
Vragen jaarrekening auditcommissie 8 mei 2014  

 

1 Is het mogelijk om de kosten van het laten afvloeien van personeel ten laste brengen van de 

frictiekosten. Door het huidige resultaat gaat de als norm gestelde Algemene reserve ad. 

14.000.000 omlaag. Moeten we dit niet beperken door een andere keuze te maken hierin? 

Antwoord: 

Dit is mogelijk. De raad kan besluiten om deze lasten niet te onttrekken aan de algemene 

reserve maar aan een andere reserve, bijvoorbeeld de reserve Frictiekosten fusie. 

Er is gekozen voor de algemene reserve omdat de voorzien uitstroom personeel en de 

storting in het APPA fonds niet per definitie frictiekosten zijn. De pensioenlasten hadden de 

voormalige gemeenten anders ook gehad en uitstroom van personeel komt in de beste 

gemeenten voor. 

2 Blz. 39. Mogen wij met enige spoed een helder inzicht verwachten in de huidige risico’s, 

teneinde eventueel de norm voor met name het structurele weerstandsvermogen bij te 

stellen, dan wel met adequate maatregelen te komen om dit op orde te brengen. 

 

Antwoord: 

In 2014 gaan wij de paragraaf Weerstand en Risico herzien. Wij zullen de risico-inventarisatie 

verfijnen en met een heldere uitleg over het weerstandsvermogen komen.  

 

3 Blz. 43. Betreft de wegen. In de alinea welke met  “In 2012” begint staat dat de huidige 

middelen ruim onvoldoende zijn voor instandhouding.  Wat moeten wij hieruit opmaken? 

Worden hier ook maatregelen voor getroffen. 

Antwoord: 

De passage betreft het onderhoud voor wegen gebaseerd op de plannen van de drie 

voormalige gemeenten. Er wordt nieuw beleid opgesteld voor het gehele onderhoud van de 

openbare ruimte. Dus niet alleen wegen. Ook groen, verlichting, kunstwerken (bruggen, 

duikers,  viaducten etc.), waterwegen, recreatieterreinen, speeltoestellen etc. vallen 

hieronder. Rekening houdend met het nieuwe beleid en de beschikbare middelen worden 

vervolgens beheersplannen opgesteld.  

4 Blz. 47. Financieringsstructuur, 2e alinea. Hierin staat dat de Gemeente Schagen een hoog 

ambitie niveau heeft, waardoor reserves zullen afnemen als financieringsbron. Wat zijn de 

gevolgen hiervan voor het weerstandsvermogen, moeten we gaan denken over 

normaanpassing of ambitieherziening? 

Antwoord: 

Bestemmingsreserves zijn ingesteld met een bepaald doel. Wanneer ze voor dit doel ingezet 

worden, neemt het weerstandsvermogen af. Bij het herzien van de paragraaf Weerstand en 

Risico (vraag 2) komt ook de normaanpassing aan de orde. Met ambitieherziening zijn we 

constant bezig in relatie tot de nog in te vullen taakstelling (€ 6 miljoen in 2018). 



5 Blz. 70. Is het wellicht verstandig om indien de woonvisie definitief is stille reserves 

gedeeltelijk ten gelde te maken door verkoop, dit verbetering van reserves en 

weerstandsvermogen. 

Antwoord: 

Deze plannen leven ook bij ons.  

6 Blz. 84. Toelichting op de balans, verloop Immateriële vaste activa: Waarom is de post 

Verkeer en vervoersplan ad. 17.711 euro geactiveerd? 

Antwoord: 

Dit betreft het verkeers- en vervoersplan van de voormalige gemeente Zijpe. Dit plan wordt 

conform het destijds genomen raadsbesluit in vijf jaar afgeschreven. 

7 Jaarstukken 2013 Gemeente Schagen pag. 6, 9 en 111 (paginanummering document 

Notubox) De dotatie aan de voorziening voor uitstroom personeel (€ 800.000) kan het gevolg 

van zijn van de fusie. De extra storting in het APPA pensioenfonds van de wethouders (€ 

600.00)is het gevolg van de harmonisering. Deze bedragen zijn opgenomen in de exploitatie 

en niet onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘Frictiekosten fusie’ (zie pagina 96). Waarom 

is deze keuze gemaakt? 

Antwoord: 

Er is geen strakke definitie wanneer iets onder frictie valt of niet. De voorziening uitstroom 

personeel en de storting in het APPA fonds leiden tot lagere lasten in de toekomst wat ten 

gunste komt aan de algemene middelen. Dat is de reden van onze keuze. De raad kan echter 

een andere keuze maken. Zie ook vraag 1. 

8 Jaarstukken 2013 Gemeente Schagen pag. 39 en 40. De algemene reserve vrij besteedbaar is 

negatief. Hoe komt dat en hoe kan dit weer op een aanvaardbaar peil worden gebracht? 

Antwoord: 

In de nota Reserves en voorzieningen is gesteld, dat de vaste buffer van de algemene reserve 

€ 14 miljoen moet zijn. Het meerdere is de vrij besteedbare algemene reserve. Het vrij 

besteedbare deel is nu negatief geworden wat betekent dat we een stukje van de vaste 

buffer hebben ingezet. Dit kan weer op aanvaardbaar peil worden gebracht door (eenmalige) 

baten te storten in de algemene reserve of door de vaste buffer te verlagen. Dit laatste wordt 

betrokken bij de herziening van de paragraaf Weerstand en Risico (zie ook vraag 2 en 4). 

9 Jaarstukken 2013 Gemeente Schagen pag. 41 t/m 43. Het structureel weerstandsvermogen is 

matig. Het zal naar mijn mening nog moeten blijken of de structurele risico’s : decentralisatie 

overheidstaken, sociale voorzieningen en open eindregelingen goed zijn ingeschat, omdat de 

financiële gevolgen van de transities nog niet duidelijk zijn. 

Antwoord: 

Het gehele weerstandsvermogen gaan we nog herzien (zie ook vraag 2 en 4). Hierbij houden 

we ook rekening met de nieuwe taken die op ons af komen. 



10 Jaarstukken 2013 Gemeente Schagen pag. 81. Aan het eind van 2013 zijn er geen 

kasgeldleningen meer.  Het lijkt erop dat de liquiditeitspositie is verbeterd. Wat vindt de 

accountant van de liquiditeitspositie? 

 

Antwoord: 

De liquiditeitspositie is verbeterd doordat we in 2013 een grote vaste geldlening hebben 

aangetrokken. De accountant is tevreden wanneer we voldoen aan de kasgeldlimiet en dat 

doen we. 

 

11  Accountantsrapport 2013 definitief pag. 6, 14 en 31. De informatiewaarde van de 

jaarrekening is beperkt. Er is sprake van beperkte verantwoording over de concrete 

acties/resultaten in 2013 t.o.v. de voornemens. Kunnen wij in 2014 een verantwoording 

verwachten op basis van de routekaarten en de bijbehorende indicatoren? 

 

Antwoord: 

De begroting 2014 is een logisch vervolg op de vastgestelde meerjarenvisie waarin 

doestellingen en resultaten benoemd zijn. De stappen die gezet gaan worden om deze te 

behalen zijn te volgen met de routekaarten en de tussenrapportages. In de jaarrekening zal 

verantwoord worden wat er tot dan toe gerealiseerd is van de doelstellingen en resultaten  

(meerjarenvisie loopt tot en met 2018) met de daarbij behorende indicatoren. 

 

12  Accountantsrapport 2013 definitief pag. 8 t/m 10. Het bewerkstelligen van verbeteringen 

verloopt moeizaam. Wat zijn hierin de grootste knelpunten? 

Antwoord: 

Het moeizame verlopen betrof voornamelijk 2013. In 2014 proberen we meer aan de 

voorkant van het proces te sturen. Dit was in 2013 niet overal mogelijk. 

13  Managementletter pag. 8, Accountantsrapport 2013 definitief pag. 9. In de 

managementletter van oktober 2013 werden de processen Automatisering / ICT en 

Bouwleges nog gekwalificeerd als ‘net voldoende/aandachtspunt!. In het accountantsrapport 

krijgen deze processen de kwalificatie ‘onvoldoende’.  Waarom deze achteruitgang in 

kwalificatie? 

 

Antwoord: 

Bij automatisering komt dit doordat de autorisaties van de diverse medewerkers nog nadere 

invulling behoeven. Dit zou in 2013 gerealiseerd worden maar is niet gelukt. Voor bouwleges 

komt dit doordat we er niet in geslaagd zijn, geautomatiseerd aansluiting te krijgen tussen de 

diverse systemen. Handmatig is dit wel gelukt. 

 

14 De onvoldoende voor het proces Automatisering / ICT wordt niet toegelicht. Wat is de reden 

om dit proces als onvoldoende te kwalificeren? 

 

Antwoord: 

Zie antwoord vraag 13. 

 



15 Accountantsrapport 2013 definitief pag. 16. De accountant geeft aan dat door het ontbreken 

van de nota Grondbeleid er momenteel geen goed, uitgewerkte visie op de waardering van 

grond en de grondexploitaties is. Wanneer kan de raad de nota Grondbeleid verwachten? 

 

Antwoord: 

Na de zomer wordt de nota in de raad behandeld. 

 

16 Wet Hof. De VNG heeft de houdbaarheidstest gemeentefinanciën ontwikkeld. Met deze test 

kunnen gemeenten de financiële weerstand bij economisch slecht weer (op een andere 

manier) in beeld brengen. De uitkomsten van de test kunnen een plaats krijgen in de 

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing  van de gemeentebegroting en de 

gemeenterekening. Wat vinden het college, de ambtelijke adviseurs en de accountant van 

deze test en willen ze deze gaan gebruiken? 

Antwoord: 

Intern zijn we al met deze test bezig en de resultaten zullen we zeker betrekken bij de 

herziening van de paragraaf Weerstand en Risico. 

17 4.1, pg. 6 (10): aanleveren jaarrekening aan accountant uiterlijk 27-03-2014. Pas in gedeeltes 

op 10-04-2014 aangeleverd, met beperkte kwaliteit. Wat wordt met beperkte kwaliteit 

bedoeld? Waarom niet tijdig aangeleverd? 

Antwoord: 

De stukken waren niet allemaal bij de start van de accountantscontrole gereed. Dit kwam 

door de strakke planning en dat het toch meer werk was dan voorzien. De matige kwaliteit 

betrof het nog niet beschikbaar zijn van alle onderbouwingen bij de aanvang van de controle. 

Dit is in de loop van de controle allemaal opgelost. 

18 4.2, pg. 7 (11): burger&bestuur. Niet geautoriseerde overschrijding ad. 4,2 M€. Kon dit eerder 

aan de raad worden gemeld, dan pas in de jaarstukken? Waarom niet? 

 

Antwoord: 

De overschrijding op Veiligheid is gemeld via een aparte memo. De storting in het APPA fonds 

en de omvang van de voorziening voor uitstroom van personeel zijn pas in december/januari 

bekend geworden.  

 

De geldlening voor woningbouw betreft een herfinanciering in een doorsluisconstructie 

zonder financieel effect voor de gemeente. 

 

19 4.4.4., pg. 11 (15): Weerstandsvermogen.  Let op: structureel weerstandsvermogen is matig. 

Waarom matig? Welke actie is vereist? 

 

Antwoord: 

Het structurele weerstandsvermogen is matig ten opzichte van onze norm. Er is geen 

dringende actie vereist.  Zie ook vraag 2, 4 en 9 

 



20 4.4.5., pg. 12 (16): Nota Grondbeleid. Advies wordt gegeven om de Nota Grondbeleid eerder 

te laten vaststellen. Deze nota is een van de belangrijkste toetsingskaders voor de 

waardering van de (gemeentelijke) gronden. Wat is de status van deze nota? Wanneer wordt 

verwacht dat die aan de raad wordt voorgelegd? 

 

Antwoord: 

Zie vraag 15. 

 

21 Pg. 15 (19): Digid. Beveiligingsrichtlijn nog niet voldoende. Wat is het plan van aanpak? 

 

Antwoord: 

Naar aanleiding van de audit is een verbeterplan opgesteld. Voor de zomer wordt dit 

uitgevoerd en wordt er een re-audit aangevraagd. 

 

22 6.5, pg. 17 (21): Fraude. Er is geen aanwijzing van fraude. Welke vormen van fraude zijn 

bekeken? Waarom deze?  

Antwoord: 

De accountant heeft  de kritische processen (o.a. betalingsverkeer) beoordeeld op het 

bestaan van interne controles, functiescheidingen etc. om fraude tegen te gaan. 

 

23 6.6, pg. 17 (21): Doelmatigheidsonderzoek door college. Er is nog geen planning. Nog geen 

uitgevoerd. Wat is het plan van aanpak? 

 

Antwoord: 

Er is geen plan van aanpak. We gaan de nut en noodzaak van dergelijke onderzoeken nog 

bekijken. Dit soort onderzoeken gaan over het functioneren van de organisatie. Het 

afgelopen jaar was deze in opbouw en was een dergelijk onderzoek niet zinvol. 

 

24 6.7, pg. 17 (21): Vennootschapsbelasting gemeentes. Vanaf 2016 wordt de gemeente 

belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Wat is het plan van aanpak (nog maar 1,5 

jaar te gaan)? Wat zijn op het eerste gezicht de verwachtbare effecten, op bijv. leges, 

belastingen? 

Antwoord: 

Ambtelijk wordt dit komende maanden opgepakt. De vennootschapsbelasting gaat gelden 

voor niet-overheidstaken die wij uitvoeren. Te denken valt aan grondexploitatie en de 

exploitatie van de haven. 

 

 

  



Schriftelijke vragen van de fractie van  JESS  

 

 

Verklaring belangrijkste afwijkingen resultaat 2013 

 

€ 1.400.000 van het negatieve resultaat wordt verklaard door maatregelen op het gebied van 

personeel. Namelijk € 800.000 aan kosten voor het laten afvloeien van personeel en bijna     

€ 600.000 voor het rechttrekken van de pensioenen van de wethouders. Je kunt je zelfs de vraag 

stellen of dit een gepaste maatregel is in tijden van bezuinigingen, waar vereniging uitgeknepen 

worden. Rechtsom of linksom, deze kosten hebben alles te maken met de fusie van de drie 

gemeenten. Deze kosten kun je dus heel duidelijk zien als frictiekosten.  

1. Bent u het eens dat dit frictiekosten zijn i.v.m. de fusie van de drie gemeenten? En zo niet, 

hoe ziet u deze kosten dan? 

 

2. Als dit frictiekosten zijn, waarom is er dan niet voor gekozen om de deze kosten ten laste te 

brengen van de bijdrage die de gemeente heeft ontvangen als frictievergoeding. Wanneer je 

praat over “het zuiver maken van de begroting” en transparant zijn, dan moet je die kosten 

daar laten vallen. 

 

Antwoord: 

Voor de beantwoording van deze vragen verwijs ik naar de antwoorden van de vragen 1 en 7 

van de auditcommissie zoals hierboven verwoord. 

 

“Voorziening” / “afwaardering” bouwgrond Tuitjenhorn West 

In 2013 is er door het college voor gekozen om een verlies te nemen op bouwgrond Tuitjenhorn 

West, van € 1.667.080. Althans dit vertelt pagina 2 ons. Na het zorgvuldig lezen van 128 pagina’s, 

waren wij op dit onderdeel volledig het bos in gestuurd en aardig de weg kwijt. Wij gaan u even 

meenemen door de jaarstukken 2013. 

Op pagina 2 staat: “De € 2 miljoen verlies komt vooral doordat de bouwgrond in Tuitjenhorn West 

met ruim € 1,6 miljoen is afgewaardeerd.  

Op pagina 65 staat: “Vooruitlopend op de uitkomsten van deze discussie hebben wij ten aanzien van 

het plan Tuitjenhorn West een voorziening gevormd ter grootte van € 1,7 miljoen. Dit bedrag 

hebben wij gebaseerd op het mogelijk corrigeren van de huidige boekwaarde naar een agrarische 

waarde. 

Op pagina 87 staat: In de tabel van de NIEGG staat bij Tuitjenhorn West in de kolom “voorziening 

balans correctie”, € 1.667.080, wat een eindwaarde geeft per 31-12-2013 van   € 433.755. Hieruit 

blijkt dus weer dat de grond daadwerkelijk is afgewaardeerd. 

Op pagina 104 staat: “het plan Tuitjenhorn West een voorziening wordt gevormd van         

€ 1.667.080 ter afdekking van een risico dat daar wellicht uiteindelijk toch geen planontwikkeling zal 

plaatsvinden binnen afzienbare tijd. 



Vraag: 

1. Een afwaardering zal leiden tot een verlies in de jaarstukken en het vormen van een 

verliesvoorziening ook. Een afwaardering zal leiden tot een lagere boekwaarde. Een 

voorziening zal niet automatisch leiden tot een afwaardering. Maar wat is het nu? 

 

Antwoord: 

De afwaardering heeft nog niet plaats gevonden. Of er daadwerkelijk een afwaardering 

gaat plaatsvinden en voor welk bedrag is uiteraard moeilijk te voorspellen. Echter het BBV 

(Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat bij de presentatie van de 

boekwaarde van de complexen grondexploitatie de gevormde voorziening aan de activa-

kant direct in mindering moet worden gebracht op de boekwaarde. Dit is een uitzondering 

op de regel dat de voorzieningen worden opgenomen aan de passiva-kant van de balans. 

Daarom staat op bladzijde 87 een eindwaarde vermeld van € 433.755.  

 

2. Is de mutatie in de exploitatie nu ruim € 1,6 miljoen, € 1,7 miljoen of € 1.667.080?  

 

Antwoord:  

De gevormde voorziening bedraagt € 1.667.080.  

 

  

3. Bent u het met ons eens dat of het nu een afboeking is of een voorziening, dat het op deze 

manier niet consequent en dus niet juist wordt gepresenteerd in deze jaarstukken?  

 

Antwoord:  

Omdat de Balans in euro’s wordt vermeld is op bladzijde 87 en 104 de waarde aangegeven 

in euro’s. In het jaarverslag is gekozen voor een minder gedetailleerde vermelding. 

  

4. De “afwaardering” is gedaan op basis van een advies van de accountant. Terwijl de 

woonvisie bij de Raad nog niet bekend is en de grond zeker potentie heeft. Bent u het met 

ons eens dat de “afwaardering” wellicht wat prematuur is? 

 

Antwoord:  

Het BBV schrijft voor dat winsten pas mogen worden ingeboekt als ze daadwerkelijk zijn 

gerealiseerd en verliezen moeten worden genomen op het moment dat ze kunnen worden 

ingeschat. Hierop is de vorming van de voorziening gebaseerd. De werkelijke afwaardering 

heeft nog niet plaatsgevonden zoals al eerder vermeld. Het verlies is als zodanig ingeschat 

doordat de grond door de provincie is bestempeld als buiten bestaand bebouwd gebied 

wat weer één van de redenen is om deze locatie niet op te nemen in de concept-

woonvisie.  

 

  



 

5. Waarom is er niet voor gekozen om de grondpositie eventueel tegen marktwaarde te 

parkeren als grond op de materiële vaste activa? Op het moment dat een 

projectontwikkelaar zich meldt, kan de grondpositie weer als grondexploitatie ontwik- 

keld worden. U gaat er nu van uit dat die gronden niet meer ontwikkeld zullen worden. 

 

Antwoord: 

Het is voorgeschreven de grondpositie te vermelden bij de voorraden en niet onder 

marteriele vaste activa. De vermelde eindwaarde (boekwaarde minus voorziening) is de 

geschatte marktwaarde bij de huidige bestemming.  In de toekomst zal blijken wat de 

werkelijke marktwaarde bedraagt.  

Weerstandsratio 

De reserve positie van gemeente Schagen is in 2013 flink afgenomen. Na het boekhoudkundig 

verwerken van het resultaat 2013 in 2014 zal de Algemene Reserve nog meer afnemen. De landelijke 

economische ontwikkelingen en de extra taken die op de gemeente afkomen, zullen een negatieve 

invloed hebben op de vermogenspositie. De verwachting is daarom dat de vermogenspositie nog 

verder zal verslechteren.  De invloed om het ratio te verbeteren is beperkt. 3 januari 2013 is er door 

de Raad besloten dat de ratio goed is wanneer deze tussen de 1.0 en de 1.4 zit. Het ratio op basis van 

het incidentele weerstandsvermogen is redelijk, maar het ratio op basis van het structurele 

weerstandsvermogen is matig.   

Doorkijk naar de toekomst / vraag: 
  

1. De verwachting op basis van alle ambities, risico’s en ontwikkelingen is dat het ratio ook in 
2014 en verder onder druk zal staan. Welke beheersingsmaatregelen gaat de wethouder 
doorvoeren, zodat de risico’s worden verminderd, het vermogen wordt versterkt en het ratio 
wordt verbeterd, conform beleid van de Raad? 
 

Antwoord: 

Voor de beantwoording van deze vragen verwijs ik naar de antwoorden van de vragen 2, 4  

en 9 van de auditcommissie zoals hierboven verwoord. 

 


