Verdiepende en aanvullende
technische vragen begroting 2020
15 oktober 2019
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Aanvullende vragen Senioren Heerhugowaard
Aanvullend op de beantwoording van wethouder Fintelman tijdens de commissievergadering:
Portefeuillehouder
Bert Fintelman
Pagina
RB2019092 (brief) – blz.1 vaststellen renteomslagpercentage
Vraag
Waarom is het vaststellen van het rente-omslagpercentage als
Beslispunt opgenomen? Het is toch een geheel technische excercitie?
Welke invloed heeft de Raad hier op?
Antwoord

De wijze van berekening van het percentage geschiedt conform de
richtlijnen van de BBV. Het vaststellen van het rente-omslagpercentage
is aan de raad.

aanvullend

De Raad stelt de begroting en de rekenkundige uitgangspunten vast.
Rente is de vergoeding die betaald moet worden over geld dat is
geleend of uitgeleend. (Treasury functie)
Ook gemeenten hebben met rente te maken. Net als bij bedrijven en
particulieren ontstaan er rentelasten wanneer er geld wordt geleend. De
gemeente is verplicht (BBV notitie rente 2017) om deze rentekosten
d.m.v. een omslagpercentage toe te rekenen aan de producten die een
direct verband hebben met investeringen waarop deze rentekosten
betrekking hebben. Bijvoorbeeld onderwijshuisvesting. Doet de
gemeente dit niet dan blijven rentekosten hangen binnen het onderdeel
Treasury waardoor er een vertekend beeld c.q. inzicht in de kosten kan
ontstaan.
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Portefeuillehouder
Pagina
Vraag

Bert Fintelman
10 en 11
De kostenpost ‘Overige baten en lasten’ gaat van 2019 naar 2020 stevig
omhoog hetgeen wordt toegelicht op pagina 11, laatste alinea. Graag
een praktisch voorbeeld van zo’n extra budgetonderdeel.

Antwoord

Dit kunnen werkzaamheden zijn die voorkomen uit het college
uitvoeringsprogramma. Daarnaast zijn het kosten die samenhangen met
de implementatie van de Omgevingswet en de omvangrijke opgaven
binnen het sociaal en fysieke domein. Zie hiervoor pagina 30 van de
voorjaarsnota. Over de voortgang van het college uitvoeringsprogramma
wordt u in de Burap 2019 verder geïnformeerd.

Aanvullend:

In OBV 15 Bedrijfsvoering werkvoorraad zijn de kosten die samenhangen
met de implementatie omgevingswet opgenomen.
In OBV16 Bedrijfsvoering fusie zijn voor de verwachte overgangs-en
structurele effecten uit de ambtelijke en bestuurlijke fusie, waarbij valt te
denken aan de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in het
salarisgebouw, wordt een structureel bedrag van € 1,0 miljoen
ingerekend.
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Aanvullende vragen VVD:
1. Is de raad geïnformeerd over een gewijzigde planning over de behandeling van de
tussenevaluatie van het grondstoffenplan?
Antwoord:
De basis ligt in de koppeling van meerdere moties / amendementen met de
tussenevaluatie van het Grondstoffenbeleid 2018-2021. Doordat de evaluatie van “de
verruiming openingstijden gemeentewerf” er ook bij moest komen (2019 ipv 2020), is de
gehele planning evaluatie opnieuw bekeken. Om voldoende data te hebben om alles te
kunnen evalueren en ook een uitspraak (besluit) over te laten nemen is de evaluatie naar
december gezet (dit is ook aangepast in de termijn agenda).
In een Raadsinformatiebrief Bij19-242 van 4 april bent u op de hoogte gesteld dat de
planning naar achteren verschoven zou worden.
2. In een motie uit 2018 is gevraagd om data wat er per huishouden wordt geproduceerd.
Wat is de status?
Op dit moment wordt de tussenevaluatie van het grondstoffenbeleid en de evaluatie van
“de verruiming openingstijden gemeentewerf” voorbereid voor behandeling in de raad van
december. In deze stukken wordt nader ingegaan op uw vraag.

4

Openstaande vragen van D66
Portefeuillehouder
Pagina
Vraag

Bert Fintelman
62
Op blz. 62 staat: “Er wordt een onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden en kansen voor verduurzaming van het gemeentehuis,
waarbij rekening wordt gehouden met de uitgesproken wensen en
ambities van uw raad en de voorbeeldrol die de gemeente heeft in de
diverse duurzaamheids- en transitieopgaven. Op basis van verschillende
scenario’s krijgt uw raad een keuze voorgelegd voor de uitvoering.”
Zou het College al een inschatting kunnen geven van de mogelijke
kosten van de plannen die er bestaan voor het gemeentehuis?

Antwoord

Het onderzoek is in de afrondende fase. Een voorstel voor de
verbouwing gemeentehuis (2e fase) en een duurzaamheidsstrategie is in
de maak. Zoals in de vergadering van 23 april aangegeven komt dit
voorstel uiterlijk begin 2020 naar de raad.

Aanvullende vragen
1. 35 miljoen leningen 2021 in een overzicht verduidelijken
Financieren van bezittingen op de balans gaat verder dan het in de vraag geschetste
verband tussen investeringen en langlopende leningen. Er zijn veel
meer aspecten die hierbij een rol spelen. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan de verkoop
van grond, dit levert immers een positieve cashflow op
die weer kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het betalen van investeringen. Een
negatieve cashflow ontstaat door de inzet van reserves en voorzieningen;
immers als onderhoud aan een weg wordt gedekt door een onttrekking aan de
voorziening betekent dit nog steeds dat de factuur wel betaald moet worden aan de
aannemer die dit werk heeft geleverd. Dit “spel” van inkomende en uitgaande
geldstromen is onderdeel van het treasurybeleid van de gemeente. De meerjarenbalans
uit hoofdstuk 4.2.2.1 van de begroting 2020 is hieronder teruggebracht tot de 2 jaren waar
het in de vraag van D’66 om gaat:
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de toename van vaste activa (o.a door de ontwikkelingen
binnen het Stationsgebied) volledig gefinancierd kunnen worden door de afname van de
voorraden grond. De positieve cashflow a.g.v. de verkoop van grond wordt ingezet om de
negatieve cashflow a.g.v. investeringen in vaste activa te financieren.
Bij de vaste passiva vindt er een substitutie plaats van eigen vermogen / voorzieningen
naar vaste schulden; de negatieve cashflow die ontstaat door de inzet van reserves en
voorzieningen wordt gefinancierd door de positieve cashflow die ontstaat door het
aantrekken van langlopende leningen.
2. Uitleg over de exploitatie
Winstneming is een onderdeel bij de jaarrekening. Over het jaar 2018 is er een positief
resultaat geboekt van € 14,9 mln. In het Raadsbesluit RB2019065 is opgenomen dat dit
bedrag toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Bij de voorjaarsnota 2019 is het
voorstel gedaan om middelen aan de algemene reserve te onttrekken om financiering van
o.a. de raadsagenda projecten mogelijk te maken. Op pagina 33 in tabel 12 van de
voorjaarsnota is aangegeven waaraan de middelen vanuit de algemene reserve worden
besteed. Deze zijn in de huidige begroting 2020 verwerkt.
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