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Bijlage(n) Geen 

In uw brief van 17 maart 2015 stelt u ons vragen over Financiele Trendanalyse Gemeenten. Graag beantwoorden wij 
hieronder uw vragen als volgt. 

Vraag: Wat was per 31 /12/2010 en per 31 /12/2014 het Bergse getal voor nog met de burger te verrekenen 
kapitaallasten in euro's en per inwoner en wat is de gemiddelde afschrijvingstermijn? 

Antwoord : Per 31 /12/10 bedraagt deze€ 138 mln(€ 2.075) per inwoner) en per 31 /12/14€181 mln (€ 2.722 per 

inwoner). De gemiddelde afschrijvingstermijn bedraagt ongeveer 27 jaar. Het gaat hier om de boekwaarde van de 
vaste activa verminderd met het eigen vermogen. 

Vraag: Is uw college bereid om op basis van de cijfers uit deze financiele trendanalyse met de VNG en het Rijk de 
discussie aan te gaan hierin structurele verandering aan te brengen? 

Antwoord: 
Het College is zich er al langer van bewust dat middelgrote gemeenten gemiddeld genomen meer schuld hebben (zie 
hiervoor ook de schuldennotitie uit het najaar 2014) en vraagt hier via de daartoe bestemde kanalen (Provincie, Rijk en 
VNG) ook aandacht voor. Zo trekken we bijvoorbeeld voor de drie D's samen op met andere gemeenten met 
vergelijkbare problematiek. De inzet hierop vindt zowel ambtelijk als bestuurl ijk plaats. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. J.E. Dik, bereikbaar 

via telefoonnummer (0164) 277531 . 

Hoogachtend, 

het college v. n urgemeester en wethouders, 
namens h t Il ge, 

Dhr. A.J. 
Wethoud r 
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