Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD

Barneveld, 21 januari 2022

Onderwerp: communicatie rondom BDO stresstest

Geacht College,
De fractie van Burger Initiatief stelt op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de
gemeenteraad de volgende vragen over bovengenoemd onderwerp.
Inleiding
De afgelopen twee jaar is de financiële positie van de gemeente Barneveld regelmatig onderwerp
van gesprek geweest in verschillende media, met name ook binnen de discussie over de eventuele
herindeling met een buurgemeente. Uiteraard praten wij als raad ook over die financiële positie en
krijgen wij van de wethouder en van de accountant daar informatie over. Wij hebben ons als raad
maar zeker ook als partij geweerd tegen het beeld dat geschapen werd, dat Barneveld er
financieel slecht en ongezond voorstaat, op basis van de informatie die we hebben.
Des te meer schrokken wij van een bericht bij Omroep Gelderland dat de gemeente als enige in
Nederland van de gemeenten een onvoldoende kreeg van BDO Accountants en Adviseurs en
krijgen wij de kwalificatie ‘minst gezonde gemeente’ in de categorie tussen 50.000 en 100.000
inwoners. En wij denken dat meer inwoners van onze gemeente niet blij zijn met dit bericht en zich
zorgen gaan maken.
Daarom hebben wij deze vragen aan het college:
1. Het onderzoek, de stresstest, van BDO komt jaarlijks uit. Waarom heeft het college niet
vooraf ingespeeld op dit onderzoek door met een duidelijk verhaal naar buiten te treden
over hoe het zit met onze financiën?
2. De VNG heeft in december een rapport uitgebracht Houdbare Gemeentefinanciën’ met
daarin een houdbaarheidstest. Klopt het dat de gemeente in dit onderzoek een 6.5 haalt?
3. Zo ja, kunt u uitleggen wat het verschil is tussen beide onderzoeken?
4. Is in beide onderzoeken dezelfde jaarrekening gebruikt en zo niet, wat is dan het verschil?
5. Kan het college duidelijk uitleggen wat het verschil is tussen het kijken naar cijfers als feiten
op zich en het interpreteren van die cijfers?
6. Is het college bereid alsnog een goed onderbouwde duiding te geven van de betreffende
cijfers en de mate van gezondheid en stressbestendigheid van onze gemeentefinanciën?
7. Uiteraard zullen nieuwe bezuinigingen vanuit de overheid gevolgen hebben voor onze
gemeente, net zoals overigens voor andere gemeentes. De wethouder neemt in zijn reactie
in de Barneveldse Krant als voorbeeld de bezuinigingen op de jeugdzorg. Het kan toch niet
zo zijn dat het kabinet van alle gemeenten verwacht dat zij een dusdanig reserve hebben

dat we daarmee al hun bezuinigingswensen kunnen financieren? Hoe kijkt het college hier
tegen aan?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Judith van den Wildenberg
fractievoorzitter Burger Initiatief

