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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
Op 23 november 2017 heeft uw raad de motie RMO17-0084 "oormerking begrotingsoverschotten" behandeld en
aangenomen. ln de motie wordt aangegeven, dat de gemeenteraad en college het terugdringen van de schuldenlast
belangrijk vinden en de geraamde begrotingsoverschotten voor de jaarschijven 2020 en 2021 uit de Begroting 2018 in
zetten ten behoeve van de schuldenafbouw.
ln het coalitieakkoord "Brug naar de toekomst" is aangegeven dat het verlagen van de schuldenlast belangrijk blijft. De
doelstelling is dat de schuldquote de komende acht jaar teruggebracht wordt naar 90%.
Bij het opstellen van de Begroting 2019 zijn wij aan de slag gegaan met het uitzetten van het beleid om de schuldquote in
2026 teruggebracht te hebben tot 90%. Langs vier lijnen willen we dit bereiken, te weten:
De afschrijvingstermijn voor riolering terugbrengen van 60 jaar naar 40 jaar;
Voor de algemene dienst geldt: niet meer investeren dan afschrijven;
Een opbrengst realiseren van€ 10 miljoen uit de gronden die nu nog op de balans staan;
Vastgoed verkopen waardoor een extra opbrengst wordt gerealiseerd van€ 15 miljoen.
Jaarlijks in het voorjaar Uaarrekening en beleidskader) en in het najaar (begroting) zult u over de voortgang van het
terugbrengen van de schuldquote worden geïnformeerd.
Op 13 november ji heeft uw raad bij de vaststelling van de Begroting 2019 ingestemd met het voorgestelde beleid voor
het terugbrengen van de schuldquote. Hiermee beschouwen we de motie "oormerking begrotingsoverschotten" als
afgedaan.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

M1~

Dhr. Th.J.M. Wingens MPA

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN NL 418NGH 0285000942
B BIC BNGHNL2G

