
	
Motie van de fractie van D66, VVD, SP en NEZ 
  
Agendapunt 7 Begroting, Onderwerp: strategische aanpak verbetering schuldpositie 
 
De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in openbare vergadering bijeen op 3 november 
2015. 
 
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat 
• De gemeente Zuidplas een sluitende begroting in meerjarenperspectief heeft opgesteld, 

met daarin ook financiële ruimte voor overschotten1 en lastenverlaging; 
• De netto schuldquote 122% is, hetgeen betekent dat de netto schuld 122% is van de 

inkomsten van de gemeente; 
• De VNG aangeeft dat bij een netto schuldquote van 130% er sprake is van een erg hoge 

schuld (het licht staat dan op rood), maar dat al bij een netto schuldquote van 100% de 
schuld hoog is (het licht springt op oranje) 2; 

• De VNG aangeeft dat voor een genuanceerder beeld ook gekeken moet worden naar de 
voorraad bouwgronden en de uitgeleende gelden; 

• De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen 104% bedraagt; 
• De rentelasten momenteel relatief lage impact hebben op de begroting vanwege de 

gunstige rente waartegen de afgelopen periode leningen zijn afgesloten; 
• Het niet ondenkbaar is dat als op termijn leningen moeten worden overgesloten hier 

hogere rentes voor betaald moeten worden, hetgeen betekent dat de schuldenlast dan 
ook zwaarder op de begroting druk; 

• Dat de gemeente Zuidplas relatief veel van de geleende gelden in gronden en vastgoed 
heeft vastzitten; 

• Bovenstaande betekent dat de gemeente Zuidplas de tijd en ruimte heeft om op 
strategische wijze de schuldpositie te verbeteren zodat de last van een eventuele hoge 
schuld niet wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties. 
 

verzoekt het college  
Een strategie te ontwikkelen over hoe de gemeente de komende jaren deze schuldpositie kan 
verbeteren en dit mee te nemen in de begroting 2017. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van D66,   Namens de fractie van Nieuw Elan Zuidplas 
Claudia Wolf     Paul van Drenth 
 
 
Namens de fractie van de SP   Namens de fractie van de VVD 
Jan Baas     Ferry van Wijnen 
 

																																																								
1 Overeenkomstig het coalitieakkoord is er voor 2017 een rekening gehouden met een gewenst positief 
resultaat van 250.000 euro en 2018 en 2019 500.000 euro en laat het meerjarenperspectief een positief 
saldo zien voor de jaren 2016, 2018 en 2019. Daarnaast is voorzichtig omgegaan met het inschatten van 
het accres. 
2 Zie brochure VNG ‘gemeente, let op uw schuld!’  van januari 2014. 


