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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma F Middelen 
& Economie. 

BBVnummer: 
115924 

Raadsvoorstel: 
115967 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     

 
Onderwerp 
Jaarrekening 2011 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. De programmarekening 2011 vaststellen en het negatieve saldo van € 15.403,- ten laste 

brengen van de algemene reserve; 

2. Instemmen met de toelichting op het verkoopresultaat CAI, waarvan de resultaten zijn 

verwerkt in de programmarekening 2011. 

3. Beschikbaar stellen van een bedrag van € 210.000,- uit de bestemmingsreserve CAI voor de 

afwikkeling van de nakomende kosten. 

4. Het vrij laten vallen van een bedrag van € 1.350.000,- uit de bestemmingsreserve CAI ten 

gunste van de Algemene Reserve. 
 

 
Samenvatting: 

Met dit voorstel beogen wij dat uw raad de programmarekening 2011 vaststelt. 

De programmarekening is het sluitstuk van de Planning en Controlcyclus 2011. In de 

programmarekening legt het college verantwoording af over het jaar 2011. Het college stelt de raad 

voor het negatieve resultaat van € 15.403,-- over 2011 ten laste te brengen van de algemene reserve. 

Tevens legt het college verantwoording af over het verkoopproces van de CAI Albrandswaard. 
 
Proces: 

De concept-programmarekening 2011 is behandeld in de auditcommissie van 4 juni 2012.  

Gelijktijdig met het toezenden van de concept jaarstukken 2011 aan u, hebben wij deze voorgelegd 

aan de accountant ter controle. De accountantscontrole is inmiddels afgerond. Wij verwachten de 

goedkeurende accountantsverklaring en -rapport binnenkort. De accountant heeft zijn bevindingen al 

toegelicht aan de auditcommissie. De controle heeft niet geleid tot aanpassingen in het resultaat van 

de programmarekening.  Het beperkt aantal mutaties heeft alleen te maken met de wijze van 

presenteren van verschillende onderdelen van de programmarekening.  

Wij bieden u hierbij de eindversie van de jaarstukken aan. 

 

De verkoop van de CAI is in 2011 een omvangrijke en complexe opgave geweest. Ook een opgave 

met een belangrijke financiële impact. Het project is afgerond.  

In de programmarekening hebben wij het verkoopproces en de resultaten op hoofdlijnen aan u 

gepresenteerd, zoals in een programmarekening gebruikelijk is. Dit raadsvoorstel tot het vaststellen 

van de programmarekening 2011 willen wij gebruiken om aan u als raad, mede gezien de vragen die 

ook door de auditcommissie zijn gesteld, verantwoording af te leggen over het verkoopproces en -

resultaat van de CAI. 

 

Na vaststelling in de gemeenteraad sturen wij het jaarverslag en de programmarekening voor 15 juli 

2012 naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. 
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Doel: 

Het doel is: 

- het vaststellen van de programmarekening 2011 zodat het resultaat definitief verwerkt kan 

worden in de balans; 

- verantwoording afleggen over het verkoopproces CAI. 
 
Betrokken belangen: 

De gemeenteraad is bevoegd tot vaststelling van de programmarekening op basis van artikel 198 van 

de Gemeentewet. Met de vaststelling door de gemeenteraad vindt décharge plaats van het gevoerde 

financiële beheer door het college in het jaar 2011.  

 
Belangenafweging: 

Via de programmarekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2011. 

Indien de gemeenteraad akkoord is met deze verantwoording, zal hij het college décharge verlenen 

over het gevoerde bestuur. Indien de gemeenteraad de programmarekening niet vaststelt, dient deze 

programmarekening toch naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te worden 

gezonden, waarna GS de programmarekening alsnog zullen vaststellen en décharge verlenen aan het 

college. 
 
Scenario's: 

Bij vaststelling van de programmarekening wordt het resultaat op - € 15.403,-- vastgesteld.. Voor een 

opbouw van het resultaat verwijzen wij u naar het jaarverslag. 

Wij stellen u voor dit negatieve resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve en in te 

stemmen met de verantwoording van het verkoopproces CAI. 
 
Scenariokeuze en resultaat: 

Het advies luidt om de programmarekening 2011 vast te stellen en het resultaat van - € 15.403,-- 

conform het voorstel ten laste te brengen van de algemene reserve. 
 
Communicatie: 
Openbaar ter inzage 
 
Kosten: 

Een onderbouwing van het resultaat en een analyse hiervan is opgenomen in de programmarekening 

2011. 
 
 

Verkoopproces en -verantwoording CAI Albrandswaard. 

 
Proces. 

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de mogelijkheden van de verkoop van het CAI-netwerk 

en het klantenbestand nader te onderzoeken. 

 

Aan vijf bedrijven is in de week van 11 april 2011 gevraagd een voorlopige bieding uit te brengen.  

Op 16 mei 2011 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om verder te onderhandelen met twee 

partijen.  

De tijd om te komen tot Term Sheets (voorwaarden tot verkoop) was zeer kort: van 16 mei t/m 8 juni. 

Door de gemeente is in een strak geleid proces in deze periode gewerkt aan: 

- het leveren van de benodigde informatie aan de twee onderhandelingspartijen; 
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- aan de afstemming met de onderhandelaar van de gemeente; 

- aan de samenwerking met de externe advocaten.  

Daardoor was het mogelijk om het proces snel en efficiënt te laten verlopen. 

Op basis van de voorstellen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het bod van CIF het meest tegemoet 

kwam aan de wensen van de gemeente.  

De belangrijkste overwegingen hierbij waren onder andere: 

- de hoogte van het financiële bod met de daarbij behorende voorwaarden; 

- de mogelijkheid om zowel via glas als via coax diensten te kunnen aanbieden door meerdere 

aanbieders; 

- de geplande verglazing van 50% van het netwerk in 2013 en streven naar 100% verglazing in 

2018 alsmede 

- de tariefgaranties.  

Tijdens het proces heeft de gemeente met onze advocaten systematisch gekeken naar de risico's en 

kansen voor de gemeente. Daarbij is er steeds op gelet de risico's zo klein mogelijk te laten zijn 

(binnen de marges van de 'bekende' risico's voor dergelijke verkooptransacties).  

 

Op 27 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een overeenkomst op hoofdlijnen ("Term Sheet") 

aan te gaan met CIF Holding BV (verder: CIF) betreffende de verkoop van de CAI Albrandswaard 

(netwerk en klantenbestand).  

De uitkomsten van de vervolgonderhandelingen zijn neergelegd in de definitieve koopovereenkomst. 

De gemeenteraad heeft hierop op 26 september 2011 positief besloten.  

De ondertekening van de definitieve koopovereenkomst vond plaats op dinsdag 27 september 2011. 

Na het definitieve besluit is het overgangstraject in werking getreden. Het ging hierbij onder meer over 

het daadwerkelijk leveren van de goederen, de communicatie richting klanten en het zorgen voor een 

zo soepel mogelijke overgang voor de klanten.   

De daadwerkelijke levering vond plaats op 15 december. 

 

Vervolgens is de gemeente nauw blijven afstemmen met de nieuwe eigenaar. Zo zijn onder meer 

vragen en klachten van burgers doorgegeven en is ook een vinger aan de pols gehouden of deze 

goed worden afgehandeld. Indien nodig heeft de gemeente extra gesprekken met CIF/CAIW gevoerd 

om de overgang te versoepelen. Hierbij had de gemeente uiteraard geen sturingsmogelijkheid meer, 

maar in goed overleg is zoveel als mogelijk voor de klanten gedaan. 

Na levering van het Netwerk is uiteraard de exploitatie van het CAI netwerk structureel uit de begroting 

2012 gehaald. De overgedragen activa/passiva met betrekking tot het Netwerk zijn uit de "boeken" 

gehaald. Dit heeft geleid tot een boekwinst. 

 

Verkoopresultaat 

Met CIF is voor de overdracht van het CAI -netwerk inclusief klanten een prijs overeengekomen van  

€ 9.000.000,-.  

Per 31 december 2011 was de boekwaarde van de activa op onze balans afgerond € 4.925.000,-. 

Het verkoopresultaat (de boekwinst) komt hiermee op afgerond € 4.075.000,-. 

 

Bestemming boekwinst conform verkoopovereenkomst en raadsbesluiten. 

Op 22 december 2011 heeft uw raad een besluit genomen over de bestemming van het resultaat van 

de verkoopopbrengst CAI. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden in de overeenkomst met 

CIF die hun beslag na de overdracht kunnen krijgen.  

Door uw raad is besloten de boekwinst als volgt te bestemmen: 
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- de verwachte boekwinst toe te voegen aan de Algemene Reserve. 

- een reserve in te stellen voor de afwikkeling van de verkoop van het CAI -netwerk van  

 € 2.650.000,-.  

- na 6 mei 2012 € 1.350.000 (€ 2.250.000,- minus € 900.000,-) onder aftrek van mogelijke 

claims toevoegen uit Bestemmingsreserve CAI aan de Algemene Reserve. 

- 18 maanden na de overdrachtsdatum € 900.000,- onder aftrek van mogelijke claims 

toevoegen uit Bestemmingsreserve CAI aan de Algemene Reserve. 

 

Deze Bestemmingsreserve CAI heeft als doel de maximale garanties en vrijwaringen uit de 

verkoopovereenkomst te dekken. Het eerste halfjaar, tot 6 mei 2012 € 2.250.000,- (25% van de 

verkoopprijs) daarna tot achttien maanden na overdrachtsdatum € 900.000,- (10% van de 

verkoopprijs).  

Met CIF is verder het volgende overeengekomen: 

- de kosten voor de eerste aanleg van het FttH netwerk en toekomstige afwikkelkosten zijn in 

de verkoopprijs opgenomen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 400.000,-. 

Daarnaast is in het verleden een reserve ingesteld om de kapitaallasten van de nieuwbouw van het 

lokaalcentrum CAI te dekken. Ultimo 2011 bedroeg het saldo in de reserve € 271.000,-. Met de 

verkoop is ook het lokaal centrum overgedragen. De reserve "Nieuwbouw lokaal centrum CAI" valt 

dus vrij. 

 

FINANCIEEL OVERZICHT: 

Opbrengst verkoop CAI  € 9.000.000  

Boekwaarde balans afgeboekt  -/- € 4.925.000 (Inclusief 
verkoopkosten) 

Boekwinst  € 4.075.000  

    

Bestemmingsreserve CAI Vrijwaringen c.f. overeenkomst CIF € 2.250.000 (25% van de 
verkoopprijs) 

Bestemmingsreserve CAI Toekomstige lasten + degeneratie € 400.000 (c.f. afspraak 
CIF) 

Totaal toegevoegd aan de Bestemmingsreserve  € 2.650.000 

    

Algemene Reserve boekwinst minus 
bestemmingsreserve 

€ 1.425.000 (€ 4.075.000 
minus  € 
2.650.000) 

Algemene Reserve vrijval res. Nwb Lokaal Centrum CAI € 271.000  

Totaal toegevoegd aan de Algemene Reserve (in 
programmarekening) 

 € 1.696.000 

 

Totaal ten gunste van Reserves  € 4.346.000 

 

Afwikkelingskosten 

Overeenkomstig het raadsbesluit van 22 december 2011 is voor dekking van toekomstige 

afwikkelkosten € 400.000,- gereserveerd. Inmiddels zijn er diverse kosten gemaakt. Deze kosten 

hebben betrekking op: 

- het laten maken van tekeningen t.b.v. de technische overdracht; 

- inhuur voor de overdracht van de administratie en het archiveren en ontmantelen van de 

(leden)administratie; 

- tijdelijke front office t.b.v. het beantwoorden vragen van inwoners over de overdracht; 

- resterende afrekeningen van leveranciers; 
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- de verkoopbegeleiding door externen.  

 

Per saldo zal in 2012 ca. € 210.000 uit de bestemmingsreserve nodig zijn om de afwikkelkosten te 

dekken. 

Na de onttrekkingen resteert in de bestemmingsreserve, ter dekking van degeneratiekosten en 

toekomstige afwikkellasten, € 190.000,-.  

Als blijkt dat dit bedrag niet nodig is, kan dit tegelijkertijd met de vrijval van het laatste deel van de 

bestemmingsreserve ad € 900.000,- in 2013 aan de Algemene Reserve toegevoegd worden. 

 

Ontwikkeling Weerstandsvermogen / Algemene Reserve 

Zoals in het voorgaande is aangegeven is een deel van het verkoopresultaat gebruikt ter versterking 

van ons weerstandsvermogen door een storting van € 1.696.000,- in de Algemene Reserve welke al 

verwerkt is in de programmarekening 2011. Zes maanden na de overdracht zal onder aftrek van 

lopende claims nog € 1.350.000,- aan de Algemene Reserve toegevoegd kunnen worden. Een jaar 

later kan onder aftrek van lopende claims nog eens € 900.000,- aan de Algemene Reserve worden 

toegevoegd.  

 

Toevoegingen aan Algemene Reserve in de jaren zoals vermeld 

Boekwinst minus bestemmingsreserve € 1.425.000 2011 

Vrijval reserve Nieuwbouw Lokaal Centrum CAI € 271.000 2011 

Medio 2012 vrijval Bestemmingsreserve CAI onder aftrek van mogelijke 
claims 

€ 1.350.000 2012 

Medio 2013 vrijval Bestemmingsreserve CAI onder aftrek van mogelijke 
claims 

€ 900.000 2013 

Totale toevoegingen aan de Algemene Reserve n.a.v. verkoop CAI € 3.946.000  

 

 

Evaluatie en controle: 

De programmarekening is gecontroleerd door de accountant en wordt zowel op het gebied van de 

getrouwheid en de rechtmatigheid voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.  

 

Poortugaal, 7 juni 2012 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
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Bijlagen: 

•  115925: Jaarrekening 2011  

•  115927: Sisa bijlagen jaarrekening 2011  

•  115928: LOR 2011  

•  115929: Sisa bijlage 2 2011  

•  115930: Accountantsverslag 2011  

•  115931: Accountantsverklaring 2011  
 
 

 
Poortugaal, 12 juni 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


