Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 8 juni 2013
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Begrotingspositie 2013 van de Utrechtse gemeenten/‘Wijk bij Duurstede het
slechtste jongetje van de klas’
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) In de nota ‘Begrotingspositie Utrechtse lokale overheden’ wordt melding gemaakt
van het ‘koffiegesprek’ wat heeft plaatsgevonden tussen de wethouder en de
gedeputeerde. Ook is Wijk bij Duurstede de afgelopen jaren uitgebreid gemonitord en
heeft er intensief overleg plaatsgevonden. Kunt u een impressie geven van de
gevoerde gesprekken? Hoe is het te verklaren dat de gemeente Wijk bij Duurstede
ondanks deze inspanningen en begeleiding, toch op de laatste staat? Heeft het college
tijdig en adequaat bijgestuurd?
2) De nota zegt dan wel niets over het voorzieningenniveau, het overzicht laat wel
glashelder zien hoe de gemeenten er ten opzichte van elkaar voorstaan op het gebied
van financiële speelruimte en vermogen. Hoe komt het dat Wijk bij Duurstede in
vergelijking met de andere gemeenten het er zo slecht afbrengt? De hoofdproblemen
(grondexploitaties, uitkering gemeentefonds e.d.) zijn voor de meeste gemeenten toch
hetzelfde? Heeft onze gemeenten specifieke, structurele problemen die er ten opzichte
van andere gemeenten uitspringen waardoor de 26e plek is te verklaren?
3) Een opvallende stijger in de lijst is de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Vorig jaar werd
er ‘lacherig’ gedaan over deze gemeente, maar stijgt nu van de laatste plaats naar nr.
13. Waarom kan bijvoorbeeld deze gemeente wel in één jaar die sprong omhoog
maken en Wijk bij Duurstede niet?
4) In de nota wordt gewezen op het belang van zgn. ‘stresstesten’. De effecten van o.a.
de grondexploitatie, de rijksbezuinigingen, decentralisaties, vergrijzing en
schuldenlast maken in de stresstesten deel uit van het inzichtelijk maken van de
risico’s. De PCG is van mening dat de risicoanalyse momenteel niet goed uit de verf
komt. Is het college voornemens om de risicoanalyse en risicobeheersing middels een
stresstest meer ‘body’ te geven?
5) Qua belastingdruk eigenaar/gebruiker is Wijk bij Duurstede niet de goedkoopste
gemeente in onze provincie (slechts negen gemeenten zijn duurder). Wat wel opvalt
is dat Wijk voor gebruikers (huurders) verreweg het goedkoopste is. Waardoor wordt
dit verschil veroorzaakt? Waardoor is Wijk zo goedkoop voor gebruikers?
6) Uit de nota blijkt dat de gemeente Wijk bij Duurstede hoort bij de gemeenten in onze
provincie die de grootste procentuele bevolkingskrimp kennen als 2040 wordt afgezet
tegen 2013. Een aantal jaren geleden was er nog een bevolkingsgroei voorspelt. Een
bevolkingskrimp is slecht voor onze gemeente en het voorzieningenniveau (scholen,
winkels e.d.). Waar is de geprognosticeerde bevolkingskrimp op gebaseerd? Spoort
dit met de prognoses van de gemeente? Hoe is het mogelijk dat er krimp wordt
voorspelt terwijl er toch diverse bouwlocaties worden ontwikkeld? Welke plannen

worden er ontwikkeld om de bevolkingskrimp tegen te gaan?
Toelichting:
Afgelopen week is de jaarlijkse nota ‘Begrotingspositie Utrechtse lokale overheden’
verschenen. Hierin is te lezen wat Gedeputeerde Staten van Utrecht in 2012 gedaan hebben
in het kader van het financiële toezicht op de Utrechtse lokale overheden.
In het voorwoord wordt aangegeven dat vooral de gemeenten te maken hebben met de
gevolgen van de economische recessie. Verwacht wordt dat dit de komende jaren nog zal
voortduren. Om de begroting in evenwicht te houden, hebben de meeste gemeentebesturen
ook in het afgelopen jaar besloten verdere bezuinigingsmaatregelen te treffen. Als ik de nota
lees met de ‘Wijkse bril’ op wordt ik niet vrolijk… Begin 2012 is de wethouder financiën
uitgenodigd voor een ‘koffiegesprek’. In dit gesprek heeft de gedeputeerde de zorgen geuit
over de financiële situatie van de gemeente. In het verlengde hiervan is Wijk bij Duurstede
afgelopen jaren uitgebreid gemonitord en heeft intensief overleg plaats gevonden. Resultaat:
het is de gemeente (met moeite) gelukt na ingrijpende bezuinigingen een meerjarenbegroting
te presenteren die in het laatste jaar (2016) sluit. Verder valt te lezen dat er zorgen zijn met
het oog op de nog komende bezuinigingen op het Gemeentefonds en efficiencykortingen op
de taakoverdrachten.
Een vast onderdeel in de nota ‘Begrotingspositie’ is de onderlinge vergelijking van de
gemeenten. Op basis van een vijftal toetsingscriteria wordt de financiële positie van de
gemeenten in beeld gebracht. Dit overzicht geeft ook een vergelijking met het vorige jaar.
Met belangstelling zocht ik het overzicht op en wat blijkt? De gemeente Utrechtse Heuvelrug
heeft haar laatste positie overgedragen aan de gemeente Wijk bij Duurstede! Wijk bij
Duurstede is gezakt van nr. 25 naar nr. 26 en is hiermee het ‘slechtste jongetje’ van de
provinciale klas. Ik durf u wel te vertellen dat de PCG hier absoluut niet trots op is! Ondanks
dat de wethouder in een memo een toelichting heeft gegeven zijn de vragen nog niet weg…
Hans Marchal/PCG

