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Voorzitter 

De themarekening 2013: Geen reden tot juichen! 

De rekening wordt immers afgesloten met een negatief resultaat van 1,7 miljoen. Het 

negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de grondexploitaties. 

We zagen dit met zijn allen aankomen, en het is een landelijk beeld dat gemeentes moeten 

afwaarderen op grond. Harderwijk doet het in vergelijking met andere dramatische verhalen 

uit het land niet slecht, maar reden tot achterover gaan zitten is er niet. Er is juist reden tot 

zorg. Het nieuwe college zal met goede maatregelen moeten komen om verkoop van 

gronden te stimuleren. Deels zijn er ook al maatregelen aangekondigd voor bijv. Lorentz III. 

Onze economie krabbelt langzaam overeind en het consumentenvertrouwen groeit. Hopelijk 

helpen dit soort berichten Harderwijk een handje om de negatieve spiraal te doorbreken.  

Naast Lorentz III baart de lage woningproductie ook zorgen. Met name de grondexploitatie in 

Drielanden zal verder onder druk komen te staan als de woningbouwmarkt niet aantrekt. Ook 

hier geldt dat de berichten over stijgende woningverkoop voorzichtig optimistischer worden. 

Dat biedt kansen voor Harderwijk om de woningproductie weer te gaan stimuleren. Ik zal hier 

bij de kadernota verder op ingaan. 

De verliezen op de grondexploitaties zijn gelukkig voor een groot deel opgevangen door een 

positief resultaat binnen de algemene dienst en Waterfront. Hierdoor blijft het negatieve 

resultaat nog enigszins binnen de perken. Toch stijgt het tekort op ons weerstandsvermogen 

en worden bij de kadernota voorstellen gedaan om dat tekort te dichten.  

Een andere veroorzaker van druk op onze uitgaven is de hoge werkloosheid. Een trieste 

waarheid is dat ook al dalen landelijk de werkloosheidscijfers langzaam, de hogere instroom 

in de bijstand nog wel even door zal gaan. Trieste resultaat is een tekort van 4 ton het 

afgelopen jaar. Het college heeft gelukkig de budgetten verhoogd in 2014 en 2015 met 7 ton, 

om verdere negatieve verrassingen te voorkomen. Vanaf 2016 is er echter geen extra 

budget meer. Ook hier zullen we bij het kadernota debat op terugkomen. We waren ook van 

plan om soortgelijke vragen te stellen als het CDA over het niet doorgaan van de projecten 

rond werkloosheid en wijkeconomie. Daar sluiten we ons dus bij aan. 

Een derde grote verliesmaker het afgelopen jaar was het parkeren. Vooral veroorzaakt door 

het vroeger sluiten van het Dolfinarium, maar ook werd in de tekst in de themarekening de 

vraag erbij gesteld in hoeverre de lagere opbrengsten structureel zijn. Gezien de plannen 

van het nieuwe college om het parkeren goedkoper te maken, terwijl de budgetten dus nu al 

al zo onder druk staan, doet de vraag rijzen of het voornemen van het nieuwe college wel 

reëel is. Ook hier dus alle reden om zorg te hebben over de toekomst. 

Het negatieve resultaat van de jaarrekening geeft de PvdA aanleiding om iets te zeggen over 

het risicomanagement van Harderwijk. De afgelopen jaren is hier het nodige in verbeterd, 

maar proactief zijn wij nog steeds niet. We zien als gemeente risico’s wel aankomen, maar te 

vaak moeten wij nog achteraf bijstellen of ingrijpen. Met de komende enorme 

budgetverhoging en bijkomend verhoging van de risico’s in het sociaal domein wordt de 

noodzaak veel groter om forse stappen te maken in het verbeteren van ons 

risicomanagement. Ook de accountant heeft hierover het nodige gezegd. Vraag aan het 



college is hoe zij met deze aanbevelingen omgaat en wanneer de raad hierover informatie 

tegemoet kan zien.  

Ondanks alle druk waaronder de financiën staan is er in Harderwijk ook veel gerealiseerd, 

zoals de 2e sporthal, de brandweerkazerne, de gemeentewerf en de voortgang in Waterfront. 

Dat stemt tevreden. De PvdA hoopt dat het nieuwe college het voor elkaar krijgt op dezelfde 

manier tegenwind op te vangen als de afgelopen jaren is gebeurd, dus zonder de stad 

hopeloos op slot te zetten. Dit vraagt creatieve oplossingen en moed en durf. Dat zal geen 

makkelijke klus zijn. Wij zullen dit als PvdA fractie kritisch volgen. 

 

  

 

 


