
Beantwoording (technische) vragen uit de commissie Ruimte 16 oktober 2017 
 
 
In de commissie Ruimte van 16 oktober 2017 zijn diverse vragen over het gemeentelijk rioleringsplan 

2018-2022 gesteld. In de commissie is aangegeven op deze mondelinge vragen, schriftelijk te reageren. 

Fractie D66 heeft naderhand deze vragen op papier ingezonden. Hiervoor dank. Middels bijgaand 

schrijven reageren wij schriftelijk op de diverse (schriftelijke) vragen uit de commissie. 

 

Algemeen 

Het gemeentelijke rioleringsplan is in gezamenlijkheid met HHNK, gemeente Texel, gemeente Den 

Helder en de gemeente Hollands Kroon opgesteld waarbij gebruik is gemaakt van de expertise van 

Arcadis. Tijdens het opstellen van de antwoorden en controle van de kostendekkingsberekening zijn 

abusievelijk verouderde gegevens onderling uitgewisseld. Er is een onjuiste reserve per 1 januari 2017 

gehanteerd. Hiervoor onze welgemeende excuses. Hier zijn wij mede door uw kritische blik de 

afgelopen week achter gekomen. We hebben deze cijfers gecorrigeerd en de kostendekking 

herberekend. Deze herberekende kostendekking is als Bijlage I opnieuw toegevoegd. 

 
Vergelijking van de berekeningen ‘oud’ en ‘nieuw’ 

De relevante resultaten uit deze vernieuwde bijlage I zijn in de volgende tabel tezamen met de ‘oude’ 

rekenresultaten weergegeven.  

 
 
Dit overzicht laat zien dat de stand van de reserve op 1 januari 2017, een bedrag van € 5.025.000 

gecorrigeerd is naar de goede waarde: een bedrag van € 3.394.000. Door de gekozen rekenmethodiek 

waarin over een periode van 60 jaar een financieel evenwicht wordt gezocht werkt dempend op de 

gemiddelde uitkomsten. 

 

Conclusie 

Een belangrijke conclusie is dat de genoemde omissie geen invloed heeft op de begroting 2018 en de 

hoogte van de al eerder voorgestelde rioolheffing(en). De verschillen zijn marginaal en treden na 2021 

op. Zie voor de gehele ontwikkeling van de rioolheffing de vernieuwde bijlage I. 

 

In het vervolg van dit schrijven lopen we de diverse (schriftelijke) vragen vanuit de commissie nog één 

voor één langs. Daarmee hopen wij maximale duidelijkheid te kunnen geven voor wat betreft de 

onderliggende berekening die de basis is van de voorgenomen ontwikkeling van de rioolheffing. De 

vragen zijn in blauw cursief gearceerd. De antwoorden staan er direct onder geschreven. 

  

Oude berekening (Juni 2017)

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Stand reserve 1 januari 5.025.000€  4.269.913€  3.494.026€  2.484.489€  1.750.302€  1.291.465€  

Tarief roolheffing 150€              150€              160€              170€              180€              190€              

Herberekening (November 2017)

Stand reserve 1 januari 3.394.000€  2.542.238€  1.272.606€  2.382.388€  3.493.481€  4.569.365€  

Tarief roolheffing 150€              150€              160€              170€              180€              195€              



Vraag 1: (pagina 39, tabel 2) 

In een deling van het aantal heffingseenheden op de benodigde kosten komen wij voor 2018 tot en 

met 2022 met andere, lagere uitkomsten in de laatste kolom. Het gevolg is dat als de bedragen van die 

kolom 4 worden aangehouden bij de belastingheffing de inkomsten in kolom 2 hoger worden. 

 

Het gaat niet om grote bedragen als meeropbrengst voor de gemeente als de tarieven per eenheid 

van kolom 4 worden aangehouden. Toch vragen wij het college om een nadere uitleg uit een oogpunt 

van zorgvuldigheid. 

 

 

 

 

Antwoord 1: 

Deze tabel moest een samenvatting zijn van en overgenomen zijn uit het definitieve 

kostendekkingsberekening (Bijlage H bij de ingediende stukken). Helaas is dat niet op de juiste wijze 

gegaan en is er in de tabel een verschil te constateren zoals door u terecht is opgemerkt. Verwisseling 

van documenten is hiervan de oorzaak. In de volgende tabel staan de juiste gegevens op basis van de 

herberekening. 

 

Tabel 2 Benodigde inkomsten, heffingseenheden en Rioolheffing 

Jaar Benodigde inkomsten uit 
rioolheffing, excl. 
Kwijtschelding 

Aantal heffingseenheden Rioolheffing 

2017 € 3.830.400 25.536 € 150,00 

2018 € 3.830.400 25.536 € 150,00 

2019 € 4.085.760 25.536 € 160,00 

2020 € 4.341.120 25.536 € 170,00 

2021 € 4.596.480 25.536 € 180,00 

2022 € 4.979.520 25.536 € 195,00 

 

Hiermee is het geconstateerde verschil gecorrigeerd. De kolom ‘rioolheffing’ is gebaseerd op de 

herberekening en verwerkt in de gecorrigeerde Bijlage I Dekkingsplan.  

  



Vraag 2: (pag. 40 tabel 3) 

In tabel 3 is een overzicht opgenomen van het uitgavenpatroon. Moet (in zijn algemeenheid) 

een uitgavenpatroon niet overeenkomen met de benodigde inkomsten. Op grond tabel 3 lijkt dat niet 

zo te zijn, immers er is nu een verschil. Het verzoek is een nadere toelichting te geven waaruit de 

"benodigde inkomsten" zijn opgebouwd. 

 

 De tabel in het GRP 2017-2022: 

 

Rekenvoorbeeld: 

 

 

 

Antwoord 2: 

Uiteraard hoort in het algemeen een uitgavenpatroon overeen te stemmen met het inkomstenpatroon. 

Om tot een evenwichtige balans te komen is een periode van 60 jaar in de berekening aangehouden. 

Hierdoor ‘middelen’ kosten zich uit. Nu verkeren we nog niet in een financiële evenwichtssituatie. Om 

daar te komen is een groeitraject berekend. Met de uitgangspunten en kennis van nu in de 

herberekening bereiken we de financiële evenwichtssituatie in het jaar 2028 waarbij een rioolheffing 

van € 250,00 is berekend. In de groeifase daarheen is er daarom een rekenkundig verschil tussen de 

uitgaven en inkomsten op jaarbasis.  

 

Hoe zijn de benodigde inkomsten opgebouwd? 

 

De benodigde inkomsten zijn grofweg opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

 Onderzoek (externe advisering, samenwerkingsverband Noordkop, diverse regioactiviteiten 

gericht op onderzoek e.d.) 

 Regioactiviteit (uitvoeringsactiviteiten die in de regio gezamenlijk worden gedaan) 

 Onderhoud (groot- en klein onderhoud aan de riolering) 

 Facilitair/overig (gebouw, printer, algemene kosten e.d.) 

 Overhead (aandeel overheadkosten verbonden aan de zorgplichten) 

 Loonkosten (aandeel loonkosten verbonden aan de zorgplichten) 

  



Vraag 3: (pag. 40 tabel 4): 

 

Wat is de relevantie van deze tabel? 

In het gemeentelijk rioleringsplan wordt dit verder niet uitgewerkt, terwijl het toch om een aantal 

substantiële bedragen gaat. Om een voorbeeld te geven. Er wordt gesproken over BTW, die 21% 

bedraagt en wordt berekend over de directe exploitatiekosten, gemiddelde afschrijvingen en rente (zie 

dekkingsplan). Echter onduidelijk is waar de afschrijvingen uit bestaan en wat wordt verstaan onder 

directe exploitatiekosten.  

 

Waarom (fors oplopende) rentelasten over restinvesteringen?  

Waarom nog forse bedragen voor oude kapitaallasten? 

 

Antwoord 3: 

De relevantie van de tabel is achteraf gezien nihil. De bedoeling om in dit hoofdstuk de kern van het 

kostendekkingsplan weer te geven roept terecht vragen op.  

 

De tabel had er als volgt uit moeten zien:  

 

 

  

jaar 

Directe 

exploitatiekosten Overhead Loonkosten BTW 

Oude 

kapitaallasten   

2018  €          1.374.331   €  46.199   € 604.448   € 495.040   € 983.000    

2019  €          1.362.331   €  46.199   € 604.448   € 488.320   € 963.000    

2020  €          1.348.581   €  46.199   € 604.448   € 481.442   € 944.000    

2021  €          1.366.081   €  46.199   € 604.448   € 480.917   € 924.000    

2022  €          1.371.081   €  46.199   € 604.448   € 477.767   € 904.000    



In het GRP is dit niet verder uitgewerkt, omdat we hier een samenvatting van het kostendekkingsplan 

hebben willen geven. Voor meer gedetailleerde informatie is deze als bijlage H bij de 

besluitvormingsstukken gevoegd. Maar ook in dat document is in het kader van de omvang niet alles 

uitgeschreven.  

 

Directe exploitatiekosten 

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die 

nodig zijn voor een goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden 

toegeschreven aan het boekjaar waarin deze worden uitgegeven. Er zijn BTW-plichtige 

exploitatiekosten en niet BTW-plichtige exploitatiekosten. In Schagen zijn alle directe exploitatiekosten 

BTW-plichtig. Loonkosten en overhead staan daar los van, daar wordt geen BTW over gerekend. 

 

Afschrijvingen 

Als investeringen worden geactiveerd leidt dit tot een boekwaarde (lees: schuld). Deze boekwaarde 

wordt over een bepaalde afschrijvingstermijn (en volgens een bepaalde afschrijvingsvorm) 

‘afgeschreven’. De afschrijvingen zijn de bedragen die jaarlijks in mindering worden gebracht op de 

boekwaarde. Je kan zeggen dat er uit de boekwaarde kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) 

voor een bepaalde duur volgen. Voor Schagen is dit echter niet relevant omdat investeringen niet 

worden geactiveerd. De restinvesteringen die wel worden geactiveerd, worden versneld afgeschreven. 

 

Ter illustratie van de opbouw van de BTW een voorbeeld van de verschillende componenten waarover 

BTW wordt gerekend over het jaar 2018 in Schagen:  

 21% BTW over € 1.374.331 aan directe exploitatiekosten = € 288.610  

 21% BTW over  €   983.000 aan oude kapitaallasten         = € 206.430 

 21% BTW over  €        0 aan rentelasten                               = €            0 

 

Totaal aan doorgerekende BTW in de rioolheffing in 2018 is: € 495.040 

 

Restinvesteringen 

Waarom (fors oplopende) rentelasten over restinvesteringen?  

 

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2076) worden alle investeringen in de gemeente 

Schagen afgeschreven door spaarbedragen in mindering te brengen op investeringen. Als het 

gespaarde bedrag hiertoe niet voldoende is, wordt het resterende investeringsbedrag geactiveerd. Het 

geactiveerde bedrag wordt daarna versneld afgeschreven. Als de gemeente Schagen 

restinvesteringen volledig zou willen voorkomen zou de spaarvoorziening in het begin van de 

planperiode snel moeten worden opgebouwd. Omdat de rioolheffing dan snel zou moeten stijgen is 

ervoor gekozen om, wanneer nodig, restinvesteringen te accepteren. Deze restinvesteringen leiden 

alsnog tot rentelasten over restinvesteringen, maar worden zoveel mogelijk beperkt.  

De kolom is nu uit de tabel verwijderd omdat de kapitaallasten zijn opgenomen in de vernieuwde 

bijlage I, maar niet als zodanig gesplitst zijn (rente + aflossing). 

De kolom ‘spaarbedragen’ is om dezelfde reden verwijderd: deze bedragen zijn niet zichtbaar in de 

vernieuwde Bijlage I. 

 

Oude kapitaalslasten 

Waarom nog forse bedragen voor oude kapitaallasten? 

 

Er zijn nog kapitaalslasten uit het verleden: de oude kapitaallasten. Het zijn de gekapitaliseerde 

investeringen uit het verleden die nu in gelijkmatig tempo worden afgebouwd. 

  



Vraag 4: 

Wij begrijpen de financiering niet ofwel hoe het college tot de tariefstelling voor de komende jaren van 

het “gemiddeld tarief per equivalente heffingseenheid”  is gekomen. Een tarief dat lager is dan die in 

de tabel 1 op pagina 39 van het gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 is berekend. 

 

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld dit als volgt vast te stellen: 

2018     € 150,00 

2019     € 160,00  

2020     € 170,00 

 

In tabel 1 op pagina 39: 

2018     € 157,17 

2019     € 164,68 

2020     € 172,55 

 

Zeker in het licht van de mogelijke risico’s en onverwachte en duurdere uitgaven om reden van 

onbekendheid met de kwaliteit van de riolering vragen wij ons af of er voldoende reserve wordt 

opgebouwd. Het onderzoek naar de kwaliteit van onder andere de riolering loopt immers nog.  

In gevallen van reconstructie of groot onderhoud aan de weg kan het voorkomen dat het verstandig is 

om de riolering ook vroeger aan te pakken dan gepland. Wij wijzen erop dat in 2013 de rioolheffing zelfs 

is verlaagd en vanaf 2013 constant op € 150,00 is gebleven. Wij verzoeken het college een toelichting 

op de gemaakte keuzes. D66 wil niet dat een volgend college met een negatieve bruidschat komt te 

zitten.  

 

Antwoord 4: 

In het GRP en raadsvoorstel is de rioolheffing op € 150,00 gesteld omdat de investeringen op dit 

moment achterblijven en omdat de werkzaamheden die worden uitgevoerd, vooral reparatie- en 

renovatiewerkzaamheden, minder kostbaar uitvallen. Om die reden hoeft de rioolheffing nog niet te 

stijgen. De kwaliteit van de riolering houden we continu in de gaten. De afdeling beschikt over 

voldoende expertise om hier een betrouwbaar oordeel over te geven. Momenteel wordt gewerkt aan 

een centraal totaaloverzicht voor een meerjarenplan. De voorgenomen rioolheffingen zijn reëel en 

zullen niet leiden tot een negatieve bruidsschat. Bij reconstructie of groot onderhoud van wegen neemt 

de afdeling ook de andere onderdelen van de inrichting van de openbare ruimte in ogenschouw. 

Eventuele extra afschrijvingskosten voor de riolering kunnen worden opgenomen in een geactualiseerd 

kostendekkingsplan. 

 

 

Vraag 5: 

De personele invulling. In het GRP is hier aandacht voor gevraagd. Maar hoe ziet het college dat nu? 

 

Antwoord 5: 

Sinds 2016 is er een extra collega in de Noordkop bijgekomen. De beschikbare tijd en kosten komen 

evenredig ten laste van onze gemeentelijke samenwerkingspartners. In het kostendekkingsplan zijn 

deze kosten onder post Sam BAW 3 opgenomen. Daarnaast zijn er in het kostendekkingplan extra 

posten opgenomen (blz 14: Sam BAW 4, 5, 6 en 7) om extra personele inzet te kunnen doen.    

 

 

Vraag 6: 

Kan  de wethouder aangeven hoe ver het staat met het afkoppelen van verhard oppervlak en wat de 

toekomst is qua planning? 

 

Antwoord 6: 

De afkoppelopdracht die voor Schagen lag besloten in de opdracht voor de ‘basisinspanning’ is in 

2014 afgerond. Daarnaast gaan we door met afkoppelen op projectbasis. Er is geen 

afkoppelprogramma met harde cijfers. De visie als omschreven in het GRP kan worden vertaald naar 

een afkoppelprogramma als het beheer op orde is. Dat afkoppelen van verhard oppervlak –zowel van 

de private als de openbare ruimte- een duurzame  maatregel is doet hier niets aan af. Daarom nemen 

we dit mee bij werkzaamheden in de openbare ruimte.  


