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Fractie(s)

Vraag

Antwoord

Financiën / Overzicht baten en lasten
Volendam|

Financien, Overzicht baten en lasten, pag. 121 In de ogen van de

80

commissie Besluit begroting en verantwoording kan de ten
behoeve van de gemeentelijke verslaggeving gehanteerde
tussentijdse winstbepaling als basis dienen voor de fiscale winst.
Het is uiteraard aan de individuele gemeente en de
belastingeenheid om daarbij de specifieke feiten en
omstandigheden in ogenschouw te nemen. In het verslagjaar
2017 heeft al een aanzienlijke winstneming plaatsgevonden en
dat vindt nu weer plaats in de begroting 2019 en verder. Hoewel
de winstneming in 2017 voor de accountant kennelijk geen
aanleiding is geweest om het in de verslaggeving opgenomen
bedrag voor vennootschapsbelasting negatief te beoordelen zijn
wij echter nog niet overtuigd. In de begroting 2019 is een last
voor vennootschapsbelasting opgenomen van € 150.000,--.
Vraag:

Antwoord:

Kunt u ons geruststellen dat deze € 150.000,-- voldoende is voor

De in de begroting opgenomen last voor de vennootschapsbelasting is

onder meer de cai winst en winst grondexploitatie ?

gebaseerd op een inschatting en voorlopige berekening uitgevoerd door een
extern bureau. De fiscale wijze van de winstberekening verschilt van de wijze
waarop deze volgens de BBV berekend wordt. Hierdoor hoeft het niet zo te zijn
dat een winstneming volgens de BBV voorschriften ook leidt tot een fiscale
winst. De over 2016 ingediende voorlopige aangifte vennootschapsbelasting laat
zelfs een fiscaal verlies zien. De voorlopige aangifte 2017 wordt binnenkort
opgesteld. Mocht deze aangifte een ander beeld laten zien dan de inschatting
waarmee nu rekening wordt gehouden, zal voorgesteld worden de begroting aan
te passen.
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Financiën / Financiële positie
Lijst Kras

P.120 Financiële Positie

Antwoord:

Vraag:

Deze stijging van €415.000 in 2022 is terug te leiden naar de onderstaande

Kan de plus bij areaal en tarieven tot € 415.000 in 2022 nog eens

ontwikkelingen: 1) Areaal ontwikkeling OZB €85.000 2) 1,5% inflatiestijging

uitgelegd worden?

tarief Afvalstoffenheffing conform uitgangspunten begroting €231.831 3)
Areaalstijging afvalstoffenheffing €74.000 4) 1,5% inflatiestijging
reinigingsrechten conform uitgangspunten begroting €8.898 5) Areaalstijging
reinigingsrechten €17.900.

Volendam|

In het overzicht is wegens nieuw beleid een bedrag opgenomen

Antwoord:

80

van € 2.684.000,--. Hierbij is aangegeven of het een uitgave is

Het college heeft voor een aantal onderwerpen, die onder nieuw beleid vallen,

volgens de procedure ‘a’ ‘b’ of ‘c’. De ‘c’ posten betreffen de

besloten geen separaat voorstel aan de Raad voor te leggen. In deze begroting

posten die nog met een begrotingswijziging naar de raad gaan. In

wordt op het betreffende programma wel een inhoudelijke toelichting gegeven

totaliteit staan er op de lijst slechts 4 ‘c’ posten tot een

op het voorstel. Voor zowel de a-, b- én c- voorstellen geldt in algemene zin

totaalbedrag van € 610.000,--. Wij zijn van mening dat in het

dat de Raad wel met de voorstellen moet instemmen. De financiële effecten van

kader van de toezichthoudende en controlerende rol van de raad

deze voorstellen zijn reeds in de begroting opgenomen. Bij de vaststelling van

een aantal posten met een ‘a’ aanduiding wat ons betreft zodanig

‘c-voorstellen’ is een aparte begrotingswijziging nodig indien het besluit afwijkt

belangwekkend zijn dat met betrekking tot deze onderwerpen

van reeds verwerkte financiële informatie. Bij de genoemde voorstellen heeft het

een begrotingswijziging ter behandeling moet worden

college gemeend dat volstaan kon worden met een toelichting in deze begroting

voorgelegd. Het gaat hier om de volgende onderwerpen: 1.

en dat een separaat voorstel naar de Raad niet nodig is. Rondom de

Terugdraaien taakstelling personeel 2. Terugdraaien taakstelling

Omgevingswet is dit recent met de raad gedeeld en toegelicht bij de vaststelling

bestaande activiteiten en 3. Implementatie omgevingswet.

van het ambitiedocument Omgevingswet.

Vraag:
Wij verzoeken u de procedure c op deze drie onderwerpen van
toepassing te verklaren.
Financiën / Financiele positie / Grondexploitatie Broeckgouw.
Groen

P120: Financiële positie / Autonome ontwikkelingen.

Links

Grondexploitatie Broeckgouw. ‘Deze geraamde winstneming is
niet gebruikt ter financiering van nieuwe beleidsinitiatieven, maar
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toegevoegd aan de Algemene reserve. Deze groeit daarmee
meerjarig met ca. 6 mln.’

Antwoord:

Vraag:

Op grond van het BBV en de Notitie grondexploitatie 2016 dient, voor een juiste

Waarom wordt deze winst niet gebruikt om nieuwe

toerekening van baten en lasten aan een dienstjaar, te worden overgegaan tot

beleidsinitiatieven te financieren? De Algemene reserve is groot

tussentijdse winstneming. In de jaarrekening 2017 is een tussentijdse

genoeg en heeft deze toevoeging beslist niet nodig.

winstneming Broeckgouw van € 5,3 mln. gerealiseerd. Hiervan is € 4 mln.
toegevoegd aan de reserve Aanleg 3e ontsluitingsweg, € 0,7 mln. toegevoegd
aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen en € 0,6 mln. aan de Algemene
reserve. Deze winstneming is conform de POC methode gebeurd, zoals door
het BBV wordt voorgeschreven. Op grond van het BBV en de Notitie
grondexploitatie 2016 moet ook in de begroting en meerjarenraming een
tussentijdse winstneming geraamd worden. Tussentijdse winstneming is niet
zonder risico. Het uiteindelijke resultaat is pas bekend bij het sluiten van het
grondcomplex in dit geval 2021. Gezien deze onzekerheid is ervoor gekozen
om de geraamde tussentijdse winstneming voor de jaren 2019 tot en met 2021
voorzichtigheidshalve toe te voegen aan de Algemene reserve. Bij de
jaarrekening kan de raad besluiten om de tussentijdse winstnemingen toe te
voegen aan specifieke bestemde reserves zoals Aanleg 3e ontsluitingsweg,
Bovenwijkse voorzieningen, Algemene reserve of in te zetten voor nieuwe
beleidsinitiatieven.

