
Memo
 Aan Gemeenteraad West Betuwe
 Van SRO Financieel advies
 Datum Dinsdag 5 februari 2019
 Onderwerp Aanvullende beantwoording vragen Groen Links (schriftelijke vragen 

behorend bij technische uitleg over begroting d.d. 29 januari 2019)
 Djuma-kenmerk

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 29 januari, agendapunt 4 Technische uitleg over 
de begroting 2019 zijn er schriftelijke vragen ingediend. Onderstaand zijn de vragen en 
antwoorden van Groen Links opgenomen.

1. Mijn vraag aan de Provincie luidde: hoe denkt u over vervroegd afschrijven om 
daarmee structureel financiële ruimte te scheppen? Antwoord: in 1ste instantie is bepalend 
wat de gemeente daarover zelf zegt in de financiële verordeningen en de 
begrotingsvoorschriften.
Vraag: Wat zeggen onze verordeningen  en onze voorschriften daarover?

Beantwoording: In de bijlage bij de financiële verordening is het afschrijvingsbeleid 
opgenomen. Hierin staat vanaf welk bedrag activa geactiveerd worden, dat we geen 
restwaarde hanteren en bij voorkeur lineair afschrijven. Afwijkingen van het 
afschrijvingsbeleid zijn alleen mogelijk wanneer de raad daarover bij het betreffende 
investeringsvoorstel besluit. 
Belangrijker dan onze eigen regels is de hogere regelgeving waaraan de gemeente zich 
moet houden, namelijk het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit besluit zegt 
dat alle investeringen moeten worden geactiveerd en dat deze worden gewaardeerd op 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt 
jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het 
boekjaar. Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere 
grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn toegepast. De reden 
van de verandering wordt in de toelichting op de balans uiteengezet.
Extra afschrijven, bijvoorbeeld bij een verwacht positief jaarrekeningresultaat, is sinds de 
recente wijziging van het BBV vanaf begrotingsjaar 2017 in geen enkel geval meer 
toegestaan.

2.De programmabegroting 2019is beleidsarm, samengesteld uit 3 beleidsarme 
begrotingen van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.
Ik heb de vraag toegelicht aan de hand van een voorbeeld (leefbaarheidsbudgetten)
De vraag luidde: Hebben Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen dezelfde criteria 
gehanteerd bij de toepassing van het criterium beleidsarm.
Uit het antwoord op mijn vraag over de leefbaarheidsbudgetten kan worden afgeleid dat 
iedere gemeente vrij was om het begrip “beleidsarm” in te vullen. De 
begrotingsbedragen zijn dus zondermeer overgenomen.
Vraag: Is deze conclusie juist?



Beantwoording: Antwoord: Uw conclusie is juist. De in de verschillende begrotingen 
beschikbare budgetten betroffen bestaand beleid van elke gemeente. De bedragen zijn 
bij elkaar opgeteld zonder dat hierin een harmonisatieslag heeft plaatsgevonden.

3.Bij de thema’s in de programma’s is steeds aangegeven: wat gaan we doen.
Vraag: Mag er van worden uitgegaan dat de financiële middelen in de begroting 
voldoende zijn om datgene wat we gaan doen ook te kunnen uitvoeren in financieel 
opzicht?

Beantwoording: Heel veel acties uit de begroting hebben betrekking op planvorming en 
dus personele inzet. We hebben hier bewust voor gekozen omdat de wensen van de 
nieuwe raad nog niet bekend waren. Bij voldoende capaciteit moeten deze acties binnen 
de begroting kunnen worden uitgevoerd. Daarmee kunnen we nog niet aangeven of voor 
het uitvoeren van de plannen daarna ook voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. 
Dat zal afhankelijk zijn van het ambitieniveau van de plannen.

4.Er wordt geadviseerd om het positieve saldo in de begroting (geactualiseerde saldo 
opbrengsten uit de G.L. N begrotingen) niet in te zetten in verband met nog niet te 
voorziene ontwikkelingen. Het antwoord luidde: we zijn bezig de ontwikkelingen in kaart 
te brengen.
Vraag: Is er inmiddels meer duidelijkheid? Zo niet, wanneer komt die duidelijkheid?

Beantwoording: zie het antwoord op de vraag 1 van D66.

5.In de programmabegroting zijn er diverse bestemmingsreserves opgenomen.
Vraag a.: Zijn er ook bestemmingsreserves opgenomen voor projecten waarvoor in feite 
nog geen bestuurlijk besluit is genomen of een waarvoor nog geen enkele verplichting is 
aangegaan. (bijv. een onderhoudsverplichting). Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 
politiek-bestuurlijke toekomstwensen.
Vraag b. Om hoeveel bestemmingsreserves gaat het (totaalbedrag) t.b.v. projecten 
waarover in feite  geen besluiten zijn genomen?
vraag c: Zou je in dat geval niet kunnen spreken van vrij besteedbare middelen? 

Beantwoording: 
De bestemmingsreserves van de drie bestaande gemeenten worden overgedragen aan 
de nieuwe gemeente West Betuwe.  Medio 2018 waren er circa 85 bestemmingsreserves 
bij de drie gemeenten met een totale omvang van circa €40 miljoen. De gemeenteraden 
hebben bij het instellen van de bestemmingsreserves in het verleden altijd een concrete 
besteding aan deze reserves gekoppeld.  Bij het opstellen van de afzonderlijke 
jaarrekeningen 2018 van de drie oude gemeenten zullen de niet meer benodigde 
bestemmingsreserves vrijvallen en worden toegevoegd aan de algemene reserve.  De 
nieuwe gemeenteraad van West Betuwe is vrij om een andere bestemming te geven aan 
reserves waarvoor geen concrete verplichting is aangegaan.  
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6.Op een vraag in de 1ste vergadering van de nieuwe raad (van D’66) om een 
kostenvergelijking tussen belastingen en heffingen in de G, L, N gemeenten in 2018 en in 
de gemeente West Betuwe in 2019 zijn een aantal voorbeelden gepresenteerd.
Ik beperk mij tot enkele vragen n.a.v.  één voorbeeld: een door de eigenaar bewoonde 
woning met een WOZ waarde van ±€ 250.000 èn de gevolgen voor een inwoner van de 
voormalige gemeente Neerijnen (op 2/1/2019 ook genoemd).
De OZB waarde stijgt van bovengenoemde woning in Neerijnen € 236  in 2018 naar € 332 
in 2019. Een stijging van € 96 (±45%)
De zg. woonlasten (OZB, Rioolheffing, afvalstoffenheffing) te samen stijgen dan van € € 
41  (± 5%)
Vraag a: Kloppen deze cijfers?

Beantwoording:  Ja

Vraag b: Kun je de OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing wel met elkaar vergelijken?
Bij de OZB gaat het immers  om een vrij besteedbare  belasting. Bij de Rioolheffing en 
Afvalstoffenheffing om een doelheffing. (De rioolheffing om heffingen t.b.v. onderhoud, 
beheer, aanleg van riolering/ De Afvalstoffenheffing om de kosten van de afvalverwerking 
te dekken).
Vraag: Klopt deze redenering?

Beantwoording: het gaat om een vergelijking op het gebied van woonlasten voor de 
inwoners. De drie genoemde heffingen betreffen woonlasten.

Vraag C: Worden beslissingen over de Rioolheffing en Afvalstoffenheffing niet vooral 
bepaald door politieke besluiten in het kader van bijv. het milieubeleid, wateroverlast, 
vervuiling openbare ruimten etc.? Ze kunnen dus aan veranderingen onderhevig zijn. En 
staan in feite los van de besluitvorming m.b.t. OZB belasting
Vraag: Klopt deze redenering?

Beantwoording: ook de OZB belasting kan het gevolg zijn van politieke besluitvorming. 
Namelijk om de begroting sluitend te krijgen met minder  of meer OZB.
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