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Het accountantsverslag is een concept met al datum 29 mei 2020. De reden is dat 
er nog een drietal openstaande punten zijn. Wat is de oorzaak dat deze zaken nog 
open stonden? Wat is de stand van zaken op dit moment? Welke invloed heeft dit 
op het voornemen van de accountant om een goedkeurende verklaring te 

verstrekken? 

Voor 2 openstaande punten waren we afhankelijk van derden voor het aanleveren van 
de controle verklaring voor belastingen en het sociaal domein. Het openstaande punt 
sociaal domein is inmiddels afgerond. Het openstaande punt belastingen is nog niet 
afgerond. 

Het derde openstaande punt betreft de afhandeling van vragen die de accountant 
tijdens de controle van de jaarrekening heeft gesteld aan de organisatie. Van de meer 

dan 100 vragen die door de accountant zijn gesteld dienen er nog 4 beantwoord te 
worden.   
We verwachten dat de accountant een goedkeurende verklaring gaat verstrekken. 

De begroting gaf voor 2019 een verwacht positief begrotingssaldo van €65.000. In 
de zomernota 2019 werd een begrotingssaldo verwacht van -€327.799 en in de 
najaarsnota 2019 een begrotingssaldo van -€434.550. In de commissievergadering 

van 10 december 2019 vroegen wij of u, naar aanleiding van de cijfers uit de 
najaarsnota 2019, verwachtte dat er sprake zou kunnen zijn van een trend 
waardoor in de jaarrekening 2019 sprake zou zijn van een nog groter tekort. Bij 
monde van wethouder Vlam gaf u aan dat de najaarsnota de stand van zaken per 

oktober 2019 was, dat er wellicht tegenvallers te verwachten zouden kunnen maar 
dat de tegenvallende septembernota al was verwerkt maar dat u geen trend zag. 

De jaarrekening toont echter een begrotingssaldo van -€666.720. In de inleiding 
op de jaarrekening maakt u in paragraaf 2 (pag. 3) een overzicht van de ontstane 
verschillen sinds de najaarsnota 2019. Welke waren niet te voorzien, en waarom? 
Welke van deze verschillen hadden een externe oorzaak (niet of nauwelijks te 
beïnvloeden) en welke een interne(beïnvloedbaar)? 

Het nadelig verschil tussen de jaarrekening 2019 en de najaarsrapportage is voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door afrekening van kosten op het sociaal domein 2017 
en 2018 en extra verplichte toevoegingen aan pensioen- en wachtgeldvoorzieningen 

van (oud) wethouders. De grootte van deze bedragen waren niet voorzien en zijn ook 
niet beïnvloedbaar.   

Kunt u de resultaatverdeling 2019 toelichten? Vanwaar de onttrekking algemene 

reserve (aanvullend tekort afval)? 

Bij de Zomernota 2019 is besloten het tekort afvalstoffenheffing 2019 te dekken uit 

de algemene reserve en deze de komende jaren te verhalen op de burgers via 
tijdelijke verhoging van de afvalstoffenheffing met € 10. Uit de jaarrekening blijkt dat 
het tekort op de afvalstoffenheffing 2019 € 93.890 hoger uitvalt dan in de Zomernota 
2019 is aangegeven. 

Bij de resultaatverdeling is het bedrag van € 93.890 expliciet aangegeven zodat de 
raad op de hoogte is dat dit bedrag ook de komende jaren wordt verhaald op de 
burgers via tijdelijke verhoging van de afvalstoffenheffing. 
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Via het gemeentefonds is incidenteel geld binnengekomen van het rijk voor 
duurzaamheid. Deze inkomst is nu verwerkt in het nadelige jaarrekeningresultaat 
2019. Als de raad dit bedrag beschikbaar wilt houden voor duurzaamheid zal via 

resultaatverdeling 2019 dit bedrag in de reserve duurzaamheid verwerkt moeten 
worden. Het college stelt daarom voor de ontvangen gelden voor duurzaamheid 
voorlopig in de reserve duurzaamheid te parkeren. 
 
Het restant bedrag ad. € 799.931 is dan nodig om per saldo het nadelig 
jaarrekeningresultaat 2019 te kunnen dekken.  

Kunt u de herziening voorzieningen pensioen- en wachtgeld oud-wethouders 
toelichten? Uit welke componenten bestaat dit? 

Wat is het verschil met 2018 en 2017? 

A: Er zijn een drietal factoren van belang bij de bepaling van de hoogte van de 
pensioenreserve van (oud-)wethouders: 
1. rekenrente; deze bedroeg in 2018 1,577% terwijl deze in 2019 slechts 0,29% 
bedroeg. Hoe lager de rente is, des te groter zijn de bedragen die in de voorziening 
gestort moeten worden om het benodigde eindkapitaal te behalen; 
2. Wijziging sterftetafels. In 2018 werd gebruik gemaakt van de sterftetafel GBM/GBV 
10-15, in 2019 van GBM/GBV 13-18. In de nieuwere tabel zijn de sterfteleeftijden 

hoger, dit betekent dat voor een langere termijn voorzien moet worden; 
3. Diensttijd wethouders. Ieder jaar dat een wethouder in dienst is, telt mee voor de 
berekening van de pensioenhoogte. Ook wethouders met een wachtgelduitkering zijn 
formeel nog in dienst van de gemeente en hebben dus ook nog pensioenopbouw. 
B: Pensioenvoorziening bestaat uit een deel pensioenvoorziening betrokkene en een 
deel nabestaandenpensioen. 

C. In 2017 was de Sterftetafel ook GBM/GBV 10-15, het toen gebruikte 
rentepercentage was 1,648% 

Kunt u de vermindering VBP 2016-2018 toelichten? Ieder jaar moet er een vooraangifte VPB gedaan worden. Voor de jaren 2016, 2017 
en 2018 hebben wij deze vooraangifte gedaan op basis van de kennis die toen 
aanwezig was. Begin 2019 is de belastingdienst met definitieve standpunten gekomen 
over hoe we om mochten gaan met de beginbalans van de projecten. Deze 

voorwaarden waren voor onze berekening van de VPB niet ongunstig.  Ook hebben we 
in die jaren minder opbrengsten ontvangen en meer kosten gemaakt dan verwacht in 
de projecten. Hierdoor zijn wij over deze jaren geen VPB afdracht verschuldigd en 
hebben we de vooruitbetaalde bedragen terug gekregen.   

In de auditcommissie en via email heeft fractie PvdA|GL gevraagd om een extra 
raadsvoorstel met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid. Via deze weg 

beantwoorden wij deze vraag. 

In het voorliggende raadsbesluit bij de Jaarrekening is als besluitpunt opgenomen dat 
de Jaarrekening wordt vastgesteld inclusief de daarin opgenomen bijlage 

begrotingsrechtmatigheid. Hiermee voldoet het college aan haar plicht om te 
besluiten over begrotingsrechtmatigheid zoals ook de accountant heeft bevestigd in 
de auditcommissie. Om tegemoet te komen aan uw wens om dit explicieter maken, 
nemen wij alsnog de genoemde bijlage als aparte bijlage in het raadsvoorstel en 
verwijzen hiernaar in het raadsbesluit. Het gewijzigde raadsbesluit ontvangt u voor de 
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raad van 2 juli 2020. Voorts zullen wij vanaf 2021 een toelichting gegeven in het 
raadsvoorstel op de in deze bijlage genoemde bedragen. Deze toezegging verwerken 
wij in de Actielijst van de raad. 

 


