
 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Persbericht voor media gemeente Leidschendam-Voorburg 

 

Financiële positie van Leidschendam-Voorburg goed 

Leidschendam-Voorburg heeft een goede financiële positie. De gemeente heeft meer eigen 

vermogen dan gemeenten met een vergelijkbare grootte. De schulden lopen de laatste jaren wel op, 

in samenhang met toenemende voorraden bouwgrond. De vastgoedcrisis en de onzekere situatie op 

de woningmarkt leiden ertoe dat de financiële risico’s bij de aankoop van bouwgrond groot blijven. 

Het recente nieuws over tegenvallers in de grondexploitatie van de Duivenvoorde-corridor is daar 

een voorbeeld van. Het is verheugend te constateren dat Leidschendam-Voorburg sinds een aantal 

jaren haar begroting onderwerpt aan een stresstest om de gevolgen van economisch slecht weer in 

beeld te krijgen. De rekenkamercommissie adviseert om voortbouwend hierop verder in kaart te 

brengen hoe beleidsmatig kan worden omgegaan met de in beeld gebrachte financiële gevolgen van 

risico’s, bijvoorbeeld die bij de Duivenvoorde-corridor. 

Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg die 

de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft 

geformuleerd in het rapport ‘Onderzoek Houdbare gemeentefinanciën’. In dit rapport schetst de 

rekenkamercommissie voor de vier gemeenten een beeld op hoofdlijnen van hun financiële positie, 

zowel terugblikkend als vooruitkijkend. 

Naast sturen op evenwicht tussen baten en lasten op de begroting is het met het oog op de toekomst 

van belang ook goed naar de ontwikkeling van de schuld en de houdbaarheid daarvan in de toekomst 

te kijken. Ook de risico’s als het in de toekomst economisch slechter zou gaan dan nu verwacht 

verdienen meer aandacht. Schulden aangaan voor investeringsprojecten betekent ook risico nemen 

en in de toekomst meer rentelasten en minder ruimte voor andere publieke voorzieningen. Om meer 

zicht te krijgen of er ook bij economisch slecht weer geld genoeg is om aan de schuldverplichtingen 

te blijven voldoen zonder dat de noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen, bepleit de 

rekenkamercommissie het werken met stresstesten of houdbaarheidstesten. Banken en de nationale 

overheid doen dit tegenwoordig. Leidschendam-Voorburg heeft ook al nuttige stappen op deze weg 

gezet en geadviseerd wordt deze een vervolg te geven. 
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De rekenkamercommissie beveelt ook aan om de inzichtelijkheid van de begrotingsstukken voor 

raadsleden en burgers verder te vergroten door meer met grafieken en plaatjes te werken. Met 

name het grafisch in beeld brengen van de ontwikkelingen van schuld, eigen vermogen en 

belastingtarieven over een wat langere periode is informatief. Dat geeft beter zicht op de 

trendmatige ontwikkeling. Daarbij moet dan zowel worden teruggeblikt als vooruitgekeken. Ook is 

het goed vaker te vergelijken met ontwikkelingen in andere gemeenten en met het landelijk 

gemiddelde. 

De schets van de financiële positie van vier gemeenten in één rapport maakt onderlinge vergelijking 

gemakkelijker. De financiële positie van Oegstgeest wordt in het rapport kwetsbaar genoemd, over 

Voorschoten wordt geconcludeerd dat de financiële positie in het verleden heel goed was maar in 

snel tempo verslechtert. De positie van Wassenaar wordt als zeer gunstig gekwalificeerd. 

Het college van burgemeesters en wethouders van Leidschendam-Voorburg geeft in een bestuurlijke 

reactie aan dat ze zeer tevreden is met de opgenomen aanbevelingen. Wel uit het college haar 

teleurstelling over het feit dat in het voor wederhoor voorgelegde concept geen aandacht werd 

besteed aan de stresstest waar de gemeente sinds een aantal jaren meewerkt. De 

rekenkamercommissie heeft dit gecorrigeerd en de conclusies en aanbevelingen in het definitieve 

rapport aangepast. 

Het rapport en meer informatie over de Rekenkamercommissie is te vinden op de website, 

www.rekenkamerwvolv.nl 

 

 
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 
De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kaderstellende 

en controlerende taak. Zij voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt onderzocht in welke 

mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder 

meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden 

bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten. Het accent bij de onderzoeken ligt op de 

(maatschappelijke) effecten van het beleid (doeltreffendheid). 
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