
 

 

Aan het College van B&W  
 
Datum, 14 juli 2020 
 
onderwerp: artikel 34 RvO vragen “Begrotingstekort” 
 
Geacht college van B&W Vlaardingen, 
 
Er circuleren allerlei bedragen als het gaat om het officiële begrotingstekort.   
Het begon in september 2019 met 5 miljoen en dat bedrag is in de afgelopen maanden regelmatig 
naar boven bijgesteld.   
Het Algemeen Ouderen Verbond is al enige tijd bezig het meest actuele officiële bedrag boven 
tafel te krijgen. Helaas wil dat maar niet lukken. 
 
Zelfs tijdens de laatste raadsvergadering van 9 juli 2020 weigerde wethouder van financiën 
Nieuwland antwoord te geven op de vraag van het AOV.  
De wethouder verwees het AOV naar de stukken.  
Omdat het AOV slechts om een duidelijk antwoord vroeg, leek dit antwoord van de wethouder 
enigszins arrogant.  
Wethouder Nieuwland liet nog wel weten: “Ik heb zelfs bedragen van 30 en 35 miljoen gehoord. 
Dat is absoluut niet aan de orde.” 
Ook liet de wethouder financiën nog weten, dat het lek aan het boven komen is maar dat hij geen 
garantie kan geven dat er nog meer lijken uit de kast zullen komen. 
Tot slot laat de burgemeester in diezelfde raadsvergadering weten (naar aanleiding van het niet-
subsidiëren van het winterterras) “dat Vlaardingen op het randje van faillissement staat.  
Er is géén geld. Er zijn géén potjes!” 
 
Tot onze verbazing rekent op maandag 13 juli 2020 de fractievoorzitter van de VVD de heer Rijke 
bij omroep Vlaardingen uit, dat het tekort tenminste 25 miljoen euro bedraagt. 
Echter met die door de heer Rijke genoemde 25 miljoen zou nog altijd niet het exacte bedrag van 
het tekort bekend zijn. Want de heer Rijke liet namelijk ook nog weten:  
“Dan zijn er ook nog een aantal rekeningen te vereffenen die nog opgenomen moeten worden. Er 
is onder andere nog een rekening van ROG+ en er is een winstwaarschuwing voor 7 ton voor de 
armoederegeling. Dan zijn er ook nog zaken die gerepareerd moeten worden (weerstandsratio). 
Nog los van eventuele afrekening van corona. Daar hebben we ook nog geen voorziening voor.”  
 
Het AOV heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen: 
 
1. Waarom dwingt u het AOV tot het stellen van artikel 34 vragen in plaats van gewoon de 

gemeenteraad en de Vlaardingers actief en net zo vaak als nodig is, te informeren over het om 
te buigen cq te bezuinigen totaalbedrag conform uw actieve informatieplicht? 

 
2. Waarom kiest u er voor om “bedragen rond te laten zingen”?  

Moet het AOV dus concluderen dat u geen grip heeft op de financiële situatie?  
Of laat u bewust deze vage informatie voortduren, zodat raadsleden en Vlaardingers in de 
waan worden gelaten, dat het allemaal wel meevalt?  
Zo nee, waarom niet? 

 
3. Klopt de rekensom van de fractievoorzitter van de VVD, de heer Rijke, waarbij hij uitkomt op 

“zeg maar 25 miljoen euro”?  
Zo nee, waarom niet? 

 
 
 
 



 

 

 
4. Zijn de meldingen van de fractievoorzitter van de VVD, de heer Rijke over nog een aantal te 

vereffenen rekeningen, winstwaarschuwing armoede regeling, zaken die gerepareerd moeten 
worden en uitgaven Corona conform de waarheid? 
Zo nee, waarom niet? 

 
5. Is de conclusie dan juist dat coalitiepartner VVD wel wordt geïnformeerd, maar het AOV (als 

slechts een oppositiepartij) niet?  
Zo nee, waarom niet? 

 
6. Komt het “rondzingende” totaalbedrag van 30 miljoen euro, dat de wethouder als “niet aan de 

orde” bestempelde, dan eigenlijk toch wel best in de buurt van de waarheid?  
Zo nee, waarom niet? 

 
7. Wordt de uitspraak van onze burgemeester Eenhoorn: dat Vlaardingen op het randje van 

faillissement staat onderschreven door het gehele College?  
Zo nee, waarom niet? 

 
8. Is het college van B&W bereidt om vanaf nu (per direct dus) de hele gemeenteraad te 

informeren over nieuwe lijken die uit de kast komen?  
Zo nee, waarom niet? 

 
9. Wat is volgens u het totale tekort waarvoor ombuigingen/bezuinigingen/belastingverhogingen 

ter compensatie moet worden gevonden?  
Gaarne de exacte stand van zaken op de dag van beantwoording van deze artikel 34 vragen. 

 
10. Wanneer precies wordt de begrotingsscan vanuit de Provincie verwacht? Of is hij er al? 
 
11. Kan het AOV er op rekenen dat deze begrotingsscan per direct, zonder ook maar enige 

vertraging, wordt toegezonden aan de gemeenteraad?  
Zo nee, waarom niet? 
 
 

Gezien het enorme financiële belang verzoekt het Algemeen Ouderen Verbond om zo spoedig 
mogelijke beantwoording van bovenstaande vragen. 
 
Nol Kloosterman 
fractievoorzitter AOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


