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ViRZONDEN 5 FEB 2014
Oudenbosch, 5 februari 2014

Geachte mevrouw Verschuur-Geraets,
In uw brief van 22 december 2013 heeft u een aantal vragen aan ons gesteld over de
houdbaarheidstest gemeentefinanciën (hierna: houdbaarheidstest). In deze brief geven wij een
korte reactie op de vragen die u naar aanleiding van dit onderwerp aan ons heeft gesteld.
Bij de behandeling van de zomernota 2014 in de gemeenteraad heeft uw fractie een amendement
ingediend om een stresstest door een extern bureau uit te laten voeren. Wij hebben in reactie op
uw amendement de gemeenteraad voorgesteld een ambtenaar binnen de organisatie op te leiden
om de stresstest uit te laten uitvoeren. Naast een besparing op de uitgaven, biedt het opleiden van
een ambtenaar het voordeel dat er binnen de ambtelijke organisatie kennis en kunde is om de
stresstest niet alleen nu, maar ook in de toekomst uit te kunnen voeren. Uw raad heeft bij de
behandeling van de zomernota 2014 ingestemd met ons voorstel.
Inmiddels heeft een ambtenaar de opleiding tot het verrichten van een stresstest gevolgd.
Binnenkort (17 februari a.s.) krijgt u de resultaten van de uitgevoerde stresstest gepresenteerd.
Hiermee wordt voldaan aan uw wens om vóór de verkiezingen een indicatie te krijgen van de
financiële gezondheid van onze gemeente.
In uw brief vraagt u naar onze mening over de houdbaarheidstest die de VNG heeft ontwikkeld.
Ook verzoekt u ons een ambtenaar vrij te maken die de houdbaarheidstest van de VNG nog vóór
de verkiezingen uitvoert.
De houdbaarheidstest gemeentefinanciën die door de VNG is ontwikkeld richt zich (uitsluitend) op
de (toekomstige) ontwikkeling van schulden bij gemeenten. In de stresstest neemt de ontwikkeling
van de schuldpositie van de gemeente ook een belangrijke plaats in, maar naast de schuldpositie
wordt in de stresstest ook de ontwikkeling van het weerstandsvermogen en de structurele
begrotingssaldi in beeld gebracht. De twee testen sluiten elkaar dus niet uit.
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De houdbaarheidstest zien wij - voor wat betreft het onderdeel schuldpositie - meer als een
aanvulling c.q. verdieping op de stresstest. Wij hebben - conform het amendement van de
gemeenteraad - onze inspanningen gericht op het opleiden van een ambtenaar om de stresstest
voor ons te kunnen uitvoeren. Het lijkt ons verstandig eerst de resultaten van de stresstest te
presenteren.
Uw geeft aan dat u de stresstest nu wilt vervangen door de houdbaarheidstest gemeentefinanciën.
Zoals wij reeds hebben aangegeven, heeft een ambtenaar reeds een opleiding genoten om de
stresstest voor onze gemeente te kunnen uitvoeren. Wij achten het op dit moment niet wenselijk,
gelet op de reeds gedane investeringen, om de stresstest nu te vervangen door de
houdbaarheidstest. Bovendien is de stresstest qua opzet breder. In de toekomst zou de
houdbaarheidstest evenwel een goede aanvulling kunnen zijn op de stresstest.
Zoals wellicht bij u bekend is de Wet Hof op 1 januari 2014 in werking getreden. Eén van de
gevolgen van deze wet is dat wij als gemeente niet alleen moeten kijken naar de ontwikkeling van
onze baten en lasten, maar ook naar de ontwikkeling van ons aandeel in het gezamenlijke EMUtekort. Ook op deze wijze wordt de ontwikkeling van de schuldpositie langs een meetlat gelegd.
Naar wij hopen hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,
de secretaris,
de burgemeester.

Mevrouw mr. C(G. Jacobs

De heer G.A.A.J. Janssen
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