
 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Persbericht voor media gemeente Voorschoten 

 

Financiële positie van Voorschoten was goed maar verslechtert snel 

De financiële positie van Voorschoten was tot vijf jaar geleden heel goed, maar is de afgelopen jaren 

in snel tempo verslechterd en dreigt de komende jaren verder te verslechteren. Het eigen vermogen 

daalt fors en de schuld loopt sterk op vanwege de financiering van veel investeringen. 

Heroverweging van lopende uitgaven of van investeringsuitgaven is geboden, tenzij belastingtarieven 

worden verhoogd. Het vorig jaar ingestelde investeringsplafond is weliswaar een goede eerste stap 

om scherpere keuzes af te dwingen, maar slechts een kwart van de investeringen in 2015 valt onder 

dat plafond. Voor de jaren na 2015 moeten nog besluiten worden genomen over welke investeringen 

wel inpasbaar zijn en welke niet. 

Dit is een van de belangrijke conclusies die de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, 

Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg trekt voor de gemeente Voorschoten 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 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 uitgaven voor andere publieke voorzieningen. Om 

meer zicht te krijgen of er ook bij economisch slechter weer genoeg geld is om aan de 

schuldverplichtingen te blijven voldoen zonder dat de noodzakelijke publieke voorzieningen in de 

knel komen, bepleit de rekenkamercommissie het opstellen van een stresstest of houdbaarheidstest. 

Banken en de nationale overheid doen dit tegenwoordig. De Vereniging Nederlandse Gemeenten 

heeft een model aangedragen om dit ook voor gemeenten te doen. 
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De rekenkamercommissie bepleit ook met behulp van plaatjes en grafieken de inzichtelijkheid van de 

begrotingsstukken voor raadsleden en burgers te vergroten. Met name het grafisch in beeld brengen 

van de ontwikkelingen van schuld, eigen vermogen en belastingtarieven over een langere periode is 

informatief. Dan ontstaat 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. Het rapport brengt onder andere in beeld dat in 

Voorschoten de ruimte om belastingen te verhogen als de gemeente in een moeilijke financiële 

situatie komt kleiner is dan in de drie andere gemeenten, maar dat de OZB-tarieven in 2014 niet 

boven het landelijk gemiddelde liggen 

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

gemakkelijker. De financiële positie van Leidschendam-Voorburg wordt in het rapport als goed 

gekwalificeerd, die van Oegstgeest wordt kwetsbaar genoemd en de positie van Wassenaar wordt 

zeer gunstig genoemd. 

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten heeft nog geen bestuurlijke reactie 

gegeven op het rapport. 

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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