De auditcommissie is op 15 juni bijeengeweest en heeft de jaarrekening 2020, inclusief het
accountants verslag en de kadernota 2022-2025 besproken. Bij het behandelen van de jaarrekening
was de accountant aanwezig en deze heeft toelichting gegeven.
De jaarrekening 2020 is fors positiever uitgevallen dan de begroting. Uiteindelijk is 2020 afgesloten
met een positief resultaat. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de effecten van de coronacrisis
minder negatief uitvallen dan door het CPB was voorspeld. De inschatting van het CPB was de
bijgestelde begroting. Het positieve resultaat is voornamelijk behaald bij de grondexploitaties. Voor
inschatting van de effecten op de grondexploitaties is vanwege de onzekerheid gedurende de gehele
periode gebruik gemaakt van een gespecialiseerd bedrijf op dit gebied.
Ondanks dit positieve resultaat zijn de zorgen omtrent de financiële positie niet voorbij. Dit omdat
deze resultaten voornamelijk uit incidentele voordelen bestaan en de structurele tekorten voor de
komende jaren nog niet zijn opgelost. Daar kom ik bij het behandelen van de kadernota nog op
terug. Behalve het goede resultaat is er ook te melden dat de accountant tevreden is over de
verbeteringen die zijn doorgevoerd in 2020 om de interne beheersing van de gemeente nog beter
onder controle te krijgen. De aanbevelingen uit 2019 zijn goed opgevolgd en dit heeft geleid tot een
goedkeurende verklaring van de accountant zowel wat betreft de rechtmatigheid als de
getrouwheid. Met name de Europese aanbestedingen zijn in de loop van 2020 verder onder controle
gekomen. De onzekerheid bij de zorgaanbieders blijft, maar e.e.a. is nog onder de toegestane norm.
De gemeente heeft adequaat gereageerd op de Corona crisis en heeft de financiën goed onder
controle kunnen houden. De auditcommissie en de raad zijn gedurende het afgelopen halfjaar vaker
geïnformeerd. Ook nieuwe taken voor de gemeente i.v.m. corona, b.v. de Tozo is goed opgepakt.
Verder heeft de accountant gemeld dat de controles soepel zijn verlopen en dat de medewerkers van
de gemeente snel en accuraat de gegevens hebben aangeleverd. Verbeterpunten zijn er ook. Naar
aanleiding van opmerkingen van de accountant wordt er al gekeken naar de subsidieverstrekking en
zullen in 2021 de onderhoudsplannen herzien worden.
Bij de kadernota zien we dat de verwachtingen voor de komende jaren nog steeds negatief zijn. Toch
is het op dit moment nog te vroeg om opnieuw naar bezuinigingen te gaan kijken. De tekorten
worden voornamelijk veroorzaakt door het sociaal domein, jeugdzorg en WMO. Het kan zijn dat het
rijk hier in de toekomst wel gaat compenseren en op deze manier de tekorten worden opgelost.
Voor 2022 is dit zeker het geval, voor de verdere toekomst is dit nog onduidelijk. De financiële
afdeling houdt dit nauwgezet in de gaten en zal de raad middels een RIB informeren als er nieuws
bekend is. Waarschijnlijk zal dit eind juli zijn. Met nieuw beleid is het college voorzichtig, dit ook
i.v.m. de verkiezingen in 2022. Er wordt nu vooral gefocust op het voltooien van het huidige coalitie
programma.
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