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Nieuw financieel beleid:

Minder leven op creditcard van onze kinderen
Het college van B&W gaat aan de raad voorstellen om de financiële regels aan te passen. We willen
dat de raad meer grip op de geldstromen en een grotere financiële keuzevrijheid krijgt, en dat de
gemeente minder kosten naar de toekomst schuift.

Meer grip op geldstromen
We gaan het de raad sneller vertellen als we meer (of juist minder) geld uitgeven dan we van te
voren bedacht hadden. De raad kan dan zelf beslissen wat hij wil: moeten we de hand op de knip
houden of mag het wat meer kosten?

Grotere keuzevrijheid
We gaan preciezer aangeven welk budget waarvoor bedoeld is. De neiging bestaat om op voorhand
potjes aan te leggen voor ideeën waar nog geen plan voor is. “We stoppen met het oppotten.
Voortaan moet van elk budget duidelijk zijn waar het voor is en hoe het gebruikt gaat worden. Zo
niet, dan noemen we het een ‘beukennoot’ en komt het geld weer ter beschikking van de raad.” In
de afgelopen jaren is dat bekend geworden als de ‘Beukennotenwet’.
De raad kan dan bedenken wat hij met het geld wil: er iets moois mee doen voor de samenleving, of
teruggeven aan de belastingbetalers. Waar dan uiteraard een plan voor moet komen”, aldus
wethouder Wimar Jaeger van Financiën.

Minder kosten naar de toekomst schuiven
Met ons huidige financiële beleid belasten we te veel de portemonnee van onze kinderen. Dat hoort
niet. “Als wethouder financiën vind ik dat de politieke wensen van vandaag ook door de politiek van
nu betaald moeten worden en niet doorgeschoven mag worden naar de toekomst,” aldus Jaeger en
vervolgt: “Daarom stoppen we ermee om bepaalde kosten door te schuiven naar de toekomst en er
jaren over te doen om ze af te betalen. Dat heet kosten activeren. En van dat activeren van kosten
willen we af. Dat gaan we niet meer op die manier doen.”

Financiële gevolgen van de nieuwe regels
“Dit zijn mooie principes, en de voordelen zijn voor de lange termijn. In 2018 schonen we de
financiën van Hilversum met 5 miljoen euro op. Gelukkig hebben we een grote reserve en de
financiële ruimte waarmee we dit op kunnen vangen. Na 2018 gaan we jaarlijks 1,5 miljoen minder
kosten naar de toekomst schuiven. Zodat we ieder jaar minder op de creditcard van onze kinderen
leven.”
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