
	  

Inbreng	  Claudia	  Wolff	  over	  Najaarsnota	  2015	  
Vergadering	  gemeenteraad	  3	  november	  2015	  
	  
Voorzitter,	  
	  
Wederom	  een	  transparant	  product	  in	  de	  planning	  en	  control-‐cyclus.	  De	  systematiek	  van	  
de	  voorjaarsnota	  is	  terecht	  doorgezet.	  En	  de	  beschrijvingen	  van	  de	  afwijkingen	  zijn	  
verbeterd	  ten	  opzichte	  van	  de	  voorjaarsnota.	  Kortom	  wederom	  complimenten	  voor	  de	  
wijze	  van	  presenteren	  van	  de	  najaarsnota.	  
	  
De	  fractie	  van	  D66	  is	  tevreden	  met	  deze	  najaarsnota.	  Het	  college	  heeft	  haar	  toezegging	  te	  
werken	  aan	  het	  terugdringen	  van	  het	  begrotingstekort	  voor	  dit	  jaar	  waargemaakt.	  Deels	  
door	  eigen	  sturing,	  maar	  ook	  wel	  door	  zaken	  die	  gewoon	  gebeuren	  zoals	  de	  wijziging	  in	  
het	  gemeentefonds	  naar	  aanleiding	  van	  de	  septembercirculaire.	  Wij	  zien	  ook	  in	  de	  
najaarsnota	  terug	  dat	  de	  gemeente	  meer	  en	  meer	  grip	  krijgt	  op	  de	  financiën.	  Dat	  geeft	  
vertrouwen.	  	  
	  
Maar	  laten	  we	  niet	  vergeten	  dat	  de	  najaarsnota	  niet	  alleen	  een	  financieel	  product	  is,	  
maar	  ook	  laat	  zien	  wat	  de	  daadwerkelijke	  voortgang	  is	  op	  dat	  wat	  de	  gemeente	  zich	  
voorgenomen	  heeft	  te	  doen.	  	  
	  
Het	  valt	  D66	  op	  dat	  bij	  veel	  afwijkingen	  in	  de	  voortgang	  wordt	  verwezen	  naar	  het	  tekort	  
aan	  capaciteit.	  Niet	  voor	  niets	  zit	  er	  in	  de	  begroting	  een	  tijdelijke	  uitbreiding	  van	  de	  
formatie	  verwerkt.	  D66	  gaat	  ervan	  uit	  dat	  dit	  gaat	  leiden	  tot	  het	  afbouwen	  van	  oranje	  en	  
rode	  stippen	  door	  capaciteitstekort.	  Graag	  horen	  we	  of	  het	  college	  dit	  kan	  bevestigen.	  
	  
Hoewel	  we	  enkele	  rode	  stippen	  zien,	  zijn	  we	  over	  de	  voortgang	  niet	  ontevreden.	  Laten	  
we	  wel	  wezen	  het	  is	  niet	  het	  makkelijkste	  jaar,	  de	  organisatie	  heeft	  een	  behoorlijke	  
reorganisatie	  ondergaan	  en	  met	  de	  decentralisaties	  een	  behoorlijk	  stuk	  extra	  werk	  
gekregen.	  Dat	  in	  ogenschouw	  genomen	  ligt	  hier	  gewoon	  een	  heel	  mooi	  resultaat	  waarop	  
voortgebouwd	  kan	  worden	  in	  de	  begroting,	  maar	  daarover	  straks	  meer.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


