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De uitgesproken tekst geldt 
 
Raadsvergadering 12072022 
Agendapunt 6: Jaarrekening 2021 
 
Voorzitter, 

 
Op de eerste plaats willen wij het college dank zeggen voor de schriftelijk beantwoording van de door 
ons gestelde vragen over de resultaten over het boekjaar 2021, waaraan slechts enkelen van dit college 
feitelijk medeplichtig aan zijn. 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk toont de jaarrekening een zeer positief beeld en na het in mindering 
brengen van de bedragen gemoeid met het nog niet uitgevoerde werk en plannen een iets minder 
positief resultaat. Begroten is moeilijk, goed plannen nog moeilijker, zo blijkt. 
 
Ook wordt gesteld dat er, voor wat betreft Steenenburg, sprake is van een grote meevaller. Typisch een 
taalgebruik van ambtenaren en bestuurders. Zorgvuldiger en meer begrijpelijk voor inwoners zou het 
in onze ogen zijn wanneer wordt gesteld dat de financiële tegenvaller, ongeveer de helft kleiner is 
geworden in het afgelopen jaar. Immers overall is nog steeds sprake van een negatieve uitkomst van 
een kleine 4 miljoen! 
 
Voorzitter, naar aanleiding van vragen van een fractie over de verdeling van de kosten van het GOL, 
wordt gereageerd met een plaatje uit 2013. Waarom met dat, door de tijd, volstrekt achterhaalde 
plaatje? Waarom hanteert u niet gewoon de percentages zoals de Provincie die vorig jaar nog openbaar 
maakte. Waarom verstoppertje spelen, zeg gewoon dat wij als Heusden voor ca 30% aan de lat staan? 
 
Voorzitter, in deze jaarrekening kunnen wij ergens lezen (P23) dat door de uitbreiding van de 
capaciteit de Boa’s op sterkte zijn en los van het handhaven van de coronaregels, toch voldoende 
aandacht hebben kunnen geven aan het reguliere werk. Elders in dezelfde jaarrekening (P189) lezen 
wij echter dat  er in 2021 vrijwel geen Boa-capaciteit beschikbaar was om parkeercontroles uit te 
voeren. Als het een en ander volgens de portefeuillehouder wel te rijmen valt, zou deze dan een poging 
willen wagen om het ons uit te leggen en wellicht nog andere aanwezigen hier? 
 
In februari dit jaar was het college genoodzaakt het beleidsplan wegen van de agenda te halen. Laten 
wij het er op houden dat wij blij zijn dat het in de tweede helft van het jaar wel weer geagendeerd 
wordt en gelukkig nu met een financieel plaatje erbij dat in overeenstemming is met het BBV en de 
Handreiking onderhoud kapitaalgoederen van de Provincie. 
 
Omwille van de tijd praten wij bij dit onderwerp niet over die vermaledijde hondenbelasting. Dat 
bewaren wij voor het slotstuk van deze avond. 
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