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R i d d e r k e r k  

180705 Raadsbijdrage Begrotingsrechtmatigheid 

jaarstukken 2017  

Voorzitter, 

 

Waar hebben we vanavond het feitelijk over? Het gaat om een geconstateerde 

begrotingsonrechtmatigheid over de jaarrekening 2017: op een aantal onderdelen zijn 

begrotingsposten en investeringskredieten overschreden. En aanbestedingfouten.  

Deze budgetoverschrijdingen hadden formeel, volgens de door de raad vastgestelde regels, moeten 

worden gedeeld en ter besluitvorming moeten worden voorgelegd aan de raad. Iets wat tot 

vanavond nog niet is gebeurd.   

Dat er niet eerder is gehandeld door het overigens vorige college, daar zal het nieuwe college lering 

uit moeten trekken. En gezien het raadsvoorstel zijn daar nu twee beheersmaatregelen voor 

bedacht: allereerst het aan het eind van ieder jaar opstellen van een overzicht van de 

overschrijdingen. En daarnaast zal gekeken worden of de P&C-cyclus anders ingericht kan worden, 

om zo de doorlooptijden tussen opstellen van wijzigingen en de raadsbehandeling te verkorten. 

Goede voorstellen wat ons betreft. 

Wel missen we als beheersmaatregel de tijdige signalering en rapportage van de overschrijdingen. 

Het moet met de huidige stand der techniek toch niet zo heel ingewikkeld zijn om simpelweg te 

voorkomen dat budgetoverschrijdingen pas achteraf geconstateerd en gerapporteerd worden? 

Graag een reactie hierop van de wethouder. 

 

Op basis van de huidige situatie kan de accountant nog géén goedkeurende verklaring op 

rechtmatigheid geven. Beide opties die we nu hebben zijn duidelijk toegelicht door de accountant. 

De pragmatische oplossing is om gebruik te maken van de mogelijkheid om alsnog de 

budgetoverschrijdingen als raad goed te keuren. Iets wat wettelijk toegestaan is. De andere optie is 

om extra geld en tijd te stoppen in een uitgebreider onderzoek.  

 

Voorzitter, na de heldere toelichting door de accountant hoeven wij hier niet lang over na te denken. 

De ChristenUnie is pragmatisch, en kiest dus ook voor die weg. We kunnen dan ook instemmen met 

dit voorstel voor nu. Al blijft vanzelfsprekend wel voorop staan dat er verbetermaatregelen moeten 

worden doorgevoerd. 

 

Robert Kooijman 

 

In 2e termijn: 

 

Voorzitter, na het debat trek ik de conclusie dat we als raad in control willen zijn. Overschrijdingen 

moeten tijdig worden gemeld, de jaarrekening moet getrouw en rechtmatig zijn. Maar, we wilden de 

afgelopen jaren ook dat er scherper (realistischer) werd geraamd. En we willen geen bureaucratische 

toestanden en een overload aan vergaderstukken. Dit is wel een spanningsveld waar we met z’n allen 

mee te maken hebben. Daarover gaan we graag op korte termijn het gesprek over aan met het 

college. Doelstelling zou wat ons betreft moeten zijn om met ingang van 2019 een geoptimaliseerde 

P&C cyclus te hebben. En voor 2018 moeten we daar dan slim mee omgaan.  

Hier wilde ik het maar bij laten. Ik dank u. 

 


