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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vragen die zijn gesteld over de 
Najaarsrapportage 2018.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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Technische vragen Najaarsrapportage 2018

CDA en B.O.O.S. 1. Pagina 7
Formatie wethouder en cao-verhoging collegeleden.
De uitbreiding van de formatie van een wethouder zou bekostigd worden uit de besparing 
op de kosten van de burgemeester, i.v.m. zijn waarnemer schap elders. Hoe wordt deze 
besparing op de kosten van de burgemeester vermeld in de najaarsrapportage? Is het 
niet zo dat de verhoging van de formatie van de wethouder wegvalt tegen de besparing 
op de kosten van de burgemeester?

Antwoord:
De waarnemingsvergoeding voor de burgemeester van € 72.000, die ontvangen wordt 
van de gemeente Uithoorn, is geraamd in de Voorjaarsrapportage 2018 (pagina 9). De 
besluitvorming over de uitbreiding van de formatie van een wethouder kon niet meer 
worden verwerkt in de voorjaarsrapportage.

CDA en B.O.O.S. 2. Pagina 7
Reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders.
Worden er nog stortingen gedaan in deze reserve, met ingang van 01-01-2019 zijn er 
volgens ons wethouders die aanspraak kunnen doen gelden op deze reserve.

Antwoord:
Deze reserve is in 2012 omgezet in de voorziening pensioenen oud-wethouders. De 
hoogte van de ingestelde voorziening is bepaald op basis van actuariële berekeningen 
van een adviesbureau. Er resteerde toen een bedrag in de reserve, waarvan het laatste 
deel in 2017 is ingezet en de reserve is opgeheven. In de Programmabegroting 2018- 
2021 is rekening gehouden met een storting in de voorziening pensioenen oud- 
wethouders.
Zoals u terecht stelt zullen hoogstwaarschijnlijk vanaf 2019 oud-wethouders van onze 
gemeente en de gemeente Haarlemmermeer aanspraak kunnen doen op wachtgeld. 
Daarom is in de concept Programmabegroting 2019-2022 van de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer ook rekening gehouden met een storting in de voorziening 
Wachtgeldverplichting wethouders van € 124.000. Zie ook de beantwoording van de 
technische vragen Programmabegroting 2019-2022 van 26 oktober 2018 (kenmerk 
X.2018.10446).

CDA en B.O.O.S. 3. Pagina 8
Onroerendezaakbelasting
In 2018 zijn nog belastingaanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) over 2017 opgelegd 
tot een bedrag van € 259.000. Moeten wij hieruit de navolgende conclusies trekken:
1. door het GBKZ waren niet de juiste gegevens voor de jaarrekening 2017 verstrekt,
2. de door de raad vastgestelde jaarrekening over het jaar 2017, is vastgesteld op 

onjuiste informatie,
3. zijn de door de raad vastgestelde verhogingen van de belastingtarieven voor het jaar 

2017 wel correct uitgevoerd door het GBKZ.
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Antwoord:
1. De bestendige gedragslijn voor de in de jaarrekening te verantwoorden 

belastingopbrengsten is, dat de daadwerkelijk ontvangen bedragen worden opgenomen in 
de cijfers. Er wordt nooit rekening gehouden met nog op te leggen aanslagen.
De door de GBKZ verstrekte informatie is juist geweest. Dit is ook bevestigd door de 
accountant van de GBKZ door middel van een ten behoeve van onze gemeente 
afgegeven 'Verklaring over de financiële verantwoording aanslagoplegging gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017' van 26 maart 2018. Hierin is onder meer 
opgenomen: De opbrengsten van de belastingen en heffingen in de financiële 
verantwoording aanslagoplegging gemeente Haarlemmerliede 2017 zijn in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde wette!ijke regelingen waaronder de 
gemeentelijke belastingverordening.

2. De jaarrekening 2017 is vastgesteld op basis van de informatie die beschikbaar was op 
het moment van op- en vaststellen van de stukken. Dit wordt ook gecontroleerd door de 
accountant. De praktijk is dat na de vaststelling van de jaarrekening altijd nog informatie 
bekend wordt die niet beschikbaar was bij het opstellen van de jaarrekening. Dit wordt 
verwerkt in de jaarrekening van het jaar waarin de nieuwe informatie bekend wordt.

3. De aanslagen OZB voor het belastingjaar zijn door de GBKZ juist opgelegd met toepassing 
van de door de raad op 20 december 2016 vastgestelde tarieven in de Verordening op de 
heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2017.

CDA en B.O.O.S. 4. Pagina 11
Kwijtschelding belastingen
Bij de berekening van de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen in voorgaande 
jaren werd er, op basis van ervaringen uit het verleden direct een bedrag in mindering 
werd geboekt i.v.m. kwijtschelding. Als er nu een post opgenomen gaat worden speciaal 
als raming voor kwijtschelding, moet daar dan niet een verhoging van de opbrengst 
tegenover moeten staan?

Antwoord:
Het te ramen bedrag aan kwijtschelding en de opbrengsten van de gemeentelijke 
belastingen in 2018 zijn gebaseerd op de informatie die ontvangen is van onze 
uitvoeringsorganisatie Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ). Op basis van 
die informatie worden met deze najaarsrapportage de opbrengsten verhoogd. Dit betreft 
onder andere de OZB, hondenbelasting en afvalstoffenheffing. Daarbij is rekening 
gehouden met aanslagen die kwijtgescholden zijn.

CDA en B.O.O.S. 5. Pagina 12
Sloop panden dokter W. Nijestraat 75 - 85
Dat de panden gesloopt gaan worden is in overeenstemming met de raad genomen 
besluiten.
De totale kosten, sloopkosten en afschrijven boekwaarde, worden geraamd op €650.000. 
Hoe is dit bedrag samengesteld? Tegen welke boekwaarde staat de ondergrond na deze 
afboeking nog in de boeken?
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Antwoord:
De boekwaarde per 01 januari 2018 bedraagt € 563.076. Het restant van het bedrag is 
bedoeld voor de sloopkosten. Na de afboeking staat er geen boekwaarde meer op de 
balans. Ook geen grondwaarde. Dit is niet toegestaan omdat bij de toenmalige aankoop 
geen splitsing is gemaakt in de grondwaarde en de waarde van de opstallen. De aankoop 
is als één bedrag geactiveerd. Volgens de uitleg van de commissie BBV, mag achteraf 
niet alsnog een waarde aan de grond worden toegekend. Als de grond later wordt 
ingebracht in een bouwgrondexploitatie, dan gebeurt dat tegen de dan te bepalen actuele 
grondwaarde en ontstaat er een boekwinst voor de gemeentebegroting.

CDA en B.O.O.S. 6. Pagina 12
Vervallen balanspost Schipholgedupeerden.
Door de gemeente zijn, i.v.m. de “Schipholgedupeerden” uitgaven gedaan voor het 
Recreatieschap Spaarnwoude. Wat is de reden dat het Recreatieschap Spaarnwoude 
deze kosten niet terug betaald? Waarom worden deze kosten niet verrekend met de door 
de gemeente HenS te betalen bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude?

Antwoord:
De in 2012 opgevoerde balanspost heeft betrekking op ruilgronden die de gemeente 
ontvangen heeft en daarna bouwrijpgemaakt. De kosten van het bouwrijp maken 
bedroegen € 184.000. Hiervan (na lang onderhandelen) eerst € 105.000 compensatie 
toegezegd. Uiteindelijk is daarvan € 66.000 ontvangen en in jaarrekening 2014 € 39.000 
afgewaardeerd. Het restant € 79.000 zou mogelijk gecompenseerd worden door 
Staatsbosbeheer (SBB) als de kavels die door de gemeente worden ingebracht verkocht 
worden. Nu blijkt dat Rijkswaterstaat (RWS) de gronden moet saneren die de gemeente 
inbrengt (mondelinge afspraak) maar daar stagneert het. Deze zaak is nu in behandeling 
bij onze advocaat. Wanneer de gronden opgeleverd kunnen worden, kan SBB gaan 
verkopen en dan kan de finale afrekening gedaan worden. Het recreatieschap en SBB 
moeten het over de verdeling van de gelden eens worden. Omdat dit dossier al zo lang 
speelt en de verwachting niet hoog is dat de gelden daadwerkelijk ontvangen worden, is 
de balanspost afgewaardeerd, zodat de eindbalans van onze gemeente een goed beeld 
geeft van de bezittingen en schulden.
De claim mag niet worden verrekend met de te betalen jaarlijkse bijdrage aan het 
recreatieschap. Over het in 2012 als nog te ontvangen opgevoerde bedrag is geen 
overeenstemming met het recreatieschap en daardoor is er ook geen titel om dit bedrag 
te innen.

CDA en B.O.O.S. 6. Pagina 13
Schade gemeentehuis Halfweg(blad 13)
In verband met de afhandeling van de schade aan het gemeentehuis wordt voor de 
onvermijdbare kosten een budget geraamd van € 100.000.
Moet hier voor geen raadsbesluit worden genomen om het krediet beschikbaar te 
stellen?
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Antwoord:
Het budget dat geraamd wordt is ter dekking van eenmalige kosten die volgens het BBV 
niet geactiveerd mogen worden. De kosten komen hierdoor in één keer ten laste van de 
exploitatie, waardoor er geen sprake is van een krediet maar een budget in het overzicht 
Overhead van de programmabegroting. Met het vaststellen van de Najaarsrapportage 
2018 wordt dit budget door de raad geautoriseerd.
Zie voor een toelichting van de eenmalige kosten pagina 21 van de najaarsrapportage.


