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Raadsvoorstelnummer: 2018 - 042
(agendapunt nr/ voorstel nr. op agenda raad)
Onderwerp: Financieel kader 2019 - 2022
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 10 juli 2018.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Het beslispunt als volgt te formuleren:
Het financieel kader 2019-2022 vast te stellen met uitzondering van het bepaalde omtrent het
vaststellen van de ondergrens van de beklemde algemene reserve voor de meerjarenbegroting 2019
2022 op minimaal C 20,0 miljoen, en daarmee;
a. De huidige ondergrens van de beklemde algemene reserve te handhaven op minimaal C 21,8
miljoen voor het jaar 2019. Voor de járen 2020 tot en met 2022 wordt een nieuw voorstel geformuleerd
na evaluatie van de huidige norm;
b. De programma-indeling voor de begroting voor de periode 2019-2022 vast te stellen (zie hoofdstuk
2).
c. De financiële effecten te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022 (zie hoofdstuk 3)
d. De begrotingsrichtlijnen 2019 vast te stellen (zie bijlage)._________
Toelichting:
De norm voor de beklemde algemene reserve is vastgesteld op 21,8 miljoen voor de periode 2019
2021. Het is niet logisch en niet verstandig om nu in te stemmen met een nieuwe norm. Daarvoor
bestaan drie hoofdredenen:
1) Het financieel kader 2019-2022 zou een ambtelijke uitwerking zijn van bestaand beleid en
onvermijdbare ontwikkelingen. De norm voor de algemeen beklemde reserve wordt nu verlaagd
van 21,8 miljoen naar 20,0 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling kan niet gezien worden als
uitwerking van bestaand beleid en/of een onvermijdbare ontwikkeling. Daarmee is de aanpassing
strijdig met de uitgangspunten voor het financieel kader 2019-2022.
2) Er bestaat onduidelijkheid over de functie van de algemene beklemde reserve. Heeft deze vooral
een investeringsfunctie en wordt de reserve in de tijd afgebouwd? Heeft deze juist een
rentegenererende functie die beleidsruimte creëert? Of is het vooral een buffer voor tegenvallers?
In de raad leven hier verschillende beelden over. De vastlegging in de afgelopen járen heeft die
onduidelijkheid gevoed.
Nu wordt een nieuwe norm geïntroduceerd zonder de bestaande norm te evalueren. De nieuwe
norm van 20 miljoen is subjectief bepaald en heeft geen bedrijfseconomische en/of objectiveerbare
onderbouwing. Daarmee draagt deze norm niet bij aan de gewenste verduidelijking van de aard
van de beklemde algemene reserve. Voor een begrijpelijke en herkenbare inzet van de beklemde
algemene reserve in de komende járen is die duidelijkheid wel gewenst.
3) De nieuwe norm is lager dan de bestaande ondergrens voor de beklemde algemene reserve. Dit
terwijl de externe accountant eerder dit jaar memoreerde dat de solvabiliteit van Houten relatief
laag is vergeleken met soortgelijke gemeenten. Ook drong de rekenkamercommissie aan op solide
buffers. En de risicoparagraaf maakt inzichtelijk dat er de komende járen nog de nodige
uitdagingen zijn, ook buiten de financiële uitdagingen rondom jeugdhulp en de energietransitie. Bij
de oude norm zou de reserve meebewegen met het activiteitenniveau van de gemeente en
daardoor juist 1 à 2 miljoen hoger uitkomen. Zonder nadere onderbouwing ontstaat de indruk dat
nu één van de solide pijlers onder het financieel beleid wordt losgelaten.
Wij stellen voor om de werking van de huidige norm te evalueren en een nieuwe normering van de
beklemde algemene reserve deugdelijk onderbouwd terug te laten komen naar de raad. Zo’n aanpak
is een solide basis voor de besluitvorming. Een soliditeit die nu ontbreekt.
Ondertekening en naam:
Marcel van Gooswilligen
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