting op de overschrijding 

met 550.000 euro op bomen en bermen, en 600.000 op groen. 

Dat is samen ruim 1.1 miljoen op zaken waarvan de uitgaven 

toch goed te plannen moeten zijn. Het gaat hier immers niet op 

open-eind-regelingen zoals in het sociaal domein, maar om 

opdrachten binnen een vastgesteld budget. Hoe kan er dan in 

een gemeente die er financieel heel beroerd voor staat zo’n 

overschrijding van het budget zijn? Is de boel op dit gebied wel 

in control? 

Als tweede en laatste een toelichting op een onverwacht grote 

afwijking in positieve zin: het resultaat van het Werkbedrijf van 

BWRI. Een plus van 775.000 is bijzonder. Waar komt die 

vandaan? Dat terwijl er tegelijkertijd een nadeel is van 450.000 

in verband met uitkeringen bijzondere bijstand en zelfstandigen 



Om toch nog positief te eindigen wil ik graag aangeven dat we 

blij zijn met de goedkeurende verklaring van de accountant en 

met het feit dat het tekort kleiner is dan verwacht werd in de 

najaarsbrief. 

Overigens kunnen we instemmen met de  voorgestelde 

overheveling van een aantal budgetten van 2019 naar 2020. 

Voor zover in eerste termijn. 

 

 

 


