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Motie realistisch begroten

De Raad van de gemeente Nieuwkoop in zijn vergadering bijeen op 23 juni 2022 ter behandeling van

het raadsvoorstel Jaarstukken 2021, nummer 2022-071;

Constaterende dat:

e reeds meerdere jaren het jaarrekeningresultaat sluit met grote voordelige saldi, omdat de

werkelijke uitgaven achterblijven bij de begrootte bedragen (achtereenvolgens kent de

jaarrekening van Nieuwkoop een positief saldo van 2021: €3.357.000, 2020: € 913.000, 2019:

€ 1.957.000 en 2018: € 2.631.000);

e Inhet kader van de Decembernota meer dan € 1.000.000 is overgeheveld naar 2022, waarbij

de vraag kan worden gesteld of deze middelen dit jaar geheel worden besteed?;

e deze situatie de jaarresultaten minder transparant maken;

e onze accountantin het kader van de jaarstukken controle 2021 heeft vastgesteld, dat sprake

is van significante afwijkingen tussen de gerealiseerde onderhoudslasten in de jaarrekening

en de geraamde onderhoudslasten in beheerplannen. De werkelijke lasten zijn namelijk

substantieel lager dan de ramingen in het beheerplan (specifiek wegen, civiele kunstwerken);

Overwegende dat:

e de inzet moet zijn dat zodanig wordt begroot, dat uitgaven aansluiten bij de in de

begroting opgenomen bedragen en dat er geen grote overschotten en overhevelingen

aan het einde van een kalenderjaar zijn;

e het daarbij niet alleen gaat om lasten en baten van het (komende) begrotingsjaar, maar

ook om investeringen en ‘nieuw beleid’, die de financiële positie voor meerdere jaren

beïnvloeden;

Verzoekt het college:

1. de begroting 2023 en volgende jaren op te stellen op basis van realistische ambities, waarbij

de inzet is begrootte bedragen en realisatie daarvan op elkaar te laten aansluiten. Daarbij

wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de realisatiekracht van de ambtelijke

organisatie.

2. gedurende het begrotingsjaar scherp te monitoren, zodat het jaarresultaat geen groot

overschot (of tekort) laat zien;

3. inhet kader van de P&C-cyclus de gemeenteraad actief te informeren over de manier

waarop deze aanpak gestalte krijgt, zodat hij hierop gedurende het jaar kan sturen.

en gaat over tot de orde van de dag.

VVD Nieuwkoop,

Paul Platen

Marijke van Dam    


