
 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Persbericht voor media gemeente Wassenaar 

 

Financiële positie van Wassenaar zeer gunstig. 

De financiële positie van Wassenaar is zeer gunstig, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Het 

bezit is nauwelijks belast met schuld en het financiële vermogen van de gemeente per inwoner blijft 

ook de komende jaren hoog. Dit kan natuurlijk het resultaat zijn van een expliciete politieke keuze, 

maar het benutten van financiële ruimte voor extra uitgaven dan wel verlaging van OZB-tarieven is 

ook een denkbare politieke keuze. De OZB-tarieven liggen maar beperkt onder het landelijk 

gemiddelde en zijn op dit moment hoger dan in bijvoorbeeld Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. 

Het verdient aanbeveling het college te vragen meerjarige berekeningen voor te leggen zodat de 

raad weloverwogen keuzes kan maken en normen kan opstellen voor het financieel vermogen, de 

ontwikkeling van de uitgaven en de OZB-tarieven. 

Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor de gemeente Wassenaar 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 ook van groot belang 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. De rekenkamercommissie bepleit in haar rapport voor de vier gemeenten het doen van 

stresstesten/houdbaarheidstesten om meer zicht te krijgen op aard en gevolgen van risico’s maar 

ziet daar in het concrete geval van Wassenaar op dit moment onvoldoende aanleiding voor vanwege 

de zeer gunstige financiële positie. 
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De rekenkamercommissie beveelt ook aan om de inzichtelijkheid van de begrotingsstukken voor 

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

bij het in beeld brengen van de ontwikkelingen van schuld, eigen vermogen en belastingtarieven is 

het informatief om over een langere periode te kijken om te zien wat de trendmatige ontwikkeling is. 

Daarbij moet dan zowel worden teruggeblikt als vooruit gekeken. Ook is het goed vaker te 

vergelijken met ontwikkelingen in andere gemeenten en met het landelijk gemiddelde. 

De schets van de financiële positie van de vier gemeenten in het 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 ten aanzien van Voorschoten 

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

verslechtert. 

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft in een bestuurlijke reactie 

aangegeven dat ze de gegeven aanbevelingen onderschrijft. 

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). 

 

http://www.rekenkamerwvolv.nl/

