
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Pers Wassenaar 
 

Financiële positie van Wassenaar thans goed, maar de Rekenkamercommissie 

constateert enkele zorgpunten  

  
De Rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest uit haar zorgen over het 

financiële beleid van deze drie  gemeenten waar het gaat om de reserves en voorzieningen (de 

‘spaarpotten’ van de gemeente) in relatie tot mogelijke financiële risico’s die ze lopen. Deze zorgen 

gelden vooral voor de gemeente Oegstgeest en in iets mindere mate voor Voorschoten. De financiële 

positie van Wassenaar wordt vooralsnog als goed gekwalificeerd, met een laag risicoprofiel. 

Wassenaar voldoet ook aan de wettelijke vereisten in zake reserves en voorzieningen. Dit schrijft de 

Rekenkamercommissie in een recent verschenen rapport waarin onderzocht is hoe de gemeenten 

omgaan met reserves en voorzieningen in relatie tot financiële risico’s die ze lopen. De 

Rekenkamercommissie baseert de onderzoeksresultaten op gegevens tot en met de 

programmabegroting 2013-2016 (en niet de nieuwe programmabegroting voor 2014-2017). 

De Rekenkamercommissie constateert toch ook voor Wassenaar enkele zorgpunten. De 

voorgenomen uitgaven in de programmabegroting 2013-2016 van Wassenaar worden voor het jaar 

2013 echter niet structureel gedekt door de verwachte inkomsten. Voor de jaren 2014-2016 is er 

vooralsnog wel dekking. De gemeente zal dan voor 2013, evenals in de periode 2009-2012, interen 

op het eigen vermogen, tenzij het beleid wordt gewijzigd (bezuinigingen of verhoging van de 

inkomsten, of een combinatie van beide). Dit is zorgelijk omdat de financiële risico’s van gemeenten 

de afgelopen jaren zijn toegenomen en de aangekondigde decentralisaties van taken (de AWBZ, de 

jeugdzorg en de participatiewet) van rijk naar gemeenten nieuwe risico’s voor de financiële positie 

van gemeenten met zich meebrengen. 

De Rekenkamercommissie constateert verder dat in Wassenaar het risicomanagement niet een vast 

onderdeel is van de bedrijfsvoering. Wel lijken de financiële mogelijkheden van de gemeente 

Wassenaar om tegenvallers op te vangen in beginsel voldoende. 
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Tot slot beveelt de Rekenkamercommissie het college van burgemeester en wethouders aan  om de 

gemeenteraden op een minder ingewikkelde en meer samenhangende manier te informeren over 

financiële zaken. De raden kunnen daardoor beter sturen op verbetering van de financiële positie en 

van het risicomanagement. 

In een reactie op het rapport geeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar aan 

dat de conclusies helder zijn en deze ook ondersteund. Een aantal aandachtspunten uit het rapport 

zijn al bij het college bekend en daarmee is al een aanvang gemaakt om deze op te pakken.  

De aanbevelingen die de Rekenkamercommissie in het rapport  geeft kan de gemeenteraad van 

Wassenaar gebruiken bij de begrotingsbehandeling van de begroting 2014-2017 die op 30 oktober 

2013 plaatsvindt.  

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

www.rekenkamerwvo.nl.  

 

 
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest 

 

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). 

 


