Huishoudboekje op orde!
Onlangs las ik in een paginagrote advertentie van het CDA dat het financiële huishoudboekje
van de gemeente Winterswijk mede of vooral dankzij het CDA al weer op orde is.
Opmerkelijk, want datzelfde CDA hield de kiezers in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2010 nog voor dat Winterswijk er financieel gezien
rampzalig voor stond. Kan het huishoudboekje dan in amper een jaar tijd al weer op orde zijn?
Terwijl er sindsdien nog nauwelijks iets is gebeurd behalve het ‘aankondigen’ van ingrijpende
bezuinigingen? Of heeft het CDA de financiële positie destijds overdreven en viel het
allemaal wel mee? Afgelopen week kwam daar nog eens het krantenbericht overheen waarin
wethouder Te Gronde van de VVD aangaf dat de financiële positie van Winterswijk zich
sneller ‘hersteld’ dan verwacht en dat ook de impact van de Rijksbezuinigingen waarschijnlijk
gaat meevallen. Te Gronde noemde onder andere de leningenportefeuille van de gemeente
Winterswijk, die volgens hem de komende tijd gaat slinken. Dat is prachtig natuurlijk, maar
dat was in de vorige bestuursperiode al bekend. Winterswijk heeft namelijk te maken met een
piek in de leningenportefeuille die vooral wordt veroorzaakt door keuzes die al voor 2006 zijn
gemaakt. Zo is het nieuwe gemeentekantoor (kosten aanzienlijk meer dan 13 miljoen euro)
gebouwd met geleend geld en worden ook de nieuwe Driemark (kosten 25 miljoen euro) en
de nieuwbouw c.q. verbouw van diverse basisscholen gerealiseerd met geleend geld.
Winterswijks Belang heeft er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010
altijd op gewezen dat wanneer een aantal keuzes in de bestuursperiodes van vóór 2006 niet
waren gemaakt, de leningenportefeuille eind 2013 dezelfde hoogte zou hebben gehad als de
leningenportefeuille van eind 2003. Zeker, ook in de bestuursperiode 2006-2010 is geld
uitgegeven en zijn leningen aangegaan, maar de financiële positie van een gemeente is altijd
de resultante van een jarenlange voorgeschiedenis en dus kan een ‘plotselinge’ kentering nu
ook nooit het gevolg zijn van beleid in maar een heel korte periode, laat staan van beleid op
de microschaal van Winterswijk. Dit alles laat echter onverlet dat het fijn is dat de financiële
sores voor Winterswijk lijkt te gaan meevallen. Desondanks vind ik het te vroeg om –zoals
het CDA doet- te beweren dat het huishoudboekje al weer op orde is. En wat die
leningenportefeuille betreft: Fijn dat de top voor dit moment lijkt te zijn bereikt, maar bij een
stijgende rente is dat nog onvoldoende om van ‘herstel’ te kunnen praten. Waakzaamheid
blijft geboden!
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