
JAARREKENING 

 

In de vergadering van 12 mei jl. sprak de commissie Algemeen Bestuur over de jaarrekening 
2010. Het was een race tegen de klok geweest om de jaarrekening op het afgesproken 
tijdstip op de deurmat van de raadsleden te laten ploffen. En met meer dan 250 pagina’s 
verantwoording was duidelijk dat er veel werk van gemaakt was. 
 
De accountantsverklaring was nog niet gereed. Dat had niet zozeer te maken met het feit 
dat de gemeenteraad de jaarrekening graag vóór de kadernota 2012-2015 wilde hebben, 
maar met ziekte in het team. De accountant lichtte de jaarrekening daarom in de 
vergadering mondeling toe en mocht gelijk een aantal vragen beantwoorden, onder 
andere over een voorziening voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs. 
 
2010 is financieel afgesloten met een positief resultaat van ruim € 4 miljoen. Dat lijkt heel wat, 
maar daar moeten we de kanttekening bij plaatsen dat we eerder een verwacht financieel 
gat gedicht hebben van ongeveer € 16 miljoen. Dat gat blijkt nu dus, door een aantal 
meevallers, minder groot dan verwacht. Vandaar het uiteindelijk positieve resultaat. 
 
Meevallers bleken met name te zitten in het feit dat niet alle beheerplannen waren 
uitgevoerd. Ook zijn nog niet alle budgetten uitgegeven aan de nieuwe taken die 
gemeentes van het rijk hebben gekregen en er is een mooi renteresultaat behaald, omdat 
leningen konden worden overgesloten tegen een gunstiger tarief en er dankzij de crisis ook 
minder geleend moet worden dan verwacht. 
 
In de commissie had de ChristenUnie de volgende bijdrage:  
 
Jaarrekening 2010. 

Commissie AB 12 mei 2011. 

 

Vanavond bespreken we de jaarrekening 2010. Een jaarrekening met uiteindelijk een heel 

positief saldo, al is het dan een rekenkundig resultaat. En dat in een tijd waarin de woorden 

BEZUINIGINGEN en RECESSIE nog steeds in kapitalen geschreven wordt.  

 

Als eerste. De jaarrekening is, met alle respect voor iedereen die er aan heeft meegewerkt, 

en in de overtuiging dat je zonder jaarrekening cruciaal inzicht mist, niet meer dan een 

financiële terugkoppeling over uitgevoerd beleid. - In beleidsstukken kun je niet wonen, in 

jaarcijfers ook niet - .  

 

Wat de jaarrekening echter ook voor ons waardevol maakt, is dat die is voorzien van een 

inhoudelijke toelichting. Met dus de mogelijkheid om te evalueren en te leren, de pdca-

cyclus. En daar maakt de CU-fractie zich wel zorgen om. Leren wij wel voldoende van het 

verleden? We zijn dan ook erg blij dat de jaarrekening 2010 verschijnt voordat we de 

Kadernota behandelen. En dat de structurele componenten uit de jaarrekening ook al zijn 

meegenomen in de Kadernota. Compliment dus aan de afdelingen die daaraan hebben 

meegewerkt.  

 

We hebben een overschot, we schrijven zwarte cijfers. Vette cijfers zelfs. Bijzonder en mooi 

dus, zou je zeggen. Een overschot in een tijd van tekorten. En toch hebben wij er nog wel een 

paar kanttekeningen bij. We volgen het raadsvoorstel: 

 

1. Niet voor het eerst constateren we dat de planning en uitvoering van de 

beheerplannen niet synchroon lopen. Bij de boeggolven van wethouder Van Vliet in 

de vorige periode hebben we er al wat op verzonnen om de boeggolven te 

verkleinen tot schuimkopjes, maar blijkbaar is ons dat nog steeds niet gelukt. Waar zit 

dat in? Het werk moet eigenlijk wel gedaan worden om de kwaliteitsniveaus te 

handhaven en vaak ook om grotere kostenposten in de toekomst te voorkomen. 

Hebben we mensen tekort, is de planning in de beheerplannen niet juist, is de 



onderhoudsfrequentie in de beheerplannen gewijzigd, zijn onze kwaliteitsnormen 

aangepast, heeft de markt geen tijd, etc. 

2.  De toelichting voor de budgetoverheveling beschreven in hoofdstuk 7 is ons duidelijk. 

Niet al het beleid waarvoor budget beschikbaar was in 2010 kon ook in 2010 

(volledig) worden uitgevoerd. Wat wij niet begrijpen is de formulering over de 

budgetoverheveling rond de BOA’s in relatie tot het voorstel dat we vanavond ook 

behandelen over de aanstelling van de BOA’s in een regulier dienstverband. Waar 

gaat het over te hevelen budget van € 109.000 nou naar toe?  

3. Hoe kan het dat we een hoge prioriteit constateren voor een deel van het 

parkeerbeleid en er geen ruimte voor maken om dit beleid te definiëren? En waarom 

zijn er nog geen fietsklemmen geplaatst na de wijziging van het OV-netwerk in 

augustus 2010? Voldoende parkeervoorzieningen zijn immers van belang voor een 

goed gebruik van het OV. 

4. De motivatie voor het doorschuiven van het restantbudget voor de actualisatie van 

de bestemmingsplannen doet bij ons de vraag rijzen hoe het realistisch de 

verwachting is dat met het aanstellen van een projectleider het aantal 

geactualiseerde bestemmingsplannen fors  kan worden opgeschroefd. Die zal dat 

niet zelf gaan doen.  

5. Dat er moet worden afgeboekt op de strategische aankopen, begrijpen we. Maar 

waarom zijn de boekwaarden van de tijdelijke voorzieningen niet eerder aangepast? 

 

Voor onze vraag over de huisvesting van het voortgezet onderwijs, wachten we de 

beantwoording van de wethouder af op de vragen die daarover net gesteld zijn aan de 

accountant. 

 

Ons weerstandsvermogen is nog steeds < 1 en dat blijft zorgen baren. We blijven dan ook 

staan achter de eerder gemaakte afspraken om een positief resultaat toe te voegen aan de 

Algemene Reserve en bij Kadernota en nieuw beleid zorgvuldig af te wegen wat we wel en 

wat we niet doen. 

 

Tot zover het terugkijken. Wat zeker de moeite waard is. Maar wat gaan wij als ChristenUnie 

nou verder met de jaarrekening doen? We hebben een mooie kast staan in onze 

vergaderruimte. Daar past die zeker in. Maar dat doet ons inziens geen recht aan de 

energie, tijd en aandacht die is besteed aan dit verantwoordingsdocument en evenmin aan 

de waarde ervan. Wij zullen de inhoudelijke verslaglegging op de programma’s dan ook als 

elementen uit de pdca-cylclus hanteren bij kadernota, die we nu in de verschillende 

commissies bespreken. En bij nieuwe voorstellen (waaronder de voor ons met voorrang te 

agenderen nota accommodatiebeleid – pag. 99 wanneer komt die?). Zeker op de thema’s 

die de samenleving raken. Want we zetten als ChristenUnie immers in op een bloeiende 

samenleving.  

 

In de raadsvergadering zullen we het belang van de jaarrekening afwegen tegen de 
kadernota die vorig jaar is opgesteld en gebruiken voor een doorkijkje naar de kadernota die 
over een paar weken wordt vastgesteld. 
 
 
Commissie Algemeen Bestuur 
Ankie van Tatenhove 
 


