
Registratienr. CONCEPT  RICHARD  Raadsvoorstel en -besluit 

*CONCEPT*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 1 van 4 

 

 

 

  

 

  Raadsvergadering van 24 september 2013 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Onderwerp 

Programma 

Registratienr. 

 Richard Smal / registratienr.:  

27 augustus 2013 

M. Mulder 

Transitie afschrijven naar exploitatie 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

CONCEPT 

 

   

Samenvatting

Om goed inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het wenselijk dat er een 

heldere en zuivere begroting wordt gepresenteerd. Om dit te realiseren is een omslag (transitie) 

nodig waarbij we investeringen in maatschappelijk nut niet afschrijven, maar direct ten laste 

brengen van de exploitatie te verantwoorden (lees: in een keer afschrijven). Vanuit de 

afzonderlijke gemeenten werd hiermee op verschillende wijze omgesprongen. In veel gevallen 

werden de investeringen op lange termijn afgeschreven waardoor de afschrijvings- en 

rentelasten steeds zwaarder  drukken op toekomstige begrotingen. 

 

In principe worden de lasten hierbij doorgeschoven naar de toekomst en ontstaat een situatie 

die leidt tot een steeds oplopend investeringsniveau die op termijn niet meer te betalen is. Om 

dit tij te keren is in samenwerking met de afdeling beheer gekeken op welke wijze er geld 

vrijgespeeld kon worden om de omslag te kunnen maken en we investeringen kunnen betalen 

uit de reguliere exploitatie en niet meer over meerdere jaren afschrijven. Ook in de recent 

vastgestelde meerjarenvisie 2014-2018 is dit uitgangspunt als leidraad vastgelegd. 

 

Voorgesteld besluit

 

 akkoord gaan met het heroverwegen van een aantal projecten uit de begroting 2013 

(zie bijlage 1); 

 het voordeel dat in de exploitatie ontstaat door het heroverwegen van deze 

investeringen toe te voegen aan de reserve maatschappelijk nut of aan de bestaande 

voorziening riolering 

 de bestaande investeringen uit de begroting en meerjarenramingen te halen en de 

bespaarde dekking toe te voegen aan de reserve maatschappelijk nut of voorziening 

riolering; 

 de reserve maatschappelijk nut en de voorziening riolering  te betrekken bij de nog op te 

stellen beleidsplannen en daaruit voortvloeiende meerjarenonderhoudsplannen.

 

 

 

Raadsvoorstel 
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Financiële gevolgen

Het heroverwegen van de bestaande investeringen zorgt voor een storting van € 3.567.048 in de 

reserve maatschappelijk nut en voor € 17.500 in de voorziening riolering in het eerste jaar en voor 

een storting van € 3.744.552 in de reserve maatschappelijk nut en voor een storting van € 516.985 

in de voorziening riolering in de jaren tot en met 2016. De hele transitie  zorgt voor een storting 

van in totaal € 7.846.085  

Zowel in de tussenrapportage 2013 als in de begroting 2014 en verder zal de transitie verwerkt 

worden. De transitie heeft geen effect op het begrotingsresultaat. 

 

Advies raadscommissie

De raadscommissie Bestuur, in vergadering bijeen op 11 september 2013, adviseert de raad het 

voorstel te agenderen als bespreekstuk. 

 

 

1 Aanleiding

De gemeente Schagen wil op een transparante manier  meer inzicht creëren in haar financiële 

positie  door met een zuivere/heldere begroting/jaarrekening te komen. Dit streven is in de 

recent vastgestelde meerjarenvisie 2014-2018 vertaald door een transitie in te zetten om 

investeringen niet meer over meerdere jaren af te schrijven maar rechtstreeks uit de exploitatie te 

bekostigen.  

Daarnaast is bij de controle van de jaarrekening 2012 geconstateerd dat het investeringsniveau 

steeds meer opliep. Dit werd voor een groot deel veroorzaakt door het activeren  (lees: steeds 

opnieuw doen) van investeringen. De commissie BBV (begrotings- en verantwoordingsstukken) 

heeft aangegeven dat zij prefereren dat wij de investeringen in één keer ten laste van het 

resultaat of reserve te brengen. 

Ook de accountant heeft in het controlerapport nadrukkelijk aangegeven om de investeringen, 

indien mogelijk, versneld af te schrijven.  

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Met deze transitie zal een zuivere begroting ontstaan die zorgt voor meer invloed op de 

beheersbaarheid van de begroting en inzicht geeft in het gezond maken en houden van de 

financiële situatie van de gemeente. Wel zal het huidige investeringsniveau teruggebracht 

worden en zal er meer evenwicht gebracht worden in de mogelijke investeringen en het geld 

wat daarvoor direct beschikbaar is. 

 

3 Argumenten

 Door het steeds activeren van nieuwe investeringen drukken de afschrijvings- en 

rentelasten steeds zwaarder  op toekomstige begrotingen. De lasten worden hierbij 

doorgeschoven naar de toekomst en er ontstaat een situatie die leidt tot een steeds 

oplopend investeringsniveau die op termijn niet meer te betalen is. 

 Bij de start van de nieuwe gemeente is geïnventariseerd welke werkvoorraad er  bij de 

afdeling beheer  is neergelegd. Dit bleek een aanzienlijke opgave te zijn. Naast de 

investeringen in de begroting 2013 waren er ook nog investeringen die doorliepen uit de 

oude gemeenten en moest er invulling gegeven worden aan de bestaande 

exploitatiebudgetten. Na inventarisatie   stonden er nog voor een bedrag van                  

€ 22.888.200 aan openstaande  kredieten.  

 Voor de projecten die niet worden opgepakt in 2013 is beoordeeld of een 

heroverweging van het project  zonder veel  risico’s kan verlopen. De 

dekkingsmogelijkheden van deze projecten alsmede die van de overige projecten in de 

meerjarenraming  voor 2014 t/m 2016 worden  in een aparte reserve/voorziening  gestort 

die ingezet kan worden bij de nog op te stellen beleidsplannen en 

meerjarenonderhoudsplannen. 
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 Uit de berekeningen blijkt dat voor de periode 2013 t/m 2016 er voor een bedrag van      

€ 7.311.600 gestort kan worden in de  reserve maatschappelijk nut en € 654.029 in de 

voorziening riolering. 

 Op basis van de nieuwe beleidsplannen en meerjarenonderhoudsplannen kan de 

reserve maatschappelijk nut en de voorziening riolering als dekkingsmiddel  ingebracht 

worden. 

 

4 Financiën

In samenspraak met afdeling Beheer is een lijst gemaakt waarbij we aangeven welke projecten 

er in 2013 worden opgepakt en welke worden uitgesteld. Naast de investeringen in de begroting 

2013 waren er ook nog investeringen die doorliepen uit de voormalige gemeenten en moest er 

invulling gegeven worden aan de bestaande exploitatiebudgetten. Na inventarisatie   stonden 

er nog voor een bedrag van € 22.888.200 aan openstaande  kredieten. Van de € 22.888.200 

wordt er in 2013 voor een bedrag van € 14.281.796 opgepakt en wordt het restant € 8.606.404 

heroverwogen.  

 

Het heroverwegen van de bestaande investeringen zorgt voor een storting van € 3.567.048 in de 

reserve maatschappelijk nut en voor € 17.500 in de voorziening riolering in het eerste jaar en voor 

een storting van € 3.744.552 in de reserve maatschappelijk nut en voor een storting van € 516.985 

in de voorziening riolering in de jaren tot en met 2016. De hele transitie  zorgt voor een storting 

van in totaal € 7.846.085. 

 

Zowel in de tussenrapportage 2013 als in de begroting 2014 en verder zal de transitie verwerkt 

worden. De transitie heeft geen effect op het begrotingsresultaat. 

 

Resumé 

 

Onderdeel             apart zetten 

heroverwegen investeringen 2013     € 3.584.548 

heroverweging investeringen uit meerjarenraming 2014 t/m 2016 € 4.261.537 

    ----------------- 

Totaal    € 7.846.085 

 

Hiervan wordt  een bedrag van € 7.311.600 in de reserve maatschappelijk nut gestort  en              

€ 534.485 in de voorziening riolering gedurende de periode 2013 t/m 2016.  

 

 

5 Risico's

Als  gevolg van de transitie zal het huidige investeringsniveau voor de afdeling beheer afnemen. 

Het rechtstreeks betalen van investeringen uit de exploitatie kost op korte termijn namelijk meer 

geld, waardoor  er minder projecten opgestart kunnen worden. Het huidige investeringsniveau 

wordt dit jaar teruggebracht van € 22.888.200 naar € 14.281796 en zal de komende jaren lager 

uitvallen. Dit hangt samen met het  nog op te stellen beleid.

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   De heer G. Westerink 

 

Digitale bijlagen: 

Overzicht heroverweging investeringen 

Presentatie investeringsprojecten beheer   
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2013, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie  Bestuur d.d. 11 september 2013; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit:

 akkoord gaan met het heroverwegenvan een aantal projecten van afdeling Beheer uit 

de begroting 2013 (zie bijlage 1); 

 het voordeel dat in de exploitatie ontstaat door het heroverwegen van deze 

investeringen toe te voegen aan de reserve maatschappelijk nut of aan de bestaande 

voorziening riolering 

 de bestaande investeringen uit de begroting en meerjarenramingen te halen en de 

bespaarde dekking toe te voegen aan de reserve maatschappelijk nut of voorziening 

riolering; 

 de reserve maatschappelijk nut en de voorziening riolering  te betrekken bij de nog op te 

stellen beleidsplannen en daaruit voortvloeiende meerjarenonderhoudsplannen.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 24 september 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

 

 

Raadsbesluit 


