Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
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Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Gesprek provincie/inzicht financiële ontwikkelingen
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Wethouder Burger maakte in een memo van 20 januari jl. gewag van het strengere
financieel toezicht door de Provincie. Naar aanleiding van de zorgen van de Provincie
is de wethouder uitgenodigd op het Provinciehuis voor een overleg met de
gedeputeerde. Dit gesprek stond gepland voor 16 februari jl. De PCG is zeer
benieuwd naar hetgeen beide heren hebben gewisseld. Kan het college de raad even
‘bijpraten’? Is het een positief gesprek geweest? Welke concrete maatregelen,
verbeterpunten e.d. heeft het gesprek opgeleverd? Heeft onze wethouder de zorgen bij
de gedeputeerde c.q. de financieel toezichthouder weg kunnen nemen? Welke
afspraken zijn er gemaakt?
2) De signalen omtrent de gemeentefinanciën zijn in het algemeen zijn niet positief.
Normaal gesproken wordt de raad bij de Voorjaarsnota ‘bijgepraat’ en op de hoogte
gesteld van de ontwikkelingen. De PCG wil echter ‘up-to-date’ zijn. Kan de
wethouder aangeven wat momenteel de ‘Wijkse’ situatie is? Welke ontwikkelingen
hebben zich de afgelopen maanden voorgedaan die het financiële beeld (sterk)
beïnvloeden ten opzichte van de vastgestelde begroting 2012? Kan het college al
aangeven of er extra bezuinigingen nodig zijn? Zo ja, wordt de gemeenteraad hier op
korte termijn bij betrokken? Hoe eerder, hoe beter…
Toelichting:
De gezamenlijke financiële toezichthouders in ons land hebben nadere afspraken gemaakt
over de wijze van beoordelen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2012-2015.
Vanwege de economische crisis en de effecten die een en ander heeft op de gemeentelijke
begroting (rijksbezuinigingen, minder inkomsten uit grondopbrengsten e.d.) is in zijn
algemeenheid sprake van een scherper toezicht dan in het verleden. Het scherper toezicht
heeft ook gevolgen voor Wijk bij Duurstede, de wijze waarop de provincie Utrecht haar
toezicht uitvoert is veel intensiever geworden.
De provincie Utrecht heeft als toezichthouder haar zorgen geuit over de algemene financiële
situatie waarin ook onze gemeente verkeerd. De marges zijn klein, de vermogenspositie is
beperkt en de taakstelling wat betreft de bezuinigingen is groot.
Naar aanleiding van de voortdurende jaarrekeningtekorten, de begrotingstekorten 2013-2015
en de door de provincie genoemde verbeterpunten is wethouder Jan Burger uitgenodigd voor
een overleg op het Provinciehuis met gedeputeerde financieel toezicht, de heer J.W.R. van
Lunteren. In een memo heeft wethouder Burger de raad op de hoogte gesteld van de
ontwikkelingen en van het geplande gesprek. Dit gesprek stond voor 16 februari jl. op de
agenda. Sinds die tijd is het stil gebleven… De PCG is toch wel heel nieuwsgierig wat beide
heren gewisseld hebben!

Daarnaast maakt de PCG zich grote zorgen over de ontwikkeling van de gemeentefinanciën.
De ontvangen signalen zijn niet rooskleurig. De Bank Nederlandse Gemeenten heeft
bijvoorbeeld bekend gemaakt minder dividend uit te keren. Een ander voorbeeld betreft de
nieuwe wet schuldhulpverlening. Deze wet bepaalt dat klanten binnen 4 weken moeten
worden geholpen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet hierdoor € 100.000 extra aan de
RSD afdragen. Er zijn meer ontwikkelingen te noemen die ook de gemeente Wijk bij
Duurstede niet voorbijgaan. Normaal gesproken krijgt de raad bij de voorjaarsnota inzicht in
de financiële ontwikkelingen. Dit duurt echter nog een aantal maanden. De PCG wil graag op
korte termijn een update van de financiële stand van zaken. Hoe eerder zaken bekend zijn,
hoe eerder er op geanticipeerd kan worden. Ook als er extra bezuinigd moet worden is het
noodzakelijk de raad hier zo snel mogelijk bij te betrekken. Het is momenteel zo stil, hopelijk
is het geen stilte voor de storm!
Hans Marchal/PCG

