
Voorzitter,

Het afgelopen jaar 2021 is wel een heel bijzonder jaar geweest voor
onze inwoners en ondernemers, maar zeker ook voor ons college en
voor ons als raad.
Het tweede jaar met Corona en de gevolgen daarvan zullen we niet licht
vergeten. Het heeft een zware tol geëist van ondernemers, werknemers
en individuen uit onze mooie gemeente. Het heeft ook een grote impact
gehad op menselijke verhoudingen, èn de werkwijze binnen het college,
binnen de raad en onderling tussen raad en college.
Digitaal vergaderen over heikele onderwerpen is en blijft lastig.

Voorzitter, binnen deze context spreekt de CDA-fractie haar
welgemeende en oprechte dank uit naar de ambtenaren van onze
gemeente die het ambtelijke apparaat het afgelopen jaar goed draaiende
hebben weten te houden, en meer dan dat! Zij  stonden steeds klaar
voor onze ondernemers en inwoners die in de problemen waren geraakt.
Ook onze hartelijk dank gaat ook uit naar de ambtenaren voor het
concipiëren van de nu voorliggende jaarstukken, de heldere presentaties
hierover en de ruime gelegenheid die ons als fracties geboden werd
voor het stellen van vragen.
Voorzitter, wilt u onze dank hiervoor overbrengen naar de ambtenaren?

Voorzitter, de nu voorliggende jaarstukken bestaan uit een jaarverslag
en een jaarrekening. Het jaarverslag geeft een overzichtelijk
samenvatting middels een viertal programma’s met daarin welke
maatschappelijke doelen nagestreefd werden op basis van het
vigerende raadsakkoord, plus de mate waarin dat gelukt is. De
CDA-fractie is onder de indruk van het resultaat en de maatschappelijke
effecten hiervan op het welbevinden van onze inwoners. Genoemde
positieve bijdrage van een paar onderdelen laat nog even op zich
wachten zoals het nieuwe sportpark, nieuwe scholen, nieuwe wegen en
het Huis van Borne. De CDA-fractie is trots op het bereikte resultaat over
het afgelopen jaar.



Voorzitter, “As is verbrande turf”, dat is een bekend gezegde.
Maar dat kunnen we ook zeggen van de in het afgelopen jaar verstookte
miljoenen euro’s, die verantwoord worden in de nu voorliggende
jaarstukken 2021. Wij kunnen als gemeente dat geld niet nog een keer
uitgeven!
Maar dit betekent niet, voorzitter, dat we het boek kunnen sluiten want
dan doen we onze controlerende taak als raad tekort en gaan we ook
ten onrechte voorbij aan al datgene wat er allemaal voor dat geld is
gerealiseerd voor onze inwoners in deze mooie gemeente. Over dat
laatste zijn we als al gezegd, trots op het resultaat

Voorzitter, wat deze controlerende taak betreft, maakt de CDA-fractie
dankbaar gebruik van het mondelinge verslag van de accountant ten
overstaan van de AuditCie en onderstrepen hierbij de adviezen van de
AuditCie . Wij gaan er als CDA-fractie kortheidshalve vanuit dat de
adviezen van de accountant en van de auditcommissie onverkort en
integraal door het college worden overgenomen.  Als dat niet zo is, dan
horen we dat graag, maar hebben dan wel een probleem met elkaar!

Dit gezegd hebbende voorzitter wil de CDA-fractie nog wel even kort
ingaan op hoofdlijnen van de voorliggende jaarrekening, temeer omdat
wij als fractie daarvan willen leren en hopen uiteraard dat dat ook voor
het college het geval is. Wij rekenen hierbij wel op enige vorm van
zelfreflectie van het college, en niet zoals we dat onlangs node gemist
hebben bij de behandeling van de begrotingen van de Verbonden
Partijen.

Voorzitter, ook vorig jaar zijn in het betoog van de CDA-fractie meerdere
aandachtspunten genoemd op basis van de jaarrekening die volgens
ons verbeterd kunnen èn moeten worden. Vele daarvan zijn nog steeds
actueel. Ik zal ze nu niet allemaal herhalen maar afsluiten met die welke
volgens ons nu de hoogste prioriteit hebben en willen graag een reactie
van het college dienaangaande:



1) hoe denkt het college te voorkomen dat de jaarstukken incl. de
MPG en het accountantsverslag in de komende jaren wel op tijd
voor behandeling door de raad worden aangeboden.?

2) hoe denkt het college te voorkomen dat de raad steeds opnieuw
verrast wordt door financiële en/of plannings-wijzigingen?

3) is het college in staat, en op welke termijn, om met een
onderbouwd integraal en totaal plan te komen om genoemde
problemen te voorkomen om daarmee de organisatie plus
ondersteuning toekomstbestendig te maken?

Het moge duidelijk zijn dat de CDA-fractie van mening is dat dit nodig is
om de steeds weer terugkerende problemen, verrassingen dan wel
vragen cq. onduidelijkheden te voorkomen, met betrekking tot issues als:

1) boeken van kosten/baten
2) prognotiserend vermogen
3) begrotings/plannings-discipline
4) monitoring
5) DashBoard
6) benchmarking
7) stelposten
8) mutaties reserves/voorzieningen

In bovenstaande issues klinkt onzerzijds ook een oproep door om
meegenomen te worden in de methodiek betreffende meer ingewikkelde
onderwerpen als risico’s, kengetallen, exploitatie Grondbedrijf, etc. Dat
lijkt ons zeker interessant voor nieuwe raadsleden en dossierhouders.
Een voorstel zou kunnen zijn om de behoefte binnen de raad op dit punt
te inventariseren en dienovereenkomstig een paar uitleg-sessies te
organiseren.
Dit idee stoelt niet op wantrouwen richting het college, het ambtelijke
apparaat of onze accountant, het tegendeel is echter waar. Wij willen



onze kaderstellende en toezichthoudende rol voor 100% waar kunnen
maken.

Voorzitter, als eerder opgemerkt: “as is verbrande turf” maar geeft wel
stof tot nadenken. Met het negatieve exploitatiesaldo van voorgaande
jaren, als as, kunnen we niets meer mee doen, maar met de
onverwachte financiële meevaller over het afgelopen jaar willen we
spaarzaam omgaan, evenals met meevallers uit de recente
meicirculaire. Dit als opmaat naar de komende meerjarenbegroting. De
CDA-fractie heeft er alle vertrouwen in dat we dienaangaande een
luisterend oor zullen vinden binnen het nieuwe college voor een
transparant en solide financieel beleid.

Tot zover voorzitter in eerste termijn.


