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Het college neemt maatregelen om de schuldquote richting 2030 te verlagen. Tegelijkertijd wordt met ook voor 15 miljoen aan investeringsruimte 
geïnvesteerd tot 2030. Mijn fractie wil graag inzichtelijk hebben wat precies het effect is van de maatregelen om de schuldquote te verlagen, wat het effect is 
van de investeringen uit het investeringsschema en in welke jaarschijf deze effecten neerslaan. Hierdoor wordt duidelijk waardoor de initiële toename van de 
schuldquote wordt veroorzaakt en hoe de afname na 2024 ontstaat.  
  
Kan nauwkeurig worden uitgesplitst wat de effecten zijn op de mutatie van de schuldquote van enerzijds de maatregelen om de schuldquote te verlagen en 
anderzijds de investeringen van het college, ten opzichte van het scenario zónder maatregelen? Graag ontvangen we dus een tabel waarin per jaar (2021-
2030) staat vermeld: 
  

a. De ontwikkeling van de schuldquote wanneer géén maatregelen worden genomen en de 15 miljoen investeringsruimte níet wordt benut; 
  
Hier wordt bedoeld begrijp ik wat de ontwikkeling is als er geen SH is en het bedrag ad € 15 miljoen niet wordt geïnvesteerd 
Antwoord: In onderstaande grafiek wordt dit aangegeven 
   

 



  
b. Met hoeveel procent de schuldquote afneemt door beperkende maatregelen; 

   
Hier wordt bedoeld begrijp ik hoeveel de SQ afneemt door het ombuigingspakket en de bezuiniging op investeringen ad € 3.7 miljoen,  
maar zónder de investering van € 15 miljoen  
Antwoord: In onderstaande grafiek wordt dit aangegeven 
 
  

 
    

c. Hoeveel exploitatie er per jaar wordt ingezet om de afname onder b te bewerkstelligen; 
  
Hier wordt bedoeld begrijp ik hoeveel de SQ afneemt in bedragen door het ombuigingspakket en de bezuiniging op investeringen ad € 3.7 miljoen,  
maar zónder de investering van € 15 miljoen  
  
Antwoord: In onderstaande reeksen wordt dit aangegeven 
                                    2021                2022                2023                 2024            2025              2026              2027              2028               2029           2030 
   
Investeringen: - 3.700.000      - 3.700.000    - 3.700.000     - 3.700.000  - 3.700.000  - 3.700.000  - 3.700.000  - 3.700.000   - 3.700.000  - 3.700.000 
  
Bedragen exploitatie (bedragen medio juli): 
 

  



d. Welk bedrag aan investeringen er ten opzichte van de huidige situatie NIET wordt gedaan om de afname onder b te bewerkstelligen; 
  
Hier wordt bedoeld begrijp ik welk bedrag er aan investeringen wordt bezuinigd. 
  
Antwoord: Dit betreft de reeks die hierboven staat, de jaarlijkse afname van de investeringen met € 3.700.000 
  
  

e. Met hoeveel procent de schuldquote stijgt als gevolg van de voorgestelde investeringen van het college uit het investeringsschema; 
  
Hier wordt bedoeld begrijp ik wat de stijging van de SQ is door de investeringen van € 15 miljoen 
  
Antwoord: zonder de investeringen zou de SQ met het maatregelenpakket 138,1 zijn 
  
  

f. Hoe groot de investeringsbedragen zijn en hoeveel exploitatie (kapitaallasten) benodigd zijn om deze investeringen te financieren. 
  
Hier wordt bedoeld begrijp ik wat de verschillende investeringsbedragen zijn en wat de exploitatielasten hiervan zijn die passen bij de € 15 miljoen 
  

 
   
En aanvullend ter toelichting: Klopt het dat om de schuldquote 65% te laten dalen óók een besparing op de exploitatie in de jaren 2025 t/m 2030 nodig is? 
Die conclusie lijkt voor de hand liggend  
als blijkt dat voor 65% vermindering van de schuldquote de exploitatie tot 2030 daalt met 62,6 miljoen en de investeringen met 22 miljoen aan geschrapte 
investeringen. 
  
Antwoord: ja, dit zit in de Strategische Heroriëntatie 


