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M o t i e schuldbeheersing Capelle aan den IJssel
De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel in vergadering bijeen op 10 en 11 november 2014,
behandelende de Programmabegroting 2015 en de l e Begrotingswijziging 2015,
Overwegende dat:
de financiële crisis heeft laten zien dat hoge overheidsschulden uiteindelijke ook een risico
kunnen vormen voor de publieke dienstverlening;
een hoge schuldpositie met zich meebrengt dat de flexibiliteit van de begroting wordt beperkt en
dat een rentestijging de budgettaire positie van de gemeente (op termijn) kan beïnvloeden;
de Provincie Zuid-Holland als financieel toezichthouder adviseert in de paragraaf financiering de
historische en toekomstige schuldpositie in beeld te brengen;
de gemeente Capelle aan den IJssel per 31 december 2013 in de lijst van schuldposities per
gemeente de 86e positie bekleedt van 403 gemeenten (waarbij nr 1 de beste schuldpositie heeft)
en het belangrijk is deze gunstige uitgangspositie ten aanzien van schuldpositie te behouden;
De gemeente Capelle aan den IJssel blijkens de Programmabegroting 2015 in 2015 ruim onder de
renterisiconorm blijft;
de voorliggende Programmabegroting 2015 in de Paragraaf Financiering echter onvoldoende
inzicht biedt in de ontwikkeling van de lange termijn financiering van onze gemeente;
de decentralisaties in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet en W M O 2015 vanaf het jaar
2015 de begroting van onze gemeente met ruim 20% doen toenemen;
inzicht in de lange termijn financiering van onze gemeente van belang is onder andere voor het
nemen van toekomstige investeringsbeslissingen.
Verzoekt het college:
1.

in 2015 een discussiedocument over de (lange en kort termijn) financiering van onze gemeente
op te stellen waarin de verwachte ontwikkeling van de schuldquote, de solvabiliteitsratio en het
EMU-saldo voor de komende 10 jaar wordt geschetst, daarbij rekening houdend met de effecten
van (grote) investeringen;
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2.

dit discussiedocument in 2015 in een thema-hijppnknmst met de Raad te bespreken;

3.

met ingang van de Programmabegroting 2016 in de paragraaf Financiering een
geprognosticeerde balans, EMU-saldo, solvabiliteitsratio en netto-schuldquote op te nemen,
zulks op basis van de investeringen en exploitatiesaldi zoals in de onderhavige begroting zijn
opgenomen. Uitgangspunt voor de berekening van deze prognoses is dat eventuele
bezuiniging(taaksteirmg)en zullen worden gerealiseerd;

en gaat over tot de orde van de dag.
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