
  

 

 

Motie  van Wantrouwen. 

Referte: Jaarverslag & Jaarrekening 2018 Gemeente Valkenswaard 

Accountsverslag Gemeente Valkenswaard  9 mei 2019 

Controleverklaring  jaarrekening 2018 Gemeente Valkenswaard van Crowe 

Foederer BV d.d. 3 juni 2019 

Beantwoording vragen van Gemeenteraad door het college van B&W over 

Jaarrekening 2018 d.d. 6 juni 2019 

 

De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op donderdag 20 juni 2019 

behandelend het agendapunt 3.1 Jaarverslag en Jaarrekening 2018, 

constaterende dat: 

• het Jaarverslag 2018 een correcte waarheidsgetrouwe weergave dient te geven van 

alle financiële “Lusten en Lasten” van de Gemeente Valkenswaard; 

• uit uitgebreide desk research en navraag bij diverse partijen is gebleken dat in de 

onderhavige Jaarstukken 2018 een aantal risicovolle reserveringen en voorzieningen 

niet zijn opgenomen; 

• 30 april 2019 de gemeente Valkenswaard is gedagvaard - 42 pagina’s dagvaarding en 

70 productie - door Lagis BV en Latoures Vastgoed II BV om woensdag 8 mei 2019  ter 

terechtzitting van de Rechtbank Oost-Brabant te verschijnen; 

• De dagvaarding, gezien de mogelijke enorme financiële consequenties zeker kort na 

30 april 2019, in het kader van de vereiste actieve informatieplicht, aan de 

gemeenteraad had moeten worden voorgelegd. Dit heeft het college tot 19 juni 2019 

nagelaten; 

• de Gemeenteraad van Valkenswaard niet is geïnformeerd over het mogelijk op 8 mei 

2019 (roldatum terechtzitting van de Rechtbank Oost-Brabant) inhoudelijk in te 

nemen standpunt van het College van B&W met betrekking tot de dagvaarding  van 

30 april 2019; 

• in de juridische procedure overeenkomstig de dagvaarding door Lagis BV en Latoures 

Vastgoed II BV een bedrag van € 13.266.604,- wordt geclaimd - zie productie 64 

schadebegroting van het bureau Horatio - en een bedrag aan historische kosten van  

€ 2.334.113,84 wordt gevorderd; 



• op 6 juni 2019 door het college van B&W een aantal vragen van fracties over de 

Jaarrekening 2018 zijn beantwoord. Onder 34 van de set aan antwoorden wordt 

vermeld: Het bedrag waaraan u refereert van € 1.452.086,- betreft de voorziening 

van de grondexploitatie Dommelkwartier. Dit heeft geen betrekking op de 

aansprakelijkstelling en dagvaarding. In deze dagvaarding wordt geen exact 

schadebedrag genoemd. 

• het gegeven antwoord pertinent onwaar is gezien de gegevens uit de dagvaarding; 

• de gepresenteerde jaarrekening 2018 en het accountantsverslag, die een resultaat 

van voor mutatie reserves van € 3.6 miljoen negatief te zien geven een nog veel  te 

positief beeld van de verliessituatie te zien geven; 

overwegende  dat: 

• mogelijk zelfs maar deels toekennen van de bovenvermelde schadebedragen en de 
te verwachten verliessituatie in 2019 en 2020 niet of nauwelijks kan worden gedekt 
uit de Algemene Reserves; 

• de geconstateerde financiële ontwikkeling op korte termijn kunnen resulteren in een 
Artikel 12 status hetgeen waar mogelijk vermeden moet worden; 

• alleen een totaal concreet en gedetailleerd beeld van de financiële situatie, zoals 
weergegeven in de Jaarrekening 2018 en de Nota Kaders 2020-2023 (Agendapunt 3.3 
van de agenda raadsvergadering 20 juni 2019) de basis dienen te zijn voor een 
Raadsactieplan dat moet resulteren in een gezond financieel beleid; 

• het college de raad heeft misleid en zeker niet juist heeft geïnformeerd nu het 
college heeft beweerd dat er geen bedragen zijn genoemd in de dagvaarding van 30 
april 2019, hetgeen onjuist is; 
 

verzoekt het college, met name de wethouders: 

af te treden en hun portefeuilles beschikbaar te stellen, zodat op korte termijn, 

onder auspiciën van een commissie uit de Gemeenteraad en, indien mogelijk, 

externe adviseurs, een formatie van een (desnoods) breed gedragen Zakencollege  

kan plaatsvinden. 
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