
 

 

 

 
Agendapunt 8 Jaarrekening 2019 
 
Is het glas nu half vol of is het glas half leeg? Het is maar hoe je er tegen aan 

kijkt. Met een optimistische blik of met een realistische blik?  
 

En in dit geval is het zelf beter om de uitdrukking te veranderen in: Staat er nog 
een klein beetje water in het glas of is het glas bijna helemaal leeg. 
 

Hoe je er ook tegenaan kijkt, de feiten uit de jaarrekening zijn duidelijk  
 

Aan de positieve kant staat dat al enkele jaren er een opmerking wordt gemaakt 
door de accountant dat het inkoopproces niet ‘in control’ is met alle risico’s die 
hierbij horen. Dat lezen we niet meer terug en daar zijn we blij mee. 

 
Waar we niet blij mee zijn is het volgende: 

- De inkomsten uit leges en OZB vallen wederom tegen, pijnlijk duidelijk is 
dat de oorzaak hiervan ligt in te weinig woningbouw 

- Het aanleveren van stukken ter onderbouwing van kosten jeugdzorg is 

onvoldoende, waardoor de accountant aangeeft dat hij geen zekerheid kon 
verkrijgen over de juiste cijfers op dit punt 

- De opbrengst Vorst B blijft onzeker en onder de maat omdat dit niet als 
normale grond verkocht wordt 

 

Wat ronduit zorgelijk en onacceptabel is, is dat we 1/3 van ons vermogen aan 
moeten wenden om er voor te zorgen dat het lijkt alsof er nog een beetje water 

in het glas zit. Als we dit nog 2 jaar doen, is de portemonnee echt leeg! Nu al 
staan we in de onderste regionen qua solvabiliteit en staan we feitelijk op 

degraderen.  
 
Is dat degradatiegevaar af te wenden? Wij denken dat niet mogelijk is zonder 

ingrijpen in de lopende begroting. In de tussentijdse rapportage over 2020 zien 
we nu al weer een verlies van 1 miljoen euro, maar daar komen we straks op 

terug. 
 
Een jaarrekening is niet alleen een overzicht van kosten en uitgaven, maar is ook 

bedoeld om er van te leren. Daarover gaan onze vragen aan de 
portefeuillehouder. Wat is er gedaan om wel goed inzicht te krijgen in de kosten 

van jeugdzorg of kunnen we nog steeds niet alle documenten boven tafel 
krijgen? En tot slot, welke lessen zijn er getrokken en welke maatregelen zijn er 
genomen naar aanleiding van dit jaarverslag?  

 
Tot zover.  

 
Stemverklaring: we stemmen in met het vaststellen van de jaarrekening 2019 
maar zijn van mening dat het dichten van de gaten door middel van aanvullingen 

vanuit de Reserves te veel risico’s met zich meebrengt en moet stoppen.    


