Spreektekst1 Huseyin Bahar – Statenlid CDA Brabant
Begroting 2019 Provincie Noord-Brabant (09-11-2018)
Voorzitter,
Het wisselvalige en onheilspellende weerbericht zet zich voort met de financiën. Hier staat
het sein op Code Oranje. Dan is niet alleen alertheid geboden om risico’s te beperken, maar
moeten we ook maatregelen treffen. De middellange termijn is namelijk allesbehalve
rooskleurig.
Voorzitter, ik zal de PvdA-fractie dit jaar maar voor zijn en benoemen dat een degelijk
financieel beleid kennelijk ook toevertrouwd kan zijn aan een socialist. Sluitende
begrotingen zonder tekort en verbeterslagen in de P&C-cyclus in déze bestuursperiode zijn
een erkenning voor de gedeputeerde. En die delen wij ook. Maar zoals het een ware socialist
betaamt: alles op korte termijn is rozengeur en maneschijn, maar met beperkt zicht op de
middellange en lange termijn. Het blijft toch iedere keer alleen maar de eindjes aan elkaar
knopen als socialist…
Voorzitter, graag begin ik als eerste punt bij de rente- en dividendinkomsten van onze
provincie. Al vanaf dag één van deze bestuursperiode heeft onze fractie gewaarschuwd voor
de stevige windstoten op dit vlak. Keer op keer hebben we de degens gekruist bij de diverse
P&C-momenten, maar onze inbreng en adviezen zijn helaas continue in de wind geslagen.
Voorzitter, we kunnen alleen degelijk zijn, indien we ook realistisch zijn. Aan de
uitgavenkant hebben we al gezien dat realistisch ramen een onderwerp is dat we nog niet
helemaal beheersen. Dit geldt helaas ook voor onze inkomstenkant. Dan heb ik het met
name over het jaarlijks rendement van 122 miljoen euro, waarmee we blijven rekenen. En dit
terwijl we weten dat:
1. de 100 miljoen euro Essent-lening tegen hoge rente wordt ingelost;
2. het uitgekeerde dividend vanuit Essent onder druk staat;
3. de leningen aan gemeenten buiten Brabant alleen maar een appel en een ei opleveren.
Voorzitter, dat is dus al 3 x Code Rood. We kunnen er dus zeker van zijn dat er problemen
gaan ontstaan en het de hoogste tijd wordt om activiteiten en agenda aan te passen.
Is de gedeputeerde, aan het einde van deze bestuursperiode, nu eindelijk zo ver om te
erkennen dat de 122 miljoen euro geen realistische raming meer is voor de
middellange termijn?
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Alleen het gesproken woord telt.
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Voorzitter, mijn tweede punt over de rente- en dividendinkomsten zijn de leningen die we aan
decentrale overheden buiten Brabant verstrekken. Dit zijn namelijk langjarige leningen,
gemiddeld 12 jaar, tegen een vast rendement van 1,4%. Er worden dus nu al keuzes voor
drie komende bestuursperioden gemaakt, dus 3 x vier jaar, en financieel gezien is Brabant
aan handen en voeten gebonden. Dit is toch een voorbeeld van degelijkheid dat niet uitblinkt
in verstandigheid, omdat het ten koste gaat van flexibiliteit.
Voorzitter, ik zal mijn punt illustreren met een voorbeeld dichter bij huis. Stel, u heeft 10.000
euro als huishouden opzij gelegd door hard en verstandig te werken. Zou u dit geld dan
volledig voor 12 jaar op een spaarrekening willen vastzetten, waarbij u maar 12 euro per
maand rente ontvangt, óf zou u toch flexibel willen blijven om in de komende jaren misschien
zonnepanelen te plaatsen voor lagere energielasten of bijvoorbeeld de auto te vervangen
teneinde hogere onderhoudskosten te voorkomen? Enz.
Ik kijk even de zaal in: collega-Statenleden, onze bezoekers, GS, Griffie? Nee? Dat dacht ik
al, ik zie nog niemand enthousiast reageren om 12 euro per maand rente te ontvangen als
dit ten koste gaat van de flexibiliteit. Dat is dan wel vreemd, als we dit niet met ons eigen
huishoudboekje willen, maar prima vinden wanneer het om het huishoudboekje van de
provincie gaat.
Voorzitter, met ruim 1,5 miljard euro, dat is dus al ruim 50% van onze immunisatieportefeuille
in langjarige, niet verhandelbare uitzettingen, tegen zeer lage vaste rente wordt het tijd om
na te denken of Brabant inderdaad beter af is met 14 miljoen euro per jaar of flexibiliteit moet
houden voor investeringen met maatschappelijk rendement?
Vraag aan de gedeputeerde is dan ook: wanneer is de grens bereikt om te stoppen met
deze langjarige uitzettingen aan gemeenten buiten Brabant? Wanneer is deze grens
volgens u wel bereikt? Het alternatief schatkistbankieren biedt misschien tijdelijk lage
rente, maar biedt wel degelijk flexibiliteit als alternatief en afwachting van kansen in
maatschappelijk rendement!
Voorzitter, mijn derde en laatste punt is de uitdaging op het vlak van indexeren. Voor deze
bestuursperiode is gekozen om niet te indexeren. Gezien de lage inflatiecijfers in de eerste
twee jaren van deze bestuursperiode begrijpelijk en haalbaar. Echter, in de laatste twee
jaren zien we de inflatiecijfers weer richting de 1,5% gaan. Hiervoor hebben we deze
bestuursperiode een stelpost van 4 miljoen euro per jaar beschikbaar. Op onze eerdere
vragen hierover is gesteld dat 4 miljoen euro per jaar echt voldoende was. Kijken we naar de
prognoses voor de komende bestuursperiode, dan hebben we grofweg 21 miljoen euro per
jaar nodig als we willen indexeren.
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Kan de gedeputeerde aangeven hoe het kan dat bij ca. 1,5% aan inflatie en
gelijkblijvende uitgaven nu 4 miljoen euro per jaar wel voldoende is, maar voor de
komende periode we moeten uitgaan van gem. 21 miljoen euro per jaar?
Voorzitter, ik kom tot een afronding. Degelijkheid komt alleen maar tot haar recht als we ook
realistisch, verstandig en flexibel blijven. Voor deze bestuursperiode hebben we helaas nog
een strenge winter voor de boeg, maar straks is het weer voorjaar en waait er vanaf 21
maart naar verwachting een frisse groene wind!
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