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MOTIE GEMEENTERAAD

Motie nummer: m i
Datum ind ien i ng 04-11 -2019

Onderwerp: Motie van Zorg

De raad van de gemeente Zutphen,

Constaterende dat:

a. De begrotingsstukken voor 2020 tijdig zijn aangeleverd en voor het jaar 2020 een op papier
sluitende begroting is ingediend;

b. Er door de voltallige Raad financiële kaders zijn vastgesteld;

c. De tijdshorizon in de begroting niet verder reikt dan eind 2020;

d. De beleidsmonitoring op het Sociaal Domein ontbreekt;

e. De toezegging (2019-14) van het college om in september 2019 met een procesvoorstel te komen
rond verbeterpunten in de Tabel Besluiten en Adviezen Financiële Informatievoorziening van de
Auditcommissie niet is nagekomen;

f. De wethouder van financiën heeft toegezegd dat de Raad in januari 2020 een overzicht met
kentallen tegemoet kan zien;

g. Het college toegezegd heeft alles in het werk te stellen om in 2022 een positieve meerjarige
begroting te zullen indienen;

h. Raad en college al jarenlang adviezen en aanbevelingen overnemen (Rekenkamerrapport "Wankel
Geheel");

i. De enorme opgaven waar Zutphen voor staat om een goed samenspel vraagt binnen de raad en
tussen raad en college;

j. En daarmee de Raad in staat stelt haar verantwoordelijke rol optimaal uit te kunnen voeren.

Overwegende dat:
A. De effecten van de bezuinigingen in het Sociaal Domein niet (goed genoeg) in beeld zijn gebracht;

B. De auditcommissie zich ook grote zorgen maakt over de voortgang en uitvoering van een adequate
financiële informatievoorziening voor de raad;



C. Het essentieel is naar het oordeel van onze accountant dat de raad de trend ziet dat het eigen
vermogen/algemene reserve weer positief wordt;

D. Overeenkomstig de vastgestelde financiële kaders door de raad, het college verzuimd heeft om bij de
aanbieding van de begroting te rapporteren over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de
uitgebrachte adviezen van de auditcommissie;

E. Overeenkomstig de vastgestelde kaders door de raad, het college verzuimd heeft om met het
toesturen van de begroting een plan te overleggen waarin wordt aangegeven op welke wijze en
wanneer het weerstandsvermogen/de Algemene Reserve op het gewenste niveau (1 ,5) is gebracht;

F. De dialoog gezocht zal moeten worden om tot de noodzakelijke omslag te komen;

G. Openheid en het hardop benoemen van zaken niet als een bedreiging gezien moet worden;

H. Het College en de Raad niet of onvoldoende in control zijn;

l. In aansluiting op voorgaande het voor College en Raad vrijwel onmogelijk is om bij te sturen;

J. De indieners van deze motie hun zorg uitspreken over de financiële situatie van de gemeente Zutphen
nu en naar de toekomst toe;

Vraagt het College:

1. Om de aanbevelingen van de Rekenkamer en de Auditeommissie op te nemen in de nieuwe nota
Financieel Beleid en Financiële Verordening;

2. Daarin ook een paragraaf over 'communicatie met de raad' op te nemen en de invulling hiervan met
een vertegenwoordiging van de raad vorm te geven;

3. College en raad te laten bepalen wat het minimum voorzieningsniveau als (centrum)gemeente is en
daar beleid en begroting op bepalen.

4. Voor 2021 de moed op te brengen om een realistische (meerjaren)begroting in te dienen gebaseerd op
kentallen en doelstellingen ongeacht de financiële uitkomsten;

5. In deze begroting voor 2021 voldoende ruimte te geven voor de verwoording van de maatschappelijke
effecten tot op gezinsniveau;

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener(s): lngrj<Tj;immer (D66), Riek Verschure (Bb ), Gerard Pelgrim (Stadspartij),

Bert J s n (Bewust ZW), Hein Brunsveld (CDA-ZW), Abel van Dijken (CU)

Toelichting:


