De gemeenteraad van Wijchen
17 8 4694 Verbonden Partijen
Beslisnota
Wijchen, 23 mei 2017
Geachte leden van de raad,
Onderwerp: Jaarrekening 2016, 1ͤ begrotingswijziging 2017, begroting 2018 en
meerjaren raming 2019-2021 van GR MARN.
Wat adviseer je te besluiten?
1. in te stemmen het jaarverslag en jaarrekening 2016 MARN;
2. in te stemmen met de resultaatbestemming 2016, zoals voorgesteld door het
DB van de MARN en een bedrag van € 450.670 uit te keren aan de
deelnemende gemeenten;
3. het restant projectenbudget 2016 van € 60.425 uit te keren aan de
deelnemende gemeenten;
4. in te stemmen met de eerste (aangepaste) begrotingswijziging 2017 sluitend
met een voordelig exploitatieresultaat van € 11.077.010;
5. de MARN per 1 januari 2017 een bestemmingsreserve, “uit te keren bedragen
aan gemeenten” in te laten stellen, waarin een bedrag wat in de komende 20
jaar aan gemeenten uitgekeerd zal worden, wordt gestort. Jaarlijkse
exploitatiebaat rente en vrijval reserve is dan € 741.374. Na de bestemming
van de verkoopopbrengst is het voordelig saldo van de begroting 2017 na
wijziging € 121.547 positief;
6. uit de bestemmingsreserve in 2017 een bedrag van € 396.849 vrij te laten
vallen als uitkering aan gemeenten over 2017. Hiermee wordt het resultaat van
de begroting na wijziging 2017 € 518.396 positief;
7. indien de ARN BV in de aandeelhoudersvergadering van 28 mei 2017 besluit om
een dividenduitkering te doen aan de deelnemers, het AB te adviseren dit
dividend uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
8. in te stemmen met de begroting 2018 van de MARN, met inachtneming van de
besluitvorming zoals geadviseerd bij de begrotingswijziging 2017;
9. de meerjarenraming 2019-2021 van de MARN voor kennisgeving aannemen.
Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
De GR MARN (MARN) is in 1984 opgericht. De MARN behartigt de belangen op het brede
terrein van milieu waaronder afval en in het bijzonder het aandeelhouderschap in ARN
B.V.. De MARN is een netwerkorganisatie. De MARN ontvangt o.a. inkomsten uit de
huuropbrengsten van de gronden die door ARN B.V. worden verhuurd. De inwoners van de
gemeente Wijchen hebben baat bij de MARN omdat de MARN jaarlijks een aantal
activiteiten laat uitvoeren die tot doel hebben de belangen van de acht deelnemende
gemeenten op milieugebied te behartigen dan wel de gemeenten op milieugebied te
ondersteunen. Vooral op het gebied van klimaat en circulaire economie. De MARN is een
collegeregeling en de wethouder milieu is aangewezen als AB-lid.
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Door de MARN zijn de jaarstukken ingediend. U kunt uw zienswijze geven over deze
stukken. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen heeft de jaar stukken
beoordeeld en van advies voorzien.
Welk resultaat willen we bereiken?
Bij het algemeen bestuur van MARN onze zienswijze, indien nodig, naar voren te brengen
over de ontwerp-1e begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 en voorlopige
jaarrekening 2016.
Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?
1.1

De zienswijze komt overeen met het advies van de Adviesfunctie
Gemeenschappelijke Regelingen.

2.1

Er is sprake van een positief resultaat over het jaar 2016
Het resultaat over 2016 bedraagt € 450.670 na mutaties in de
bestemmingsreserve. Begroot was een resultaat van € 463.000. Belangrijkste
oorzaken zijn het niet geraamde klimaatprogramma (per saldo bijna € 12.000),
meeruitgaven netwerkondersteuning (€ 14.600) en daartegenover lagere
rentekosten, diversen en deels vrijval onvoorzien. Het voordelig resultaat wordt aan

de deelnemende gemeenten uitgekeerd naar rato van inwonertal.
3.1

In 2016 is het budget voor regionale projecten niet opgemaakt
Voor projecten was in 2016 een budget beschikbaar van € 100.000. Hiervoor zijn
een aantal projecten uit gevoerd. De projecten hebben samen € 39.575 gekost en
een bedrag van € 60.425 zal uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten
naar rato van inwonertal.

4.1

Wijziging begroting 2017 in verband met verkoop gronden aan ARN
In 2017 wordt de opbrengst van de verkoop en de afboeking van de gronden
verantwoord. Dit leidt tot een forse baat in de exploitatie van per saldo circa € 11
miljoen. De begrotingswijziging geeft geen uitsluitsel over de resultaatbestemming
van dit voordelig exploitatieresultaat.

5.1.

De opbrengst van de gronden, vanaf 1 januari 2017, als bestemmingsreserve in de
begroting opnemen.
De opbrengst van de gronden is in de balans opgenomen dit betekent dat het
resultaat van deze verkoop in 2017 in één keer aan de gemeenten is uitgekeerd.
Dit betekent ook dat de gemeenten deze baat ook in één keer in hun jaarrekening
2017 moeten verantwoorden.
Vervolgens wordt de “uitkering ineens” gefinancierd door een langlopende schuld
aan de gemeenten, waartegenover gemeenten een vordering op hun balans
hebben staan. Gevolg voor gemeenten is dat zij niet meer een jaarlijks
gelijkblijvend bedrag
aan baten inzake MARN in hun begroting en rekening
kunnen opnemen. Alleen de rentecomponent is dan een baat. De
aflossingscomponent is dan een balansmutatie.
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Dit nadelige effect kan worden ondervangen door het volgende in de begroting op
te nemen: toevoegen van het voordelig resultaat van de verkooptransactie aan een
nieuwe bestemmingsreserve “ uit te keren bedragen aan gemeenten”. De
voorwaarden bij deze reserve te stellen op een jaarlijkse bijdrage uit de reserve
aan gemeenten gedurende 20 jaar, waarbij de onttrekking uit de reserve samen
met de rentecomponent een gelijk bedrag zijn (annuitair). Hiervoor een bedrag van
€ 10.955.463 storten, dit is de winst op verkoop gronden. Dit als zienswijze
inbrengen bij algemeen bestuur MARN.
5.2

Door verkoop gronden in 2017 wijzigt het geraamde exploitatieresultaat over 2017
Volgens de raming zal het resultaat 2017 uitkomen op € 11.077.015.

6.1

Door het opnemen van een bestemmingsreserve wijzigt het exploitatieresultaat
Dit wordt nader toegelicht in de tabel op bladzijde 13 van Adviesrapport van
Advies-functie gemeenschappelijke regelingen.

1.1

Bij het uitkeren van dividend ontvangt MARN extra inkomsten die niet geraamd
zijn.
De afgelopen jaren is er door de ARN BV geen dividend uitgekeerd.

9.1

Conform advies van Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen kan de
meerjarenbegroting 2019-2021 voor kennisgeving worden aangenomen. Ook hier
geldt de opmerking, dat n.a.v. het al dan niet instellen van een
bestemmingsreserve de cijfers nog kunnen wijzigen.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
5.1. Opnemen opbrengst grond als langlopende schuld in de begroting van MARN is
financieel nadelig voor de deelnemende gemeenten.
5.2 Aandachtspunt voor de toekomst is dat de verkoop van de grond met zich meebrengt
dat na afloop van de afbetalingen er geen middelen beschikbaar komen voor de MARN en
dus de deelnemende gemeenten. Dit is dus over 20 jaar.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
In de begroting van onze gemeente is structureel een bedrag van € 33.000 als inkomsten
MARN opgenomen. Over 2016 ontvangen wij van MARN een bedrag van € 61.398 (naar
rato van inwonertal). Uit de begroting 2017 en verder blijkt dat dit bedrag jaarlijks nog
iets oploopt.
b. Communicatie
n.v.t.
c. Uitvoering
De zienswijze wordt na de raadsvergadering op 8 juni 2017 verzonden aan het bestuur
van MARN. Het algemeen bestuur MARN is van plan om in haar vergadering van 6 juli a.s.
de stukken definitief vast stellen.
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d. Overlegd.
n.v.t.
Bijlagen
1. Jaarrekening 2016
2. 1ͤ Wijziging begroting 2017
3. Begroting 2018
4. Meerjarenraming 2019-2021
5. Adviesrapport Jaarrekening 2016 & Begroting 2018, Adviesfunctie Gemeenschappelijke
Regelingen, Gemeente Nijmegen
6. Informatienota college B en W met betrekking grondverkoop MARN aan ARN.
7. Concept brief zienswijze.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,
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De gemeenteraad van Wijchen
17 8 4694 Verbonden Partijen
Raadsbesluit
Jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017, begroting 2018 en meerjaren
raming 2019-2021 GR MARN
Samenvatting (korte inhoud)
Door u wordt een zienswijze gegeven op de jaarrekening 2016, 1e begrotingswijziging
2017, begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling MARN.
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op: artikel 24 lid 3 en artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling
Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen en artikel 35 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 23 mei 2017
besluit:
1. in te stemmen het jaarverslag en jaarrekening 2016 MARN;
2. in te stemmen met de resultaatbestemming 2016, zoals voorgesteld door het
DB van de MARN en een bedrag van € 450.670 uit te keren aan de
deelnemende gemeenten;
3. het restant projectenbudget 2016 van € 60.425 uit te keren aan de
deelnemende gemeenten;
4. in te stemmen met de eerste (aangepaste) begrotingswijziging 2017 sluitend
met een voordelig exploitatieresultaat van € 11.077.010;
5. de MARN per 1 januari 2017 een bestemmingsreserve, “uit te keren bedragen
aan gemeenten” in te laten stellen, waarin een bedrag wat in de komende 20
jaar aan gemeenten uitgekeerd zal worden, wordt gestort. Jaarlijkse
exploitatiebaat rente en vrijval reserve is dan € 741.374. Na de bestemming
van de verkoopopbrengst is het voordelig saldo van de begroting 2017 na
wijziging € 121.547 positief;
6. uit de bestemmingsreserve in 2017 een bedrag van € 396.849 vrij te laten
vallen als uitkering aan gemeenten over 2017. Hiermee wordt het resultaat van
de begroting na wijziging 2017 € 518.396 positief;
7. indien de ARN BV in de aandeelhoudersvergadering van 28 mei 2017 besluit om
een dividenduitkering te doen aan de deelnemers, het AB te adviseren dit
dividend uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
8. in te stemmen met de begroting 2018 van de MARN, met inachtneming van de
besluitvorming zoals geadviseerd bij de begrotingswijziging 2017;
9. de meerjarenraming 2019-2021 van de MARN voor kennisgeving aannemen.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van d.d.
De voorzitter,
De griffier,
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