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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft aan hoe de behandeling zal
plaatsvinden.

Mevrouw Mastenbroek (VVD) vraagt hoe het kan dat er een tekort is in de reserve, in
besluitpunt 7 wordt gedoteerd aan een tekort in de reserve. Zij mist de onderbouwing
van de reserve openbare ruimte: wat is het doel en wat is de onderbouwing van het
bedrag.
De heer Aukes (SP) vraagt of er al meer bekend is over het budget van de
decentralisaties. Waarom heeft het college de brief aan het Ministerie niet
medeondertekend? De fractie maakt zich zorgen over de financiële positie van de
bibliotheek en de stadsschouwburg. De fractie wil graag meer horen over structurele
maatregelen die deze instellingen nemen om op orde te komen.
De daling van de solvabiliteitsratio en de schuldenpositie baart de fractie zorgen. De
fractie vindt de informatie die wordt gegeven over de afhandeling van motie 37 en
motie 2 erg mager.
Mevrouw Poen (PvdA) geeft aan dat de rapportage gebaseerd is op gegevens van
alweer 3 maanden geleden. Zij wil graag weten of er inmiddels meer informatie is
over het budget en de stand van zaken van jeugdzorg en wmo. Ook de PvdA maakt
zich zorgen over de bibliotheek en de stadsschouwburg
De heer Kwant (LGV) geeft aan dat het saldo negatief is maar 870 duizend minder
dan de verwachting naar aanleiding van de Meicirculaire. Het meerjarenperspectief is
positief maar waakzaamheid blijft geboden. De verlaging van de rijksbudgetten is ook
zorgelijk. Ook de LGV heeft zorgen over de bibliotheek en de stadsschouwburg. Ook
wil de fractie weten of er nog schadeclaims kunnen volgen van de Oude Pontweg en
zij wil meer informatie over de Lange Nieuwstraat. Positief punt is het feit dat de
kosten van de riolering lager zijn en daardoor de tarieven ook dalen. Blij verrast is de
fractie met de onttrekking uit de reserve woonfonds, vorige periode is aangegeven
dat deze reserve leeg was.
Mevrouw Eggermont (CDA) heeft dezelfde vraag over het woonfonds, zij wil graag
een overzicht van deze reserve. Zij heeft helaas gehoord dat er een wachtlijst is

ontstaan doordat het geld op is, ze is benieuwd of het college hiervan op de hoogte
is. Zij vraagt of de subsidieaanvraag bij de provincie inmiddels gehonoreerd is en om
welk bedrag het gaat. De fractie is bang dat het herstel van de kroonluchters een
flink bedrag gaan kosten, zij vraagt een nadere toelichting.
De heer Tijl (VL) wil weten of er zicht is op het wegwerken van de negatieve effecten.
In de rapportage wordt aangegeven dat er slecht zicht is op de uitgaven jeugd en
Wmo en vraagt of we ons hier niet steviger kunnen opstellen zodat we wel informatie
ontvangen. Ook wil de fractie weten of het positief bijstellen van het bijstandsbudget
geen negatieve gevolgen heeft voor uitkeringsgerechtigden.
De heer De Winter (CU) vindt het over het algemeen een helder verslag. Gezien het
grote negatieve saldo bij de meicirculaire valt het mee. De fractie vindt het jammer
dat er geen vergelijking is met andere gemeenten in de stresstest. De fractie wil
meer weten over de systematiek van het weerstandsvermogen. Met name of de
berekening van de stille reserve (7 miljoen) regelmatig wordt herijkt en hoe het is
onderbouwd. Is het niet vreemd dat we de maximale ruimte meenemen van de
belastingcapaciteit terwijl we hier niet voor kiezen. Is college van plan de reserve
grondbedrijf samen te voegen en wanneer. Als we groen een speerpunt vinden hoe
is dan uit te leggen dat we hier geld overhouden.
Portefeuillehouder Verkaik geeft aan dat er geen nieuwe financiële gegevens bekend
zijn van de decentralisaties. Op de vraag over ontbrekende informatie van de
zorginstellingen geeft hij aan dat zij zich moeten houden aan contracten en melden
als zij gaan afwijken. Er is een controleprotocol ontwikkeld, hij hoopt dat dit
meewerkt. Het is een landelijk probleem, de lokale contacten met instellingen is
goed. Over wachtlijsten zegt de portefeuillehouder dat deze maximaal 8 weken zijn
Officieel is er bij hem niets bekend over de maatregelen bij de bibliotheek en de
stadschouwburg. Schuldenproblematiek en solvabiliteit vragen constante aandacht.
Op de opmerking van de Cu zegt de portefeuillehouder dat er in totaal 2,5 miljoen
tekort is, de 8 ton komt daarbij. Op de begroting is in totaal positief gedraaid. Vooraf
was al bekend dat dit een zwaar jaar zou zijn. Het is zonde om voor 1 moeilijk jaar
structureel te bezuinigen, daarvoor is de algemene reserve bestemd.
Het college probeert oplopende schulden op niveau te houden. Terugbrengen van de
schuldenlast wordt gerealiseerd door niet onnodig leningen aan te gaan. Bij een
positief saldo bij de jaarrekening kunnen we afspreken om hiervan schulden af te
lossen. Dit is een politieke vraag. Er is nog saldo in de reserve woonfonds, de raad
ontvangt een overzicht.
Over de aangevraagde subsidies bij de Provincie is nog niets bekend.
Bijstandsgerechtigden vinden geen negatieve gevolgen want het is een
openeinderegeling. Aanvullende gegevens, zoals de CU wenst worden nog
toegevoegd aan stresstest als ook de gegevens van de nieuwe indicatoren van de
andere gemeenten bekend zijn. Deze worden in latere rapportages meegenomen.
Samenvoegen van reserves kan bij de actualisatie van de nota reserves en
voorzieningen worden meegenomen. De portefeuillehouder meldt dat het dictum
voor beslispunt 12 (vervoer) wordt aangepast (toevoeging per 1-1-2016).
Mevrouw Van Est geeft aan dat in de bestuursrapportage een uitgebreide toelichting
is te vinden met de reden dat de voorzieningen moeten vervallen. De accountant wil
onderhoudsplannen voor 10 jaar vooruit. Wij hebben maar voor 2 jaar vooruit dus er

zijn wel plannen aanwezig. De genoemde 5 miljoen is een maximum zodat het niet
oneindig aangevuld kan worden. De bedragen die uit voorzieningen vrijvallen zijn
overgeheveld. Er worden dezelfde zaken mee gedaan zoals eerder de
voorzieningen. Het is een egalisatiereserve. Gekeken wordt naar het verloop van de
voorziening, op basis van de hoogte van de fluctuaties wordt er wel of geen reserve
gevormd. Bij één voorziening zijn bijna geen fluctuaties waargenomen dus is deze
vervallen. Er wordt jaarlijks bekeken wat nodig is voor vervanging van auto’s. Dit jaar
bleek meer nodig. Als we aanschaffen wat nodig is komen we in de min.
Er is nog geen verdere informatie over de reparatie van de kroonluchter. De
portefeuillehouder geeft aan dat de raad geïnformeerd zal worden als er meer
bekend is. Informatie over afhandeling van moties (punt SP) wordt via de
bestuursrapportage alleen over de voortgang gerapporteerd. Verdere informatie over
de inhoudelijke afwikkeling wordt apart gegeven via collegeberichten.
Mevrouw Van Est geeft uitleg over de berekening van de belastingcapaciteit. Dit
wordt op basis van de richtlijnen die gelden volgens artikel 12 meegenomen.
Mevrouw Van Est geeft aan dat de onderbouwing van de stille reserve schriftelijk
wordt beantwoord.
Mevrouw Eggermont vraagt nogmaals naar het woonfonds en de kosten van de
Lange Nieuwstraat?
De portefeuillehouder geeft aan dat het opknappen van het gebouw ook in het
raadsvoorstel. Hij is al met de 3e partij in gesprek maar de omstandigheden zijn niet
ideaal en het pand is te groot. Er is nog geen uitzicht op een huurder.
Op de vraag van de SP over het ondertekenen van de brief geeft aan dat deze niet
bij het college is binnengekomen. Hij weet echter niet of zij hem wel hadden
ondertekend indien de brief wel opgepakt was.
De voorzitter verifieerd de gedane toezeggingen te weten: de onderbouwing van de
stille reserve, de onderbouwing reserve openbare werken (besluitpunt 9 en 10),
informatie over de kroonluchters en het saldo van het woonfonds.
De heer De Winter (CU) wil graag de antwoorden tijdig voor besluitvorming.
De portefeuillehouder geeft aan dat gestreefd wordt naar beantwoording binnen een
week.
Voorzitter inventariseert en concludeert dat het onderwerp rijp is voor besluitvorming
als hamerstuk.

Toezeggingen
Er wordt gestreefd naar beantwoording van de vragen over de onderbouwing van de stille
reserve, de onderbouwing reserve openbare werken (besluitpunt 9 en 10), informatie over
de kroonluchters en het saldo van het woonfonds binnen een week.

