
AANVULLENDE VRAGEN BIJ VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN EEN 
SPOEDDEBAT

Aan de voorzitter van de raad,

Onderwerp: aanvullende vragen bij verzoek spoeddebat

De memo financiële tekorten sociaal domein was aanleiding om het college te vragen 
onverwijld inlichtingen te verstrekken omtrent het gevoerde bestuur. Naast genoemd  
memo, heeft de raad kennis kunnen nemen van Collegenieuws verspreid in week 43. 
Hierin wordt aangegeven dat er knelpunten bestaan in de personeelsbegroting. Het 
college geeft aan een beroep te doen op de algemene reserve om in de jaren 2017-
2020 incidenteel € 534.300,- te dekken. Daarnaast is een structureel bedrag nodig van 
in totaal € 400.000,-. 
Bovenstaand informatie maakt geen onderdeel uit van de agenda, donderdag a.s maar 
heeft net als het memo over de tekorten op het sociaal domein, gevolgen voor de 
meerjarenbegroting. Voor de fractie CDA is er aanleiding om ook dit tekort in de raad te 
bespreken en het college te vragen ook onderstaande aanvullende en eventueel in het 
debat nog opkomende extra vragen te beantwoorden in de extra raad van 31 oktober 
aanstaande. 

Vragen:

1. Bij de voorbereiding van de voorjaarsnota heeft de fractie van D66 nog gevraagd 
naar de risico’s van ziekteverzuim voor de begroting. Waarom heeft dit het college niet 
gebracht tot de verwerking van een redelijke inschatting van dit risico in de begroting die 
komende donderdag voorligt?
2. Anders gezegd; heeft het college dit probleem niet kunnen zien aankomen; de 
mensen lopen toch gewoon rond en krijgen gewoon salaris en het benoemen van het 
tekort kan met behulp van een eenvoudig rekensommetje zou je zo zeggen. 
3. Is het college het eens dat de begroting na de optelsom van de tekorten van 
Euro 2,1 mln. op het sociaal domein en deze structurele tekorten op het 
personeelsbudget een structureel te dekken probleem laat zien van Euro 2,5 mln extra? 
4. Deelt het college de conclusie dat de meerjarenbegroting voor de komende jaren 
niet sluitend is te maken zonder uitname uit de reserves of door radicale bezuinigingen? 
5. Uit welke opties denkt het college te kunnen kiezen om de meerjarenbegroting 
2017-2022 sluitend te maken?
6. Is het college het eens dat de najaarsnota niet anders eng meer zou moeten zijn 
dan een correcte verwerking van de besluiten uit de begrotingsbehandeling?

Namens de CDA-fractie,

Barto Piersma
fractievoorzitter CDA


