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Datum

15 mei 2019

Steller vragen

Marleen Persoon

Over agendapunt

Jaarrekening 2018

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk te beantwoorden:
Naar aanleiding van de behandeling van de jaarrekening 2018.
In de jaarrekening wordt de term “kasrondje” gebruikt.
Aangezien deze term minder bekend is bij de gewone inwoners, heb ik dit opgezocht in de
encyclopedie van de Nederlandse taal en daar vond ik twee betekenissen:
1. Aantal transacties waarbij geld wordt rondgepompt, hoewel het doel daarvan niet
direct zichtbaar is. Meestal heeft het fiscale redenen
2. Giraal rondpompen van geld, b.v. om zwart geld wit te wassen of om
belastingbetaling te ontgaan
Vraag: welke van deze definities is hier van toepassing? Of is er een derde betekenis? En zo
ja, hoe luidt deze?
Antwoord;
Overeenkomst waarin een aantal transacties (buurthuis, infrastructurele maatregelen aan de
gemeente; levering grond aan woonzorg) zijn vastgelegd zonder dat daadwerkelijk geld
wordt overgemaakt. De waarde van de transacties is aan elkaar gelijk.
En hoe kan dit € 865.000 opleveren voor een buurthuis?

Antwoord;
"Als er geen sprake was geweest van een “kasrondje” zou bij de oplevering van het buurthuis
een betaling hebben plaatsgevonden en zou de gemeente conform de nota activabeleid en
het BBV het buurthuis meteen na oplevering moeten activeren. De aankoopprijs van het
buurthuis is verrekend met vorderingen die de gemeente Voorschoten nog open had staan bij
Woonzorg inzake het Kasrondje Vlietwijk.
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Het voordeel wordt veroorzaakt door het presenteren van het ‘Buurthuis Vlietwijk’ op de
balans als bezit (activering) per 31 december 2018 en de daarmee samenhangende
afschrijving (jaarlijkse waardedaling) over de resterende levensduur. De lasten van het
Buurthuis (ca. € 865.000) vallen door de activering niet volledig in 2018 maar worden vanaf
2019 afgeschreven. Er is dus sprake van een boekwinst in 2018.
Hoe legt u dit in gewone mensentaal uit aan de inwoners van Voorschoten?

Antwoord;
De gemeente levert gronden aan Woonzorg en Woonzorg levert infrastructuur en een
buurthuis aan de gemeente. De vorderingen op elkaar zijn in totaal gelijk. Er is sprake van
een boekhoudkundig voordeel in de jaarrekening 2018. De gemeente heeft geen geld betaald
voor het buurthuis.

* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):

