
 
 
 
Vragen gevolgen inflatie voor gemeentelijke begroting 
 
Aan: Het college van de gemeente Huizen 
Van: Marijke Terlouw, ChristenUnie 
Betreft: Raadsvragen op grond van artikel 47 van het reglement van orde voor de vergaderingen en 
overige werkzaamheden van de raad 
 
Datum: 12 mei 2022 
 
 
Geacht college, 
 
Zoals iedereen overal kan lezen en waarschijnlijk ook zal ervaren: de prijzen stijgen, de inflatie neemt nog 
steeds toe. Dat kan ook gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting. Bij het vaststellen van de 
uitgangspunten voor de begroting van 2023 stelden we al de vraag of er met de toen al toenemende 
inflatie rekening was gehouden. Maar de verwachting was toen dat de oplopende inflatie zeer tijdelijk van 
aard zou zijn en dus niet van invloed op de begroting en op de portemonnee van de inwoners van Huizen.  
 
Inmiddels is de inflatie verder toegenomen dan wat is vastgesteld bij de uitgangspunten voor de 
begroting 2023 en is het niet aannemelijk dat dit op kort termijn weer op het niveau komt als dat wat het 
uitgangspunt is voor de begroting. Dit kan gevolgen hebben voor de begroting, zeker ook omdat het 
aantal mensen in Huizen dat beroep moet doen op de gemeente voor financiële ondersteuning naar 
verwachting zal toenemen. De energietoeslag zal waarschijnlijk niet voor iedereen (die daar recht op 
heeft) voldoende zijn om de stijgende kosten voor levensonderhoud op te vangen. 
 
Wij hebben daarom de volgende vragen: 
1. Wat betekent de nog altijd hoge(re) en eventueel verder oplopende inflatie voor de begroting 2023? 
2. Overweegt u de uitgangspunten voor de begroting aan te passen? Zo nee, waarom niet, en zo ja, op 

welke punten en krijgen wij daar dan nog een voorstel over? 
3. Neemt u bij het opstellen van de begroting mee dat er waarschijnlijk meer inwoners van Huizen 

beroep moet doen op de gemeente voor financiële ondersteuning, door de stijgende kosten voor 
levensonderhoud? 

4. Is het weerstandsvermogen voldoende om de inflatie op te vangen?  
5. Kunt u aangeven wanneer of onder welke omstandigheden de begroting echt in de knel komt als de 

inflatie blijft aanhouden?  
6. Welke andere mogelijkheden ziet en/of verwacht u om dit mogelijke probleem het hoofd te bieden? 

Komt er bijvoorbeeld compensatie vanuit het Rijk via het gemeentefonds? 
 
Wij verzoeken u om schriftelijke beantwoording van onze vragen, zo mogelijk voor de raadsvergadering 
van 2 juni a.s.. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de ChristenUnie 
 
 
Marijke Terlouw 


