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Betreft: : Beantwoording raadsvragen jaarrekening 2018 en kaderbrief 2020 Albrandswaard.

Geachte raadsleden,
Inleiding
Bijgaand doen wij u de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen van de fractie CU/SGP
toekomen (zie bijlage).
Vervolg
De beantwoording zal worden behandeld in de auditcommissie van 11 juni 2019, waar aanvullende
vragen gesteld kunnen worden.
BIJLAGEN
Overzicht vragen CU/SGP en antwoorden college.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN VAN DE RAADSFRACTIES ALBRANDSWAARD => P&C Producten.
De 1e gele kolom: A staat voor (A)lbrandswaard
De 2e gele kolom: (B)egroting, (T)ussenrapportage, (K)aderbrief en (J)aarrekening
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In de jaarrekening is rekening gehouden
met een bedrag van € 5.981. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag
van € 57.000,-. Is de raming dan veel te
hoog geweest?

Vanwege fluctuaties in planningen op de grondexploitaties is het
lastig om de juiste vennootschapsbelasting te bepalen per boekjaar. Recentelijk zijn de berekeningen voor de verwachte vennootschapsbelasting uitgevoerd voor de aankomende jaren. Hier
wordt circa 1 ton voorzien aan af te dragen vennootschapsbelasting (in 2020). Vanwege compensabele verliezen bij grondexploitaties van eerdere jaren is de vennootschapsbelasting (nagenoeg) nog nihil. Deze compensabele verliezen heffen de af te
dragen vennootschapsbelasting op de clusters energieleveringen
en opbrengst recyclebare reststromen (afval) ook nog steeds op
tot en met 2018.

Goedknegt

(J)aarrekening 2018

CU/SGP Vennootschapsbelasting
1
(VpB).

Tijdens de invoering van de VPB voor de
gemeenten waren c.q. zijn er veel onduidelijkheden/onzekerheden. Wat is hierover nu
bekend?
Op de aangiften van 2016 en 2017 zijn de
definitieve aanslagen VPB nog niet binnen
of nog niet verwerkt. Wat is hiervan de status en uitleg? Kunnen we daardoor nog voor
verrassingen komen te staan? (Ditzelfde
geldt ook voor de BAR organisatie)

Een aantal onzekerheden zijn de laatste tijd in ieder geval door
de Belastingdienst weggenomen. Er is nu duidelijkheid ontstaan
rondom de opbrengst recyclebare reststromen (afval) en de
exacte rekenmethodiek bij grondexploitaties. Deze standpunten
van de Belastingdienst zijn door ons doorgerekend en worden
binnenkort verwerkt (gecorrigeerde Vpb-aangiften). Dit heeft nagenoeg geen financiële impact op de aangiften vennootschapsbelasting 2016 tot en met 2018. De af te dragen Vpb voor de
opbrengst recyclebare reststromen (afval) zal jaarlijks circa
€ 1.000,- bedragen. De duidelijkheid rondom berekeningsmethodiek van de vennootschapsbelasting bij de grondexploitaties pakt
voor ons ook gunstig uit.
De Belastingdienst moet nog met een standpunt gaan komen
inzake reclameopbrengsten. Hier lopen we nog een financieel
risico van circa € 12.000 per jaar (wat reeds is meegenomen in
de berekeningen van het weerstandsvermogen).
De ingediende Vpb aangiften 2016 en 2017 worden zeer binnenkort door ons gecorrigeerd op bovenstaande onderwerpen, zodat
het aantal risico-onderwerpen is verkleind naar alleen de diverse
reclameopbrengsten Zodra dit ook bekend is, zullen we de
ramingen vennootschapsbelasting in de meerjarenbegroting
scherper gaan ramen.
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CU/SGP Programma’s
2

Beleidsindicatoren: Er wordt steeds gesproken over de indicatoren 2017, wat zijn de
cijfers van 2018?
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CU/SGP Algemeen
3

Wanneer kunnen we de rapportage van de
accountant verwachten?

Raadsvragen fracties Gemeente Albrandswaard

Voor de GR BAR-Organisatie hebben we de aanslag Vpb over
het jaar 2016 ontvangen. Deze is conform de definitief ingediende
aangifte 2016. Hier dus geen verrassingen.
Deze verplichte informatie per programma komt uit verschillende Goedknegt
bronnen. Deze bronnen hebben de informatie over 2018 veelal
nog niet beschikbaar zodat de meeste informatie uit 2017 of zelfs
ouder is. Hier kunnen wij niets aan doen, maar wij proberen u wel
altijd de meest actuele stand van zaken te presenteren.
Zoals ook de afgelopen jaren het geval was, maken we samen
Goedknegt
met de accountant een planning dat in een auditcommissie de
account aan u komt toelichten wat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole zijn. De officiële stukken op papier volgen daarna zo
spoedig mogelijk. Voor nu staat de auditcommissie gepland voor
11 juni en zorgen we zoals gebruikelijk dat de stukken voor de
raadsbehandeling in uw bezit zijn.
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CU/SGP Balans.
4

Balans: Er is een bedrag extra t.o.v. 2017
uitgeleend (€250.000). Voor welk doeleinde
is dit geweest?

Dit is een overeenkomst met een van de vorige eigenaren van
Goedknegt
SEVP inzake afbetaling van achterstanden verplichtingen aan de
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Dit bedrag wordt in 10 jaar
terugbetaald.

J

CU/SGP Financiering.
5

Welke gevolgen heeft het aangaan van extra leningen c.q. hypotheken voor het kasgeldlimiet?
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CU/SGP Financiering.
6
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CU/SGP Financiering.
7

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een korte loop- Goedknegt
tijd tot één jaar. Deze korte leningen vallen onder de netto-vlottende schulden van een gemeenten. Het percentage dat de gemeente Albrandswaard mag financieren met ‘kort geld’ is 8,5%
van het begrotingstotaal.
Het aangaan van leningen die langer dan één jaar duren, zoals
hier het geval is, worden niet gecategoriseerd onder de netto-vlottende schulden en hebben daardoor geen invloed op de kasgeldlimiet.
Voor de solvabiliteit wordt er een grens aan- Zoals ook al aangegeven op pagina 75 wordt 2019 mogelijk
Goedknegt
gehouden van 20%, met het advies om daar gekenmerkt door grote extra investeringen die het aantrekken
ruim boven te blijven. Welke gevolgen heeft van vreemd vermogen noodzakelijk maken. Dit gaat een negahet aantrekken van een lening voor het evt
tieve impact hebben op dit kengetal. We volgen dit nauwlettend.
nieuw te bouwen Huis van Albrandswaard?

Wanneer er voor het Huis van Albrandswaard niet een lening wordt afgesloten met
een rentevaste periode over de hele looptijd, maar over een looptijd van 15 jaar.
Welke gevolgen heeft dit voor de renterisiconorm in de toekomst?

Ons beleid is om renterisico’s tot een minimum te beperken, maar Goedknegt
deze zijn niet altijd over zo’n lage termijn in de toekomst te voorspellen/voorzien. In dit geval valt er na 15 jaar ook een leningdeel
weg omdat we lineair financieren en dus ook aflossen binnen 15
jaar. Dus: Als na 15 jaar de rente erg gestegen is, lopen we een
herfinancieringsrisico, doch deze blijft beperkt doordat we
aflossen op elk deel van de totale financiering.

Wanneer ontvangen we de definitieve voorjaarsnota met daarin verwerkt de cijfers van
de meicirculaire (jeugdzorg), inclusief de
consequenties gemeentehuis en doelgroepenvervoer?

De cijfers van de meicirculaire worden uitgebreid toegelicht in een Goedknegt
raadsinformatiebrief zoals u gewend bent van ons. We proberen
tijdens de auditcommissie al het totaalsaldo in beeld te hebben
en met u te delen.
Voor het Huis van Albrandswaard volgt een apart raadsvoorstel
waarin alle consequenties staan vermeld.
Dit is ook het geval voor de nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer welke al op dit moment als hamerstuk staat
geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juni.
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