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College stuurt gemeenteraad 
Voorjaarsbrief 
 

Tekort beperkt tot € 166 duizend  
 
Het college heeft de Voorjaarsbrief aan de gemeenteraad verstrekt, waarin de tussenbalans 
wordt opgemaakt van het lopende begrotingsjaar. In de brief laat het college aan de raad 
weten wat de voortgang is en welke ontwikkelingen er zijn, zowel in beleid als in geld. Ook 
doet het college hierin, wanneer dat nodig is, voorstellen voor bijstellingen in de begroting 
aan de gemeenteraad. 
 
Voortgang beleid  
Na het aantreden van het nieuwe college in januari van dit jaar, hebben burgemeester en 
wethouders veel tijd gestoken in het voorbereiden van nieuw beleid. Zo is het nieuwe 
afvalbeleid verkend en geagendeerd voor de raad, werd de bouw van multifunctionele 
accommodaties tegen het licht gehouden en zijn de plannen voor woningbouw in de Bronnen 
(Vries) herijkt en kortgeleden in de raad vastgesteld. 
 
Incidenteel nadeel van € 40 duizend 
Administratieve correcties en duurdere schuldhulpverlening 
Dit eenmalige nadeel wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een aantal 
administratieve correcties. Daarnaast wordt door de crisis de schuldhulpverlening duurder. 
Tegenover deze nadelen staan onder andere lagere kapitaallasten, omdat een aantal 
investeringen vertraging hebben opgelopen.  
 
Structureel nadeel van € 126 duizend  
Winstafdracht Ontwikkelbedrijf bijgesteld naar realistisch niveau 
Ondanks de crisis is het structurele tekort beperkt gebleven. Al bij de jaarrekening werd 
aangegeven dat de winstafdracht van het Ontwikkelbedrijf moest worden bijgesteld. Deze is 
in de tussenbalans met € 300 duizend naar beneden bijgesteld, tot een realistisch niveau. Dit 
nadeel wordt voor een groot deel gecompenseerd door de bijdrage uit het Gemeentefonds. 
Die viel € 240 duizend hoger uit dan verwacht werd. Daarnaast zijn op diverse posten nog 
enkele nadelen opgetreden, zodat het totale structurele nadeel € 126 duizend bedraagt. 
 
Doorkijkje naar perspectievennota  
College werkt denkrichtingen ombuigingsmaatregelen uit 
In de Voorjaarsbrief worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot financiële en 
beleidsmatige ombuigingen. Deze worden op dit moment in het college besproken en worden 
betrokken bij de binnenkort uit te brengen Perspectievennota. Vanaf 2013 wordt het 
noodzakelijk om ombuigingen door te voeren. Hiervoor werkt het college een aantal 
denkrichtingen uit, die op korte termijn besproken worden met de betrokken partijen. Hierdoor 
is het op dit moment nog niet te zeggen waarop en hoeveel bezuinigd gaat worden. Het is 
echter al wel duidelijk dat de effecten van de ombuigingen voor iedereen voelbaar zullen zijn. 
De uiteindelijke ombuigingsvoorstellen worden in de Perspectievennota (juli) aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 
 
Vries, 1 juni 2012 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  
Vragen? Bel team communicatie, Berend Kupers, 0592-266 616 of 06-1293 1396. 
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