M03 Motie duurzame overheidsfinanciën
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 2 november 2017 ter bespreking
van het raadsvoorstel Begroting 2018-2021 (17R.00765), gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
1. de schuldenlast in meerjarig perspectief stijgt en in het “rode gebied” komt;
2. de gemeenteraad op 27 oktober 2016 de motie “Stabiele vermogenspositie” heeft
aanvaard;
3. beslispunten 2 en 3 van de motie niet zijn afgedaan en luiden:
2.
de raad een kader voor te leggen, welke investeringen uit de algemene
reserve (en op basis van leningen) mogen worden gefinancierd en welke
beleidsprioriteiten niet;
3.
de raad een lange termijn beleid voor te leggen, waarbij het aangaan van
investeringen en het aflossen van schulden meer met elkaar in balans worden
gebracht (ideaalcomplex),
Overwegende dat:
1. op grond van het raadsvoorstel Begroting 2018-2021 (17R.00765), de schuld per
inwoner met € 543,- stijgt van € 1.634,- in 2014 naar € 2.177,- in 2021;
2. Woerdenaren en hun kinderen niet met een te hoge schuld mogen worden belast;
3. stijging van de rente een forse verhoging van de lasten met zich mee kan brengen;
4. het goed is als raad hierover het gesprek te voeren,
Verzoekt het College:



de uitwerking van de twee bovengenoemde beslispunten nog in 2017 aan de raad
toe te zenden middels een raadsinformatiebrief;
voor de cyclus van januari 2018 in samenwerking met de auditcommissie een
bijeenkomst voor te bereiden over duurzame overheidsfinanciën, waarvoor de
bovengenoemde uitwerking als grondslag kan dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.
CDA, Arjen Draisma
VVD, Stefan van Hameren
STERK Woerden, Wout den Boer

Toelichting:
VNG-raadgever gemeente let op uw schuld: “Normaal ligt de netto schuldquote van
een gemeente tussen 0% en 90%. Als de netto schuldquote tussen 100% en 130%
ligt, is de gemeenteschuld hoog (oranje). Hij moet niet verder stijgen. Als de netto
schuldquote boven de 130% uitkomt, dan bevindt de gemeente in de gevarenzone
(rood). Het bestuur moet er werk van maken om de schuld te verlagen.”
https://vng.nl//files/vng/pagina_attachments/2013/vng-raadgever-gemeente-let-op-uwschuld-januari-2014.pdf
-

-

Blz. 102 van de meerjarenbegroting 2018-2021 laat het volgende beeld zien:
jaar/kengetal

2016

2017

2018

2019

2020

2021

netto
schuldquote
solvabilteitsratio

81%
36%

102%
35%

129%
27%

148%
24%

147%
24%

147%
24%

In 2014 bedroeg de schuld per inwoner (83,6 mln./51.152 inwoners =) € 1.634,Op grond van de meerjarenbegroting 2018-2021 bedraagt de schuld per inwoner in
2021 (112,4 mln./51.622 inwoners =) € 2.177,-

