
 

 

 

 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 20-123 / agendapunt 2.m.1 

 

Onderwerp: Financieel herstelplan - Onderzoek rekenkamer 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 30 september 2020 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat: 

- de financiële situatie van de gemeente Middelburg al jaren broos is; 

- we de afgelopen jaren al vele bezuinigingen hebben doorgevoerd; 

- de situatie desondanks nog steeds niet is verbeterd; 

- de decentralisatie van taken in het sociaal domein hier een belangrijke oorzaak voor is; 

- maar dat ook voor die tijd al heel wat magere jaren hebben gekend; 

- we geen grip lijken te hebben op de situatie; 

- we ook niet begrijpen hoe het mogelijk is dat het al jaren achtereen financieel erg moeizaam gaat; 

- we wel behoefte hebben aan inzicht in de oorzaken; 

- we zien dat we nauwelijks investeringen kunnen doen in de gemeente; 

- stilstand achteruitgang is; 

 

van mening dat: 

- we willen begrijpen wat de redenen zijn dat Middelburg al jaren financiële problemen heeft; 

- we moeten leren van de geschiedenis en dat inzicht ons kan helpen de oorzaken structureel aan te 

pakken; 

- we daar als Middelburg beter van worden;  

- de rekenkamer bij uitstek het orgaan is, dat we kunnen vragen onderzoek te doen; 

- de rekenkamer kunnen vragen wat er nodig is voor een dergelijk onderzoek; 

 

verzoekt de rekenkamer:  

1. Zijn onderzoeksagenda 2020 te heroverwegen of het onderzoek op te nemen in de onderzoeksagenda 

2021; 

2. Dit onderzoek uit het rekenkamerbudget 2020 te financieren als aanpassing van de onderzoeksagenda 

2020 nog mogelijk is; 

3. Indien er in 2020 geen mogelijkheden meer zijn, een onderzoeksvoorstel voor 2021 te doen met 

inbegrip van een kostenindicatie; 

4. Daartoe via de griffier een raadsvoorstel aan te bieden; 

5. In het raadsvoorstel de eventuele extra kosten van het onderzoek te dekken uit de post onvoorzien; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van  

LPM,  

 

Piet Kraan 



 


