
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Persbericht voor lokale nieuwsmedia in Voorschoten (verzending naar pers 13.00 uur)  
 

De rekenkamercommissie heeft op verzoek van de gemeenteraad van Voorschoten een onderzoek 

gedaan naar de verslechtering van de financiën van de gemeente in de afgelopen 15 jaar. Het rapport 

‘Veel ambities, weinig aandacht voor financiën’ is op 14 september 2017 aangeboden aan de 

gemeenteraad. De rekenkamercommissie concludeert dat er in deze periode sprake was van 

onvoldoende inzicht in en overzicht van de financiële situatie van de gemeente Voorschoten om 

adequaat te kunnen bijsturen. 

Geld uitgegeven voor ambities 

De gemeente Voorschoten heeft de afgelopen jaren (vanaf 2008-2009) € 75 miljoen meer uitgegeven 

dan dat er structurele inkomsten waren. Voor een belangrijk deel is dit geld gebruikt voor de 

verbetering van de openbare ruimte en het voorzieningenniveau. Een kleiner deel van het geld is 

gebruikt om het terugkerende jaarlijkse tekort te dekken. Dit alles is betaald met de opbrengst van 

de verkoop van de Nuon-aandelen (€ 40 miljoen) en door leningen aan te gaan (€ 35 miljoen). Raad 

en college van burgemeester en wethouders waren graag bereid te luisteren naar ‘geluiden uit de 

samenleving’.  Daarbij werd onvoldoende rekening gehouden met de kosten die honorering van die 

wensen met zich meebrachten. Het gevolg is een financiële verslechtering van de gemeente in de 

afgelopen jaren: een hogere schuld en geen jaarlijkse opbrengst meer van ongeveer € 1,3 miljoen per 

jaar aan NUON-dividend.  

Verbeteren financiën voor langere termijn 

Als de raad en het college van de gemeente Voorschoten de financiën voor een langere periode 

willen verbeteren, dan is het van belang dat de raadsvoorstellen meer inzicht geven in de financiële 

gevolgen op de lange termijn. Ook zullen de raad en het college anders met elkaar en met de 

Voorschotense samenleving moeten omgaan. Ze zullen vaker ‘nee’ moeten durven zeggen tegen 

ambities en elkaar meer aanspreken op de verantwoordelijkheid voor een gezond financieel beleid.   

In de vergadering van 21 september 2017 van de commissie Burger en Bestuur licht de voorzitter van 

de Rekenkamercommissie, Dolf Kamermans, het onderzoek en de bevindingen nader toe. De 

toelichting vindt plaat om 20.45 uur in het gemeentehuis Voorschoten. 

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

www.rekenkamerwvolv.nl 
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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). 

 


