
Politieke profilering belangrijker dan Utrecht samen maken? 

Een jaar geleden stonden we ook hier, bij de behandeling van de programmabegroting 2015. 
Ik heb u toen verteld dat de gemeente de BBV notitie waardering van maatschappelijk 
vastgoed was vergeten toe te passen. Da’s niet waar, zei wethouder Kreijkamp, je verdraait 
de woorden van een ambtenaar. Ook later bij de verspreiding van de gemeentelijke notitie 
waardering maatschappelijk vastgoed, kreeg ik ze om de oren. De gemeente past de BBV 
notitie wel toe. Mijn fractiegenoot werd de mond gesnoerd in een commissievergadering 
Controle en Financiën. Het inhoudelijk debat van de notitie in de commissie Mens en 
Samenleving en de pandenlijst in de commissie Stad en Ruimte bij de behandeling van de 
voorjaarsnota 2015 was niet mogelijk. Terwijl zo overduidelijk was dat hetgeen geschreven 
niet was uitgevoerd. Zelfs artikel 212 heeft het college naast zich neergelegd. 'Zoek het zelf 
maar uit', was de boodschap van wethouder Jansen, wij doen niets. 

Wat blijkt nu uit de commissiebrief die ik deze week van wethouder Jansen heb mogen 
ontvangen. Bos had het bij het juiste eind. Bedrijfseconomisch vastgoed staat als 
maatschappelijk in de boeken en op tenminste twee bedrijfseconomische panden is niet 
afgeboekt terwijl dit wel had moeten plaatsvinden. In 2014, met als gevolg dat de zwarte 
cijfers uit het jaarverslag rode cijfers hadden moeten zijn. Had nu toch geluisterd; wij zijn uw 
medestander, niet uw tegenstander. 

Ik heb twee vragen. Is het college bereid om zijn ongelijk toe te geven?Zal de notitie vanaf 
nu wel worden gevolgd en corrigeert het college de omissies. Als het college niet bereid is 
zijn ongelijk toe te geven dan kan ik niet anders dan constateren dat voormalig wethouder 
Jongerius gelijk heeft, door te stellen dat politieke profilering van bewindspersonen 
belangrijker is dan Utrecht samen maken. 

Waardering van rentederivaten 

Een tweede punt als het gaat om het jaarverslag van 2014. Het stadsbestuur heeft wat SBU 
betreft de opdracht immer een getrouw financieel beeld te geven van vermogensposities, de 
baat en de last, van voorzieningen en noodzakelijke reserves. Zo ook bij rentederivaten. Het 
college heeft in dit perspectief in het door de raad vastgestelde jaarverslag 2014 gemeld dat 
op door de gemeente afgesloten rentederivaten geen bijstortverplichting van toepassing is. 

Nu blijkt uit de managementletter van onze nieuwe accountant dat dit helemaal niet klopt. 
Zeker is dat wij op de rentederivaten 6, 7 en 8 wel risico lopen, sterker nog er is nu reeds 
sprake van een marktwaarde op grond waarvan afboeking plaats zou moeten vinden. 

De vraag is helder: Hoe kan dit? Hoe kan het college de raad zo verkeerd geïnformeerd 
hebben en waarom? 

Stadsbelang Utrecht is van mening dat de aan de raad gepresenteerde cijfers geen getrouw 
beeld geven van de realiteit. 

Op rentederivaten 6,7 en 8, daar zou de gemeente, als deze nu zouden aflopen een 
bijstortverplichting hebben, dit vanwege de historisch lage rente. Ik heb een belrondje 
accountants en controllers gedaan. Stuk voor stuk gaven zij aan, dat het simpele feit dat er 



een verplichting bestaat tot bijstorten op grond van de huidige marktomstandigheden, 
dit  moet leiden tot een dotatie aan een bestemmingsreserve, tot het boekhoudkundig 
nemen van het verlies. Bij een stijging van de marktrente kan dan de winst genomen worden 
of het teveel uit de bestemmingsreserve worden genomen. We praten hier over de 
basisregels voor een ordentelijke boekhouding. 

SBU is van mening dat het college zich moet houden aan goed koopmansgebruik, dus risico’s 
in kaart  brengen en afwaarderen. Hierover dien ik een motie in. 

Motie-Wis-en-waarachtig-waarderen-met-rentederivaten.docx 

VPB plicht 

Nog even over de VPB plicht. Wanneer is het college van plan met de toegezegde brief te 
komen over de gevolgen van de invoering van de VPB plicht over economische activiteiten 
van de gemeente. Het is zo 2016 en dan moet het geregeld zijn. 

Motie-Hou-je-aan-de-wet-markt-en-overheid.docx 

  

Realiteitszin en terugkeer Vluchtelingen 

Utrecht heeft een lange traditie als het gaat om de opvang van asielzoekers en 
vreemdelingen zonder document. Stadsbelang Utrecht vindt dat goed want iedereen 
verdient een plek om tot rust te komen en een plek om te schuilen. 

Dat een groot deel van de vluchtelingen op een gegeven moment terug zal willen naar het 
land of de regio van herkomst is voor de hand liggend. Om daar te kunnen werken aan een 
toekomstperspectief met meerwaarde, de wederopbouw van hun land en hun samenleving. 

Een toekomstperspectief in Utrecht is wat ons betreft een stuk minder als in de regio. Want 
grote groepen statushouders belanden hier in een bijstandsuitkering waar ze moeilijk 
uitkomen, het risico van armoede ligt op de loer. De voorrangspositie op de sociale 
huurmarkt vervalt. Hierdoor is passende huisvesting net zover weg als die voor een huidige 
bewoner van Utrecht. 

We kunnen goede woonruimte en een baan voor de huidige Utrechters, waarmee 
statushouders moeten wedijveren al niet goed regelen. We moeten statushouder een 
realistisch beeld voorspiegelen. 

Ook moeten we het niet ingewikkelder maken dan het is. In plaats van een tijdelijke 
verblijfstatus kan het voldoen om vluchtelingen een ontheemdenstatus te 
geven. Ontheemden hebben ook rechten op huisvesting en voorzieningen, op opleiding etc. 
Uiteindelijk moet de inzet zijn om terug te keren naar het land of de regio van herkomst 

Wij willen dat dit de inzet is van de gemeente en dat het college dit actief uitdraagt naar de 
regering. Hierover dienen wij een motie in. 

http://www.stadsbelangutrecht.nl/assets/Uploads/Motie-Wis-en-waarachtig-waarderen-met-rentederivaten.docx
http://www.stadsbelangutrecht.nl/assets/Uploads/Motie-Hou-je-aan-de-wet-markt-en-overheid.docx


Motie-Realiteitszin-en-terugkeer-vluchtelingen.docx 

FES gelden 

De Utrechtse raad heeft in april een herprogrammering van de FES gelden vastgesteld. Nu 
blijkt dat wij minimaal 2 miljoen euro niet kunnen uitgeven. De gelden voor vervanging van 
bussen, alsook voor gevoelige locaties zal niet volledig worden uitgegeven. Het college 
probeert via lobby uitstel te regelen, uitzicht op resultaat hebben wij nog niet. 

Daarom stelt SBU voor om onmiddellijk te stoppen met uw inspanningen om te komen tot 
inzet van de FES gelden t.b.v. bussen en gevoelige locaties en in te zetten op versterking van 
huidige bestemmingsdoelen, of herprogrammering binnen de kaders. Hiervoor dienen wij 
een motie in. 

Motie-FES-gelden.docx 

Bomen en nieuwbouwplannen 

Keer op keer merken wij op dat bij het uitwerken van nieuwbouwplannen ten faveure van de 
grondexploitatie bomen en groene structuren worden weggedacht. Dit terwijl er juist van 
bestaande groene structuren moet worden uitgegaan en vervolgens moet worden gekeken 
naar of kavels inpasbaar zijn. Dit verschil in grondhouding, daar willen we wat mee. Want 
het startpunt is in onze ogen verkeerd. 

Omwille van deze wens heb ik een motie waarin SBU oproept om altijd zoveel mogelijk 
bomen als inpasbaar in plannen op te nemen als hoofdregel, te kijken naar haalbare 
vaststaande percentages en de financiële consequenties inzichtelijk te maken. Hierover heb 
ik een motie voor. 
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