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Motie - Beheersbaarheid stadsschuld M-12 ~ 

Constaterende dat: 

• 
• 

• 

Bij een financieel gezonde gemeente de netto schuldquote tussen 0% en 90% ligt 
De gemeenteschuld volgens de VNG bij een netto schuldquote tussen 100% en 130% 
hoog is 
In de Programmabegroting 2018-2021 staat dat de gemeente Delft streeft naar een 
netto schuldquote die onder de 100% ligt 

Overwegende dat: 

• 

• 

• 

Delft de afgelopen jaren vanwege een onbalans tussen uitgaven en opbrengsten in 
zwaar weer verkeerde 
Het college een degelijk financieel beleid nastreeft waarin er een balans is tussen 
lasten, investeringen en stadsschuld 
De in Agenda Delft 2040 aangekondigde investeringen gepaard gaan met een stijging 
van de stadsschuld oplopend tot 107,6% in 2019 en 107,3 % in 2020 

Draagt het college op: 

• De schuldquote tot 2021 niet verder op te laten lopen dan de nu in de begroting 
genoemde percentages, zodat deze vanaf 2021 maximaal 100 % is en deze vanaf 
2021 verder af te bouwen. 

• Bij afwijken van dit principe actief en gemotiveerd in overleg te treden met de raad. 
• De Raad over de ontwikkeling van de netto schuldquote tijdig te informeren door in 

alle beleidscyclus-documenten een toelichting te geven op de ontwikkeling van lokale 
lasten en investeringsbeslissingen in relatie tot de omvang van de stadsschuld. 

• Daarbij de houdbaarheid van de stadsschuld te beoordelen op basis van de verplichte 
basisset van financiële kengetallen', de met de raad afgesproken extra indicatoren2 

en de hierbij gehanteerde normen. 
• Ten behoeve van de beoordeling van de stadsschuld ook inzicht te geven in de 

meerjarige financieringsbehoefte en de omvang van rente- en afschrijvingslasten. 
• Bovenstaande te verankeren in het beleid van de gemeente. 

1 BBV: netto schul uote, gecorrigeerde netto schuldquote, solvabiliteitsratio, kengetal grondexploitaties, 
structurele exploitatieruimte en woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde. 
2 Netto schuld per inwoner, saldo baten en lasten als percentage van de baten, onbenutte belastingscapaciteit 


