Beschouwing jaarstukken 2015
Voorzitter, collega’s, college, aanwezigen,
Voor ons liggen de jaarstukken, de verantwoording over het jaar 2015. Jaarstukken waar we van alles
van kunnen vinden, een rol die wij ook zeker hebben. Toch blijft het achteruit kijken, … daar waar we
liever ons vizier op de (nabije) toekomst houden.
Door middel van informatieavonden en informatienota’s heeft het college de raad in het afgelopen
jaar steeds mee genomen in de ontwikkelingen. We zijn daar het college ook zeer erkentelijk voor,
immers door de raad te voorzien van zowel positieve en/of kritische informatie, maar ook
belemmeringen en successen zijn wij in staat onze kaderstellende en controlerende rol beter uit te
voeren. De raad is dan ook bij deze jaarstukken op geen enkele wijze verrast.
We juichen deze transparante en open houding van het college toe en zijn daar dan ook erkentelijk
voor.
Voorzitter, de kern van de jaarstukken zit ‘m in verantwoording. Heeft het college het beleid, zowel
financieel als in uitvoering, voldoende verantwoord. Een niet minder belangrijk: wat is het
uiteindelijke financiële resultaat. En.. wat is belangrijk en moeten we of kunnen we meenemen naar
een volgend jaar.
Over de kwaliteit van de verantwoording van het beleid verschilt men vaak van mening. Voorzitter,
dat is ook niet altijd even eenvoudig. Wat Lokaal belang Lingewaard betreft worden de activiteiten in
de verschillende programma’s voldoende tot goed verantwoord. Het is wederom een verbetering ten
opzichte van voorgaande jaren. Wel constateren we dat de onderbouwing in de verschillende
programma’s wisselt en niet altijd eenduidig of voldoende scherp is geformuleerd. Zowel college als
rekenkamercommissie geven aan dat dit een blijvend punt van aandacht is, dat is niet meer dan
logisch. Een proces waar de auditcommissie namens de raad vinger aan de pols kan houden.
Het gerealiseerde resultaat van min 8 mlj stelt ook ons niet tot tevredenheid. Dit verlies wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door Bergerden waarin de verliesvoorziening met 7,1 mlj moest worden
verhoogd. Bergerden is een zorgpunt, waarbij wij vertrouwen hebben in de ingezette ontwikkelingen
en deze positief- kritisch zullen volgen. Zonder Bergerden is het resultaat €900.00- negatief, en dat …
met alle veranderingen en onzekerheden in vooral het sociale domein, mogen we dit uitermate goed
noemen. Zelfs lager dan begroot.
Daarbij mag zeker vermeld worden dat, in vergelijking met voorgaande jaren, maar een enkel
‘reservepotje’ wordt gecreëerd.
Ook het resultaat in het sociale domein stemt ons tevreden, geen (grote) tekorten en daar waar er
een overschot is, blijft dit bestemd binnen dit domein. Een keuze die we graag willen onderstrepen.
Gaat alles crescendo, enerzijds wel. Immers er zijn weinig klachten of is er een beroep geweest.
Kunnen we ons dus achterover laten zakken? Vanzelfsprekend niet. We trekken positieve conclusies,
er is zowel financieel als in de uitvoer sterk geacteerd maar constante aandacht en zorgvuldigheid
blijft. Er zijn nog steeds inwoners die de hulp van de gemeente ook echt nodig hebben. De nieuwe
taken zijn complex en moeten dan ook nog verder worden uitgekristalliseerd.

Tot slot, voorzitter, wil ik toch heel graag het digitaal ontsluiten van het jaarverslag noemen. Voor
elke inwoner zijn de resultaten inzichtelijk te vinden op de website van Lingewaard (jaarverslag
2015). We vinden dit een heel goede ontwikkeling.
Dank u.
Fractie Lokaal Belang Lingewaard

