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De gemeente heeft voor de uitvoering van het beleid financiële middelen nodig. Een groot deel daarvan wordt 

verkregen via uitkeringen van de landelijke overheid en een kleiner deel via belastingheffing door de gemeente. 

In alle gevallen betreft het geld dat door de inwoners is opgebracht. Het geld wordt besteed ten dienste van de 

Veenendaalse samenleving. De gemeente behoort financieel het ‘huis op orde’ te hebben. Er moet een duurzaam 

evenwicht zijn tussen inkomsten en uitgaven.

Over de besteding van het geld legt de overheid verantwoording af aan de inwoners. Transparant, gezond en 

verantwoord financieel beleid is voor de SGP het uitgangspunt. De SGP streeft jaarlijks een heldere, inzichtelijke, 

solide en sluitende begroting na.

Concreet:

- SGP: voor het klein houden van het aantal reserves en voorzieningen: het onnodig instellen of aanhouden 

van ‘potjes’ voor allerlei bestemmingen moet worden voorkomen. Risico’s moeten zoveel mogelijk vanuit de 

Algemene Reserve wordt afgedekt.

- SGP: voor voldoende hoogte van reserves en voorzieningen om in economisch moeilijker tijden de voorzieningen 

voor onze kwetsbare inwoners op niveau te kunnen houden. Dit voorkomt dat zij én door een verslechterende 

economie én door noodzakelijke bezuinigingen van de overheid worden getroffen.

- SGP: voor het verlagen van het huidige gemeentelijke schuldenniveau om onverantwoord hoge rentelasten bij 

het stijgen van de rente te voorkomen.

- SGP: voor toepassing van het profijtbeginsel: wie profiteert van een voorziening, betaalt een redelijke bijdrage. 

8.
Bouwen aan een financieel
solide gemeente



30 Bouwen in vertrouwen

De nadruk ligt op het profijtbeginsel in plaats van op het (grotendeels) door de overheid financieren van 

voorzieningen.

- SGP: voor een duurzaam financieel beleid. Bij financiële ontwikkelingen wordt niet alleen gekeken naar de 

financierbaarheid op dit moment maar ook naar de financierbaarheid in de toekomst.

- SGP: voor terughoudendheid in het verhogen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Bij vermindering 

van beschikbare budgetten worden allereerst de mogelijkheden gebruikt voor versobering van de uitgaven 

voordat wordt overgegaan tot het verhogen van belastingen en heffingen.

- SGP: voor draaglast naar vermogen. Dit betekent dat de minima worden ontzien, maar ook dat niet alle lasten 

op de sterke schouders terechtkomen. De lasten worden zo evenredig mogelijk verdeeld.

Risicomanagement

Er moet inzicht zijn in alle risico’s. In alle documenten van het planning & control- proces worden alle risico’s, zowel 

de conjuncturele, de financiële als de beleidsrisico’s, in beeld gebracht. Het gaat hierbij zowel om de risico’s als om 

datgene wat gedaan wordt om de risico’s te voorkomen of de effecten te matigen. De ontwikkeling van de risico’s 

wordt nauwlettend gevolgd en helder in beeld gebracht.

Transparantie

De SGP streeft naar maximale transparantie, ook op financieel gebied. Transparant zijn betekent inzicht geven in 

de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden, en duidelijk zijn over de besteding van de financiële middelen. 

Transparant zijn betekent ook het geven van duidelijkheid bij alle beslissingen over de financiële gevolgen voor de 

inwoners en voor de gemeente.

Subsidiebeleid

Het subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen is bedoeld om het publiek belang te ondersteunen en 

moet aansluiten bij de kerntaken van de gemeente.

Concreet:

- SGP: voor toepassing van het profijtbeginsel in het subsidiebeleid: de gebruiker betaalt (mee).

- SGP: voor subsidiebeleid dat het eigen ondernemerschap van de betreffende organisatie stimuleert.

- SGP: voor subsidiebeleid waarbij de overheid alleen bijdraagt in de kosten die door de subsidieontvanger niet 

zelf (volledig) opgebracht kunnen worden.

- SGP: voor een strikt en adequaat financieel toezicht op en tijdige en transparante financiële verslaglegging over 

gesubsidieerde instellingen.

- SGP: voor een benadering waarbij de identiteit van de subsidieontvanger geen reden maar zeker ook geen 

belemmering is om te subsidiëren.

- SGP: voor een benadering waarbij de subsidieontvanger handelt volgens goede zeden, met respect en fatsoen 

en er niet op gericht is anderen te kwetsen.


