
 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

Als fractie hebben wij kennis genomen van het volgende: 

- Het artikel in de Barneveldse Krant van 25 mei j.j. met de titel: ‘Gemeente Barneveld krijgt 

onvoldoende bij ‘financiële stresstest,’ te vinden via  

https://barneveldsekrant.nl/economie/gemeente-barneveld-krijgt-onvoldoende-bij-

financi%C3%ABle-stresstest-704692  

- Het onderzoek van EenVandaag in samenwerking met de VNG, geheten: ‘Onderzoek 

EenVandaag ism VNG: Gemeenten in problemen door coronacrisis’ 

- Ingekomen stuk A-14: ‘Motie gemeenteraad Alphen Chaam inzake Stabieler gemeentefonds’. 

Ten gevolge van deze informatie zijn bij ons als fractie zorgen ontstaan omtrent de toekomstige 

financiële positie van onze gemeente. Op basis van deze zorgen en onze wens om in deze tijd op 

constructieve wijze bij te dragen aan oplossingen voor (potentiële) problemen stellen wij als VVD, op 

basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad, artikel 42, de volgende schriftelijke vragen. 

• Is het college bekend met het artikel in de Barneveldse Krant, het onderzoek van EenVandaag 

en ingekomen stuk A-14 inzake de motie van de gemeenteraad Alphen-Chaam? 

 

• Heeft het college geparticipeerd in het onderzoek van EenVandaag? Zo ja, bent u bereid de 

antwoorden op de in het onderzoek gestelde vragen te verstrekken aan de gemeenteraad?  

  

• De conclusie van het onderzoek luidt dat belastingen en/of bezuinigingen op gemeenteniveau 

onvermijdelijk zijn als er geen (extra) financiële ondersteuning wordt geboden aan gemeenten 

vanuit de Rijksoverheid. Naast deze conclusie vernamen wij via de Barneveldse Krant dat de 

gemeente Barneveld slecht scoort op een financiële stresstest. Bent u het met ons eens dat de 

resultaten van zowel deze stresstest als het onderzoek van EenVandaag zorgwekkend zijn voor 

het vermogen om de Barneveldse begroting in de toekomst sluitend te krijgen? 

 

• Bent u het met ons eens dat, in het bijzonder gezien de verhoging van de OZB voor bedrijven 

en de toeristenbelasting afgelopen zomer, verdere belastingverhoging en bezuinigingen 

onwenselijk zijn en wij als gemeente de verplichting hebben richting onze inwoners deze, 

hoewel wellicht onvermijdelijk, zo veel mogelijk te voorkomen? 

 

• Bent u het met ons eens dat duidelijkheid met betrekking tot het gemeentefonds, zoals deze 

wordt omschreven in de motie van Alphen-Chaam, en (extra) financiële steun vanuit de 

Rijksoverheid hierbij van groot belang zijn? 
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• En bent u tot slot bereidt om positief te reageren op het verzoek van de gemeenteraad van 

Alphen-Chaam door een krachtig signaal te sturen naar het Rijk waarin u niet alleen oproept  

tot duidelijkheid met betrekking tot het gemeentefonds maar aanvullend de wens naar extra 

financiële ondersteuning uitspreekt? 

 

Hartelijk dank voor uw tijd en wij zien uw beantwoording met genoegen tegemoet, 

 

Namens de fractie van de VVD, 

Theo Bos 

 

 

 

 


