
P&C COMMISSIE 25 oktober 2016  

Openstaande vragen voor de behandeling in de Begrotingsraad van 8 november 2016 

Aanvullende Technische Vragen CU/SGP aangaande Paragraaf 1 onderdeel Lokale heffingen  
Afvalstoffenheffing (vragen 1 t/m 4)  

VRAAG 1:  

In het staatje op pagina 51 wordt de kostendekkendheid aangegeven van de afvalstoffenheffing? Is 
deze wel juist?  

Wanneer de begrote onttrekking vanuit de voorziening middelen derden bij de afvalstoffenheffing 
wordt opgeteld is deze hoger dan de kosten. Hierdoor is de kostendekkendheid hoger dan 100%. 
Wat is hier de verklaring voor?  

Antwoord:  

Het staatje is juist.  

De tariefstelling is in ieder geval niet meer dan kostendekkend. Het klopt dat de geraamde 
onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing nog te hoog ligt omdat de technische (budgettair 
neutrale) begrotingswijziging nog niet is doorgevoerd. Bij de 1e begrotingswijziging 2017 wordt dit 
aangepast.  

VERVOLGVRAAG 1:  

Dit betekend dat de afvalstoffenheffing meer dan kostendekkend wordt vastgesteld. Dit is niet juist. 
De basis voor de afvalstoffenheffing is dan niet juist, dit kan toch niet via een begrotingswijziging in 
de loop van 2017 worden gewijzigd? Voor de bepaling van de kostendekkendheid dient namelijk de 
onttrekking vanuit de voorziening te worden meegenomen. 

Antwoord op vervolgvraag 

Het vaststellen van de tarieven afvalstoffenheffing wordt in de decemberraad voorgelegd. De basis 
voor de afvalstoffenheffing is wel juist. Dat is het staatje, ofwel de financiële onderbouwing, zoals 
gepresenteerd in de paragraaf op pagina 51.  

Er is wel een technische fout gemaakt in de primaire begroting 2017. Hierdoor staan de 
exploitatieposten en de onttrekking van de voorziening (opbrengsten en lasten) nog niet goed 
geraamd waardoor ze niet aansluiten met de gepresenteerde cijfers van het staatje op pagina 51. 
Deze fout is opgetreden omdat er, door stringente wet- en regelging (invoering nieuwe Bbv – denk 
aan eisen rondom overheadberekeningen), druk stond op het proces.  

Nogmaals, het gaat hier om een technische fout. Wij bedoelen daarmee dat de correctie, middels een 
begrotingswijziging, geen beleidsmatige of budgettaire implicaties heeft. De kostendekkendheid, 
exclusief inzet voorziening, blijft op 97%. De onttrekking uit de voorziening van € 249.682 voor 2017 
die nu in de primaire begroting geraamd staat, is onjuist en moet nog gewijzigd worden in € 79.047 
(nadeel van € 170.635; zie in tabel t.b.v. technische begrotingswijziging 6*). De € 79.047 is het 
verschil tussen de op pagina 51 genoemde toe te rekenen kosten van in totaal € 2.347.747 en de 



verwachte opbrengst € 2.268.700. Daarmee is het tarief kostendekkend conform uitgangspunt van de 
Voorjaarsnota 2017.   

Deze fout heeft geen budgettaire gevolgen voor de begroting. Omdat dit te laten zien hebben wij een 
financieel staatje toegevoegd van de situatie na verwerking van de begrotingswijziging (t.b.v. 
aansluiting met onderbouwing op pagina 51 van de paragraaf lokale heffingen).  

Voor uw inzicht sluiten wij aan bij de opzet van uw staatje bij vraag 3. Wij hebben er wel voor 
gekozen om alleen het begrotingsjaar 2017 te presenteren. Voor 2018 en verder zou het fictief zijn, 
omdat zich nog (kosten)ontwikkelingen kunnen voordoen, waarop wij niet vooruit willen lopen (denk 
bijvoorbeeld aan kostenontwikkelingen door nieuwe contracten, verduurzamingsmaatregelen en 
vervangingsinvesteringen). 

 Tabel t.b.v. technische begrotingswijziging 

  

AANVULLENDE VRAAG CU/SGP
RIJ 2017 TOELICHTING
1 Voorziening afvalstoffenheffing 1.840.693 Verwachte stand van voorziening op 1-1-2017

2 Geraamde onttrekking voorziening Afval 249.682 Zie balansmutatie op pagina 120

3 Totale kosten ASH 2.347.747 Zie financiële staat op pagina 51 van begroting

4 Opbrengst ASH 2.268.700 Zie financiële staat op pagina 51 van begroting

5 Te hoog geraamde onttrekking voorziening Afval 170.635 I.v.m. uitgangspunt Voorjaarsnota van kostendekkendheid (100%)

1e TECHNISCHE BEGROTINGSWIJZIGING - NOG DOOR TE VOEREN Budgettair effect op begroting na wijziging
6* -170.635

7 Nog te ramen opbrengst ASH 146.871

8 Nog bij te ramen bijdrage NV BAR Afvalbeheer -31.255

9 Nog af te ramen kosten ASH 55.019

10 BUDGETTAIR EFFECT (som rij 6 - 9) 0

Terugdraaien te hoog geraamde onttrekking 
voorziening Afval (lagere inzet voorziening)

Dit heeft een positief budgettair effect. Door dit bedrag op te voeren 
ontstaat aansluiting met rij 4 'Opbrengst ASH'. Nu staat in de begroting 
nog een bedrag van € 2.121.829 (€ 2.268.700 minus € 2.121.829). 

Dit heeft een negatief budgettair effect. Nu staat een bedrag geraamd 
van €249.682 terwijl het € 79.047 moet zijn (€ 249.682 minus € 79.047).

Dit heeft een negatief budgettair effect. Door dit bedrag op te voeren 
ontstaat aansluiting met onderdeel kosten NV BAR Afvalbeheer; zie in 
de paragraaf pg. 51 het bedrag € 1.245.400. Nu staat in de begroting nog 
een bedrag van € 1.214.146 (€ 1.245.400 minus € 1.214.146).

Dit heeft een positief budgettair effect. Door het opvoeren van dit 
bedrag ontstaat aansluiting met onderdeel kosten vanuit de gemeente; 
zie in de paragraaf op pg. 51 het bedrag € 704.614. Nu staat in de 
begroting nog een bedrag van € 759.633 (€ 759.633 minus € 704.614).



VRAAG 2: 

In de staat wordt een bedrag van 357.000 aan BTW genoemd. Waardoor komt deze verhoging (dit 
was voorgaande jaren ca 250.000)? 

Antwoord: 

Omdat we meer BTW aan de afvalstoffenheffing mogen toerekenen hebben we dit doorgevoerd. 

VERVOLGVRAAG 2: 

Dit is toch niet nieuw? Dit werd toch al gedaan? Vorig jaar is door de raad c.q. in beraad en advies 
nog gevraagd of de oprichting van de NV BAR een kostenverhogend effect zou hebben voor de BTW. 
Hier is ontkennend op gereageerd. Waardoor wordt deze verhoging dan veroorzaakt? 

Antwoord op vervolgvraag  

BTW werd inderdaad al toegerekend. Er wordt nu alleen meer BTW toegerekend. Dit heeft geen 
kostenverhogend effect voor de begroting. Het betreft immers een fictieve BTW last. De betaalde 
BTW is compensabel, oftewel terug te vorderen bij het BTW compensatiefonds.  

BTW mag als kostenpost in de heffing worden opgenomen. De redenatie daarvan is dat de omvang 
van de Algemene uitkering wordt verminderd om het compensatiefonds te vullen (communicerende 
vaten). Dit is uiteraard afhankelijk van o.a. (investerings)prognoses die het Rijk maakt. Dat betekent 
dat gemeenten worden gekort op de Algemene uitkering als het compensatiefonds (meer) gevuld 
moet worden vanwege die prognoses. Bij de septembercirculaire 2016 zien wij nu zo’n negatief effect 
voor onze gemeente optreden. 

De verhoogde toerekening van kosten wordt veroorzaakt door vooral de BTW over de bijdrage aan de 
NV BAR. Dit gaat o.a. over een vergoeding van personeel dat in het verleden in eigen dienst was en 
waarover nu BTW geheven wordt. Daarnaast kan nu ook BTW geheven worden over de 
rentecomponent binnen kapitaallasten van activa die van de gemeente is overgegaan naar de BAR-
organisatie.  

  



VRAAG 3:  

Graag ontvangen wij een overzicht van de kostendekkendheid ineen meerjaren  

Antwoord:  

Op tariefstelling van deze onderdelen kunnen we niet vooruitlopen. Dit zou alleen maar fictief 
zijn/worden.  

VERVOLGVRAAG 3:  

Houdt het dan in dat op dit moment met de o.a. afvalstoffenheffing de meerjarenbegroting positief 
komt te staan? Volgens onze berekening dient het resultaat van de meerjarenbegroting als volgt er 
uit te komen zien  (de tabel van CU/SGP is niet toegevoegd in dit document; zie antwoord en tabel bij 
antwoord op de vervolgvraag 1) 

Antwoord op vervolgvraag  

Zie antwoord op de vervolgvraag 1. Ook het meerjarenperspectief zal aangepast worden. Helaas is er 
een technische verwerkingsfout gemaakt.   

  



VRAAG 4:  
Overzicht belastingdruk (pagina 54)  
Volgens de CU-SGP is dit een onjuiste vergelijking.  

 Er wordt geen rekening gehouden met de indexatie van de prijzen van de woningen  
 Er is geen rekening gehouden met de korting op de ASH  
 Dat betekend in 2017 een lastenverhoging van 20%!  

Antwoord  

De laatste opmerkingen zijn onduidelijk voor ons. In de OZB wordt wel degelijk rekening gehouden 
met de waardeontwikkeling van woningen zie tabel op pagina 50.  

REACTIE/VERVOLGVRAAG 4:  

Er wordt volgens in alle jaren uitgegaan van een WOZ waarde van € 230.000. Daar zit dan toch geen 
index overheen?  

Voorbeeld:  

 2016 230.000 *0,1415% = 325,45  
 2017 230.000 * 0,14% = 322,-  

Dus wordt geen rekening gehouden met een index op de WOZ-waarde 

Antwoord op vervolgvraag 

Een vastgesteld kader uit de voorjaarsnota 2017 is dat de opbrengst van de OZB met 3% stijgt. Deze 
stijging is niet alleen opgebouwd uit de tariefstelling, maar ook de ontwikkeling van de WOZ-waarden 
van de geprognosticeerde hoeveelheid eenheden. Uiteindelijk leidt de combinatie van genoemde 
factoren tot de gepresenteerde tariefswijziging in de paragraaf lokale heffingen om de 3% 
opbrengststijging t.o.v. 2016 te realiseren.  

  



VRAAG 5: 
Kun u de begrote Kapitaallasten voor 2017 en verdere jaren in het kader van het 
voorzichtigheidsprincipe zo goed als mogelijk nader te specificeren? 
 
Antwoord 
Zoals in de begroting vermeld staat loopt een opschoonactie van de activamodule. Deze actie zit in 
haar afrondende fase. Momenteel zoeken wij afstemming met de accountant over de manier waarop 
wij onze bevindingen financieel mogen dan wel kunnen verwerken.   
 
In de opschoonactie zijn 423 activaregels (bezittingen) gecontroleerd. Er is gecontroleerd of:  

 het activum nog in ons bezit is;  
 kapitaalvernietiging (deels) heeft plaatsgevonden door vervangingsinvesteringen; 
 de activabeleid - afschrijvingstermijnen opgevolgd zijn/worden.  

 
De activa die niet meer in ons bezit zijn moeten direct volledig afgeschreven worden. Dit levert een 
extra incidenteel verlies op in 2016 (te verwerken in de jaarrekening 2016).  

Voor de 2 andere categorieën geldt dat wij willen voorstellen om deze versneld af te schrijven. Dit 
betreft activa die nog een waarde representeren. Als afschrijvingstermijnen waren gevolgd had dit 
eigenlijk (beleidsmatig) niet meer gemogen. Ook kan het zijn dat niet altijd duidelijk is wat de juiste 
waarde is omdat onderdelen van het bezit zijn vervangen.  

Op dit moment is de inschatting dat wij 15 activa versneld willen afschrijven in 5 jaar. Het gaat om 
een totaalbedrag van € 460.000. Dit correspondeert met een extra last van € 92.000 voor de 
begroting 2017 waarvoor de stelpost ‘Kapitaallasten (voorzichtigheidsprincipe)’ gebruikt kan worden.  

De begrotingspost loopt van € 100.000 op naar € 150.000 in 2019 en € 200.000 in 2020. Dit is gedaan 
om ook rekening te houden met vervangingsinvesteringen die nog niet geraamd staan. Over het 
algemeen blijkt het lastig te zijn om investeringen in het meerjarig perspectief goed te plannen. Je ziet 
dat terug in de terugloop (in latere jaren) van de geprognosticeerde kapitaallasten van bijvoorbeeld 
de programma’s Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economie (2) en Sport (6). Hierop willen wij 
anticiperen om zo een reëler beeld te geven van de werkelijke kapitaallasten in 2019 en 2020 en 
daarmee de budgettaire ruimte.  

  



VRAAG 6: 
Is het inderdaad zo dat er meer woningen zijn gesloopt dan gebouwd? Komt dit alleen door 
veranderde tellingsmethodiek? Bij het antwoord svp nader ingaan op de raming van het aantal 
woningen en wooneenheden. 

Antwoord: 
Zoals aangegeven in de commissie betreft het een voorzichtige inschatting. De vraag over de 
tellingsmethodiek heeft te maken met de scheiding tussen zorg en wonen: er bestaan sedert 1 januari 
geen zorgwoningen meer. Mensen wonen ergens en kopen zo nodig zorg los in. Hoe dat uitpakt voor 
de aantallen is (nog) onduidelijk. In de planmonitor zijn alleen de woningen opgenomen die nog 
gebouwd gaan worden. 

 

 


