
 

 

 

10 september 2020  

Raad: 15 september 2020 

 

Dank u wel voorzitter. 

Onze reactie op de jaarrekening 2019. 

 

Ieder jaar proberen we een sluitende begroting te maken, maar het lijkt het college niet te lukken om 

binnen de begroting te blijven. Jaar op jaar krijgen we gedurende het jaar rapportages aangaande 

tekorten, dus iets klopt er niet. Het is of de begroting of het uitgavenpatroon van het college. Als we 

ten tijde van de begroting al weten, dat we deze niet gaan halen, wie houden we dan voor de gek? 

Vraag: 1 We keuren als raad ieder jaar de begroting schoorvoetend goed, maar wat is daarvan de 

waarde voor het college?  

 

We moesten in 2019 weer in de buidel van onze reserves grijpen en wel zo diep, dat we onder alle 

richtlijnen door gaan van goed financieel beleid. Ons tekort is zelfs zoveel dat, als het resultaat van 

dit bijna alweer afgelopen jaar 2020 weer zo tegen valt, we in 2020 echt door het ijs gaan zakken en 

dat is zeker niet onze bedoeling. Ons spaarbankboekje is leeg!  

De accountant gaf aan dat bijna alle aanbevelingen van 2018 doorgevoerd zijn in de organisatie en de 

resultaten zijn rechtmatig en correct zijn weergegeven. Dat is fijn. 

Toch vallen er een paar zaken op. 

 

Met name in het bereik waar toch al veel tekorten zijn, blijkt er in de jeugdzorg een bedrag te zijn 

uitgegeven van € 993.000 waarvoor volgens de accountant onvoldoende controlematerialen 

aanwezig zijn bij de gemeente. Je zou dan kunnen zeggen: Er is wel betaald, maar geen factuur of 

verstrekte opdracht of onderbouwing van de factuur gevonden. Tellen we hierbij nog de post nog te 

betalen jeugdzorg van € 518.000. Dan valt het tekort op jeugdzorg nog verder tegen als mogelijk 

gedacht.  



Vraag 2: Ik zou graag van het college ervaren of deze missende informatie inmiddels aanwezig is, of 

dat zij dit bedrag inmiddels hebben terug gevorderd? Mogelijk kan het college ook nog reflecteren op 

de omvang van de tekorten op dit dossier. 

 

Vraag 3: Ik zou graag van het college ervaren of deze missende informatie inmiddels aanwezig is, of 

dat zij dit bedrag hebben terug gevorderd? 

 

Ons tekort is enorm en zeer zorgwekkend. Het weerstandsvermogen is nu al ver onder de gewenste 

waarde, ook de solvabiliteit is ernstig zorgwekkend. Kunnen we in 2020 alle rekeningen nog betalen 

of moeten we vanaf 2021 de provincie vragen? 

Vraag 4: Als u de jaarrekening 2019 beziet, wat is uw reactie hier dan op? Hoe kunnen we dit weer 

binnen de gewenste grenzen trekken? Kunt u een voorstel hoe u de raad tijdig gaat informeren, 

zodat zij haar budgetrecht goed kan uitoefenen?  

 

Als we daarnaast dan ook nog kijken naar uitgaven in het groen dan zien we een overschrijding van € 

550.000 een tegenvaller van € 650.000.  

We zijn, zeer zeker voor groen, maar vragen ons wel af of dit soort overschrijdingen van budgetten 

uit te leggen valt aan onze inwoners. Als u dit als het college zou moeten doen, wat zou u zeggen?  

Is de meevaller van BWRI volledig toe te schrijven aan de extra kosten groen? Of heeft dat een 

andere oorzaak? Je zou kunnen zeggen dat dit dan niet uit maakt, maar waarvoor dienen dan 

budgetten en portefeuilles? Je zou ook kunnen bedenken met zulke grote overschrijdingen overleg te 

plegen met de raad. Je zou zelfs nog kunnen denken dat er bij zulke bedragen een 

aanbestedingsprocedure had moeten zijn. 

Vraag 5: Hoe kijkt het college hier tegen aan?  

 

Ook zien we in de uitleg NPG en Batch 1588 gelden en andere opmerkingen over tegemoetkoming 

rijk die compensatie moeten bieden voor extra kosten die we moeten maken in verband met de gas 

en schade kwesties. NPG-gelden zijn tijdelijke projectgelden en horen niet verweven te worden in 

structurele kosten structuren. 

Vraag 6: Was er niet afgesproken om jaarrekening niet deze bedragen op te nemen en te 

verantwoorden in een separate verantwoording?  

 

Wij hebben budgetrecht, het is anders op een gegeven moment onmogelijk om te sturen op de 

gelden als er ieder jaar weer andere gelden gaan binnen vloeien en uitvloeien. Ook zouden we goed 

kunnen zien of we alle kosten die we maken ten aanzien van de gasproblematiek. Dat is in deze 

jaarrekening niet op te maken. Het geeft een enorme vervuiling op deze manier. 

Vraag 7: Kunnen we van het college  een toezegging krijgen dat we deze inkomsten en uitgaven 

separaat terug kunnen vinden in de voor komend jaar aangeboden stukken? 

  



Voor wegen is in 2019 geld uit gegeven dat voor 2020 bestemd was.  

Vraag 8: Heeft dit in 2019 tot een negatief resultaat geleid, of gaan we dit pas in 2020 terug zien? 

 

Ook werd in de jaarrekening 2019 gesproken van een stress test voor onze waterwerken.  

Vraag 9: Wanneer mogen we hier verslag van verwachten? 

 

De goedkeurende verklaring van de accountant weegt uiteraard zwaar en de verschillen liggen 

binnen de landelijke marge van 3%. Maar de bedragen van de tekorten jaar in jaar uit doen ons zeker 

af vragen of we niet veel vaker met elkaar in gesprek moeten over budgetten en overschrijdingen.  

We praten er in de raad wel iedere keer over dat we hierover met elkaar in gesprek moeten, maar 

tot een concrete invulling komt het tot nu toe niet. 

Wat ons betreft dan maar een complete uitgavenstop bij het constateren van een overschrijding van 

budget totdat de raad geïnformeerd is, per budget, inclusief oplossing om binnen budget te blijven. 

Vraag 10: Hoe ziet het college dit? 

 

Tot zover in eerste termijn 

 

 


