
Voorzitter, 
 
De jaarrekening is naar de mening van het CDA-fractie een bijzondere. Nooit eerder werd geheel 
onverwacht een dergelijk tekort van  € 44,5 miljoen ingerekend. 
Het maakt ons stil en doet ons, als CDA-fractie, maar ook als raad en college realiseren dat er iets 
niet goed is gegaan. Het CDA laat de organisatie er bewust buiten. Hoewel op onderdelen de 
begroting  niet geheel is uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan de reinigings- inspectie en 
baggerwerkzaamheden, is dat niet aan hen, maar aan de aansturing van het college.  
 

De jaarrekening is een bijzondere dit jaar: een met een tekort van € 44,5 miljoen, onuitgevoerde 
taken en als je de grondexploitatie van het Braassemerland er uit licht, een overschot van € 1,4 
miljoen. 
 

Zo bijzonder is deze jaarrekening dat weinigen er iets van zullen snappen. Over Braassemerland 
wordt bij het volgende agendapunt uitgebreid gediscussieerd. Maar nu, en dat maakt het ook 
bijzonder, moeten we de jaarrekening met het tekort van Braassemerland vaststellen, zeg maar  
goedkeuren. Een bijzonder moment. 
 

Het grote tekort stemt ons vanzelfsprekend ontevreden. Als raad zijn we enige tijd op de hoogte van 
dit tekort. Bij de bespreking van het volgende agendapunt komt dit uitgebreid aan de orde. De daling 
van de grondprijzen en verslechtering van het economisch klimaat, zijn echter factoren die buiten de 
invloed van het CDA liggen. De besluitvorming die de afgelopen periodes heeft plaatsgevonden is 
steeds democratisch verlopen. Echter, het CDA beseft dat tijdige, structurele informatie en 
communicatie met de inwoners achterwege is gebleven. Hierdoor hebben burgers zich begrijpelijk 
overrompeld gevoeld. Het CDA rekent zich dat aan. Hoewel daar redenen voor waren hebben we 
geconstateerd dat we dat niet goed hebben gedaan. 
  

Is er dan niets goeds aan de jaarrekening? 
Het CDA zou het CDA niet zijn als er niet door de tegenslag heen, de moeilijkheden van het moment, 
er niet ook hoop en perspectief zou zijn. Het CDA is de partij die tegelijk 
bestuursverantwoordelijkheid neemt maar ook bij tegenslag perspectief biedt voor de toekomst. 
Deze jaarrekening is een belangrijk moment om naar de toekomst te kijken. Straks daarover meer. 
 
Bij de behandeling van het politiek forum is een aantal vragen gesteld aan het college over de 
bevindingen, opmerkingen en adviezen van de accountant. Die zijn overeenkomstig de opdracht aan 
de accountant aan de raad gemaakt. Mijn vraag vanavond is dan ook de volgende: 

1. Heeft het college inmiddels een antwoord op de vraag in het politiek forum gesteld of het 
college de adviezen en bevindingen van de accountant gaat opvolgen cq uitvoeren? 
 

Ik sluit af met een tweede vraag.  Die heeft alles te maken met een sprankje hoop voor de inwoners. 
Het CDA heeft meer dan eens gevraagd om de heffing van rioolrechten en afvalstoffen daadwerkelijk 
kostendekkend te maken. Uit de bestudering van de jaarrekening is gebleken dat dit niet geheel het 
geval is. Op het moment dat er een bedrag over blijft, zou dat ten goede moeten komen aan die post. 
De inwoners betalen dat en worden ook aangesproken als de kosten stijgen.  

2. Welnu, het CDA is van mening dat er rekening moet worden gehouden met de 
kostendekkendheid. Concreet vraag t het CDA om een zg schommelreserve kan in te voeren 
om de tekorten van enig moment niet direct op de burgers te verhalen maar te halen uit die 
reserve die opgebouwd wordt als er, net als dit jaar bijvoorbeeld, wat over blijft. Nu 
verdwijnt het in het grote geheel en dat is jammer. Wat is de reactie van de overige partijen 
en die van de wethouder. 

Bijzondere aandacht vraag t het CDA, ook wederom, voor de onbalans in de kosten van de 
begrafeniskosten. De inkomsten bedragen € 72.000 en de uitgaven € 148.000, terwijl de inkomsten 
€95.000 begroot waren. Dit is naar de mening van het CDA niet acceptabel en verlangt dat dit wordt 
gecorrigeerd in de rekening van 2012. Het CDA is benieuwd naar de reactie van de andere partijen en 
van de wethouder.  
 



Tot zover in eerste termijn  


