
28-06-2013:  Voorjaarsnota 2013 

Is er een alternatief? 

Ja, dat is er. Dankzij het CDA, want eerlijk is eerlijk, het CDA kwam afgelopen dinsdag met een 
alternatieve voorjaarsnota op de proppen en dat is toch een verademing als je dat vergelijkt met de 
kritiek van andere oppositiepartijen. Want niks is zo makkelijk als zaken afkraken, maar zelf ook een 
constructief alternatief opstellen, dat is andere koek. 

Afgelopen dinsdag de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces; belangrijkste agendapunt de 
voorjaarsnota. Deze nota wordt als uitgangspunt gebruikt voor de samenstelling van de begroting 
2014 en volgende jaren en is dus best een belangrijk document. Enkele oppositiepartijen fulmineren 
al enkele jaren tegen het financiële beleid van dit college maar het bleef bij kritiek dat het allemaal 
niet goed was en dat het college vooral de risico’s in de bouwgrondexploitaties zwaar onderschatte. 
Het huishoudboekje van de gemeente werd veel te rooskleurig voorgesteld. Afgelopen dinsdag kwam 
het CDA met zijn alternatief: een alternatieve voorjaarsnota. Belangrijkste punt daaruit is natuurlijk 
de bouwgrondexploitatie: het CDA wil geen rente meer toevoegen aan de boekwaarde van 
verliesgevende complexen. Dat kost de gemeente gemiddeld zo’n 3 miljoen per jaar aan inkomsten. 
Daarnaast denkt het CDA veel minder legesopbrengsten te ontvangen via bouwvergunningen en men 
wil geen toeristenbelasting invoeren. Dat alles leidt volgens het CDA tot een tekort van gemiddeld 
zo’n 4 miljoen euro per jaar. 

Het CDA wil dat gat dichten via extra bezuinigingen tot een bedrag van 2,6 miljoen, extra snijden in 
de formatie tot pakweg 8 ton en een extra verhoging van de OZB, oplopend tot 9 ton per jaar. 

Een korte inhoudelijke beoordeling van mijn kant. Allereerst de bouwgrondexploitatie. Op dit 
moment is het gebruikelijk om wel rente toe te voegen aan de boekwaarde van 
bouwgrondcomplexen. Daar is op zich ook niks mis mee, andere kosten worden ook bijgeschreven en 
waarom zou je dat dan met rentekosten niet doen. Je brengt de kosten helder in beeld en als die 
boekwaarde te hoog oploopt dan vorm je daarvoor een verliesvoorziening. In de afgelopen jaren is 
zo al een pot opgebouwd van 18 miljoen euro voor het opvangen van exploitatieverliezen op een 
totale boekwaarde van ruim 120 miljoen. Op zich een heel gebruikelijke methode die bij bijna alle 
gemeenten zo wordt toegepast en met instemming van accountant en vervolgens provincie. Maar 
dat toevoegen van bedragen aan die verliesvoorzieningen gebeurt pas per het einde van het 
boekjaar en gaat dan ten koste van het jaarresultaat en uiteindelijk dus ten koste van de algemene 
reserve. En dat wil het CDA voorkomen, het CDA wil die verliescompensatie binnen de gemeentelijke 
begroting opvangen, maar dan moet je daar wel een stevige prijs voor betalen. Overigens gaat de 
CDA-methode dan niet ver genoeg; immers in de jaarrekening 2012 werd voor bijna 3 miljoen aan 
rente bijgeschreven op de boekwaarde van bouwgronden, maar de toevoeging aan de 
verliesvoorzieningen was meer dan het dubbele (6,3 miljoen). Maar dat terzijde. 

Dan de wijze waarop  het CDA dat gat in de begroting wil dichten. Op de eerste plaats stevig snijden 
in de uitgaven.  Zo wil het CDA 1 miljoen euro uitsparen op het groenbeheer en daarnaast dus ook 
nog zo’n 8 ton op de personeelsformatie, bovenop de taakstelling die al in de gemeentelijke 
voorjaarsnota zit. Dat gaat dan zo’n 50 mensen extra hun baan kosten. Bij de behandeling van de 
Participatienota vorige week was het mogelijke ontslag van WSW-ers nog reden voor het CDA om 
tegen het voorstel te stemmen. Nu komt men dus zelf met een voorstel om zoveel mensen de straat 



op te sturen. Een vreemde paradox, maar los daarvan, de gemeente zal in de komende maanden en 
jaren niet zonder die mensen kunnen gelet op de grote taken die op het bordje van de gemeente 
worden gelegd.  

Ook 1 miljoen bezuiniging op onderhoud wegen. Dat is makkelijk gezegd maar het zal natuurlijk wel 
ten koste gaan van de kwaliteit van ons wegennet om maar niet te spreken van de 
verkeersveiligheid. Geen adequaat groenbeheer, geen wegenonderhoud, tel uit je winst. 

Maar het meest gedurfde voorstel van het CDA is wellicht toch de extra verhoging van de OZB. In de 
gemeentelijke plannen wordt de jaarlijkse OZB-opbrengst al met een dikke 5% verhoogd (voor 2014 
met ruim 7 ton). Het CDA stelt voor om daar nog eens bijna drie ton extra bij te doen. Voor 2014 stelt 
men voor een extra 4½% en voor 2015 6,1% extra (let wel dus bovenop die ruim 5% die al in de 
begroting zit). Nou behoort Heusden op het gebied van de OZB tot de goedkoopste gemeenten van 
Nederland, maar een dergelijke verhoging zullen burgers toch maar matig kunnen waarderen, zo 
vrees ik. Een stevige extra aanslag op de huishoudbeurs en wat krijg je daarvoor als burger terug, 
juist, minder groenonderhoud, minder wegenonderhoud, minder service van de gemeente, minder 
voorzieningen. Benieuwd of het CDA daar mee de verkiezingen van volgend jaar in durft te gaan.  

Nogmaals alle waardering voor het CDA dat men zoveel tijd en energie besteed heeft aan deze 
alternatieve voorjaarsnota maar het is niet mijn alternatief. 

Tijd voor het zomerreces; ook deze column gaat er even tussen uit. Prettige vakantie allemaal. 

Drunen, vrijdag 28 juni  2013 
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