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Voorzitter, 
 
We hebben over de voorliggende stukken uitgebreid vragen kunnen stellen in 
schriftelijke vorm en verdiepend tijdens de programmacommissie Planning en 
Control. D66 is met die beantwoording tevreden en ik zal proberen niet teveel in 
herhaling te vallen.  
 
Het is best lastig dit stuk goed te behandelen vanmiddag en deze stukken vast te 
stellen. In de Programmacommissie planning en control bleek dat de accountant in 
dat wat ze hadden bekeken geen grote hiaten had gevonden, maar dat er nog geen 
duidelijkheid kan worden gegeven over een goedkeurende verklaring van de 
accountant. Met name omdat een deel van de informatie die nodig is om dat te 
bepalen nog ontbreekt. Dit gaat met name over de verantwoording van budgetten 
die anderen namens ons hebben uitgegeven en of dat rechtmatig is gebeurd. 
Inmiddels is duidelijk dat dit ook niet meer gaat lukken voor 15 juli en dat we 
vanavond alleen onder voorbehoud kunnen instemmen. In de commissie kwam ook 
aan de orde dat een intern onderzoek naar of er gehandeld is overeenkomstig de 
Europese aanbestedingsregels nog niet helemaal rond was. Kan de wethouder 
aangeven of dit deel intussen wel is afgerond en of dit nog invloed heeft op de 
accountantsverklaring?  
 
Dan nog een meer inhoudelijk punt dat we vanmiddag willen maken. Nieuwe 
bezems vegen schoon en een nieuwe accountant blijkbaar ook. Jarenlang hebben 
we onterecht voorzieningen opgenomen in de boeken en omdat deze geen basis 
hebben in de besluitvorming moeten deze voorzieningen worden opgeheven. Als we 
de behandeling in de commissie en de nagezonden antwoorden goed begrijpen zijn 
hier twee dingen mee gedaan. Voor een deel is een geoormerkt deel van de 
algemene reserve aangemaakt en een ander deel is ten gunste van het resultaat 
over 2015 gekomen. 
 
Allereerst die eerste categorie: D66 is geen groot voorstander van geoormerkte 
delen van de algemene reserve. Wij zijn er nogal bezorgd over hoe je daarin 
overzicht houdt op het verloop van dit geoormerkte deel en welk deel nu eigenlijk 
echt vrij besteedbaar is. We zien dan liever een bestemmingsreserve waarvan helder 
is waarvoor deze is. Wij hebben echter begrepen dat het college voornemens is al 
deze posten in het najaar weer om te zetten naar waar ze echt terecht moeten 
komen en dat dit dus slechts één jaar boekhoudkundig zo in de boeken zit. Daar 
kunnen we mee leven. We zullen dit daarom niet amenderen. Niet onze eerste 
keuze, maar wel te overzien. 



De tweede categorie vinden we lastiger. Het gaat hier om een viertal voorzieningen 
die samenhangen met beheerplannen. Twee van de drie, civiele kunstwerken en 
openbare verlichting, kennen blijkbaar een te hoog startkapitaal en dat wordt 
afgeboekt. Later zal dan blijken of dit terecht was. Voor Watergangen blijkt een 
correctie nodig, ook hiervoor zal later blijken of dat terecht was. Het opheffen van de 
voorziening voor speelplaatsen vinden wij lastiger. Er is geen beheerplan en uit de 
beantwoording van onze vragen blijkt er eigenlijk ook geen lijst met hoe onze 
speelvoorzieningen erbij liggen. Nu heeft de fractie van D66 zelf eens een kleine 
schouw uitgevoerd door allemaal eens een kijkje te gaan nemen bij de 
speelvoorzieningen in onze eigen wijk. En dan blijkt dat er de laatste jaren best wat 
achterstallig onderhoud is weggenomen, maar ook dat er hier en daar nog wel wat 
te doen is. D66 vindt het belangrijk dat de speelvoorzieningen op peil blijven. Buiten 
spelen wordt meer en meer benoemd als iets dat kinderen te weinig doen terwijl het 
zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.  
 
Wij dienen daarom, samen met PvdA GroenLinks, een motie in die enerzijds oproept 
de beheerplannen zodanig aan te passen dat we voor of bij de 
begrotingsbehandeling 2017 de Raad een weloverwogen keuze kan maken van de 
van de omvang van de voorzieningen en/of reserves die samenhangen met deze 
beheerplannen en anderzijds oproept om bij de najaarsnota een voorstel aan de 
Raad te doen hoe om te gaan met eventuele financiering van wegnemen van 
achterstallig onderhoud aan speelvoorzieningen in 2016.  
 
 
 
 
 
 


