Dordrecht, 21 juni 2012
Verzoek tot interpellatie ex artikel 39 van het reglement van orde

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte heer Brok,
Namens WEK wordt hierbij een verzoek tot het houden van een interpellatie ex artikel 39 van het reglement van
orde bij u ingediend, met het verzoek dit door te geleiden naar het college, alsook om het ter kennis te brengen
aan de overige leden van de raad, voor behandeling tijdens de Raadsvergadering van 3 juli aanstaande.
Korte omschrijving
Het kabinet heeft het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) ter advisering aan de gemeenten
aangeboden. Met de wet HOF wordt beoogd dat de Europese regels van het Stabiliteits- en Groeipact ook voor
decentrale overheden (zoals de gemeente Dordrecht) gaan gelden. Een van de eisen is dat het begrotingstekort
niet meer dan 3% mag zijn.
Voor de berekening van dat tekort tellen ook de begrotingen van gemeenten en provincies mee. Momenteel
mogen gemeenten en provincies geen tekort hebben, maar de systematiek van de wet HOF brengt mee dat
investeringen (in bijvoorbeeld een schoolgebouw, zwembad of multifunctioneel centrum) in het jaar van de
investering in zijn geheel meetellen voor het berekenen van het tekort. En dus wordt niet, zoals gebruikelijk,
alleen naar de jaarlijkse rente- en afschrijvingskosten gekeken.
Dat zou ertoe kunnen leiden dat we alsdan niet zouden kunnen investeren. En als bijkomend nadeel geldt dat we
als gemeente Dordrecht dus voortaan ook rekening moeten houden met investeringen van andere (lokale)
overheden. Die dragen immers ook bij aan het tekort van maximaal 3%.
Dit wetsvoorstel zou al per 1 januari 2013 van kracht moeten worden.
WEK wil maximale ruimte voor de gemeenteraad om noodzakelijke investeringen in Dordrecht doorgang te
laten vinden. “Europa” mag niet onze hele speelruimte beperken. Wij verwachten een actieve opstelling van het
college om de Dordtse belangen te bepleiten in “Den Haag”. Wellicht kan er een signaal uitgaan naar de
(demissionaire) regering dat de wet HOF de gemeente Dordrecht zorgen baart.
Tijdens het 100-jarig VNG congres heeft de fractie WEK deelgenomen aan het deelcollege ‘Slim omgaan met
schuldenproblematiek en lokale belastingen’ op 5 juni jl., dat werd georganiseerd door het Expertisecentrum
Gemeentefinanciën. Honorair hoogleraar overheidsfinanciën Flip de Kam heeft aldaar de effecten van de
Europese schuldencrisis op de financiën van de Nederlandse gemeenten verkend.
Gemeenten hebben op grond van de wet Houdbare Overheidsfinanciën een rol in het terugdringen van het
financieringstekort van de gehele overheid.
Hoewel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in gesprek is met het Rijk over dit wetsvoorstel, vernemen
wij graag de gevolgen van het thans bekende wetsvoorstel en welke actie het college van plan is te ondernemen.
Wij hechten immers aan lokale vrijheid om onze begroting op te stellen en te investeren in die zaken die wij in
Dordrecht belangrijk vinden.
Enkele vragen ten behoeve van de interpellatie
WEK stelt de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:
1.
2.

Schat het college in dat er grote gevolgen zijn voor de begroting van Dordrecht als het wetsvoorstel
Houdbare Overheidsfinanciën kracht van wet krijgt?
De wet HOF brengt mee dat investeringen, in bijvoorbeeld een schoolgebouw, zwembad of multifunctioneel
centrum, in het jaar van de investering in zijn geheel meetellen voor het berekenen van het tekort. Er wordt
niet alleen naar de jaarlijkse rente- en afschrijvingskosten gekeken. Welke gevolgen heeft de wet HOF voor
de geplande fysieke investeringen in Dordrecht?
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

a. Aan de inkomstenkant speelt het lokale belastinggebied weliswaar een bescheiden maar belangrijke rol;
in het lokale belastinggebied kunnen inkomsten verschillend worden geheven. Hoe komt u tot een
gemotiveerde keuze en welke instrumenten zet u daarbij in?
b. Met betrekking tot de WOZ-waarde: deze is tot op heden om privacy-redenen geheim. Maar als dit gaat
veranderen, wat betekent dit dan en hoe gaat u hier vervolgens in Dordrecht mee om?
Welke algemene, maar ook meer specifieke, gevolgen zullen naar uw oordeel optreden op het gebied van
lokale autonomie en bestedingsruimte in 2013, in 2014 en in de opvolgende jaren?
Welke speelruimte c.q. keuzes heeft u als college en hoe betrekt u de gemeenteraad bij het vaststellen van
maatregelen, als gevolg van invoering van de wet HOF, die genomen moeten worden? Om welke
maatregelen zou het dan gaan?
Speelt u al een actieve rol binnen de VNG teneinde het wetsvoorstel in een voor Dordrecht zo gunstig
mogelijke richting te krijgen?
Voert u overleg met andere overheden, zoals de provincie Zuid-Holland, over dit wetsvoorstel en een te
volgen (gezamenlijke) strategie?
Bent u bereid een signaal uit te sturen naar “Den Haag” dat de wet HOF de gemeente(raad) (van) Dordrecht
zorgen baart?

Tot slot, bij voorbaat dank voor uw medewerking en WEK hoopt dat aan het verzoek tot interpellatie, als
hiermee gedaan, op de eerstvolgende raadsvergadering van 3 juli aanstaande gevolg kan worden gegeven.
Hoogachtend,
Fractie WEK,
Diana Kensenhuis
Nancy Witsen Elias-Kool

