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BESTUURLIJKE SAMENVATTING, CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN
(FINANCIËLE) AANDACHTSPUNTEN
Aanleiding
In de brief van 2 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten(GS) waardering
uitgesproken voor de inspanningen die de gemeentebesturen tot nu toe hebben verricht in
het kader van de bestuurlijke oriëntatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In die brief is
verder opgenomen dat GS het wel van groot belang achten dat alle gemeenten vóór de
zomervakantie van 2015 richtinggevende besluiten hebben genomen.
Op 11 december 2014 heeft de gemeenteraad van Giessenlanden, gelezen de
eindrapportage “waard om te besturen” van de commissie Bestuurlijke Vormgeving
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, besloten de gemeenteraad van Molenwaard uit te
nodigen om gezamenlijk een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om te komen
tot een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden. Het
onderzoek moet duidelijk maken of en op welke wijze een fusie tussen deze gemeenten
meerwaarde oplevert voor de burgers van beide gemeenten.
Op 13 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Molenwaard besloten instemmend te
reageren op het verzoek van de gemeenteraad van Giessenlanden om samen onderzoek
te doen naar de meerwaarde van een bestuurlijke fusie tussen de beide gemeenten.
Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten dat met dit onderzoek de volgende centrale
vraag moet worden beantwoord: “Op welke gebieden levert een bestuurlijke fusie tussen
Molenwaard en Giessenlanden een meerwaarde op voor de inwoners, bedrijven en
instellingen van deze gemeenten? En waar niet?”
Verder heeft de gemeenteraad van Molenwaard besloten de uitvoering van dit onderzoek
op te dragen aan het college (c.q. de colleges) waarbij van Molenwaardse zijde de
volgende kaders/aspecten worden ingebracht, ten aanzien van:
a. De te onderzoeken aspecten: visies, financiële situatie, dienstverleningsconcept,
participatiemodel, organisatie, toekomstbestendigheid, bestuurlijke “span of control”,
lettend op schaal en bestuursstijl;
b. De planning: aanbieding onderzoeksresultaat aan de raden vóór 1 juni 2015;
c. De betrokkenheid van de raden en de organisaties;
d. De participatie van inwoners, bedrijven en instellingen;
e. De financiën: beschikbaarstelling budget op basis van een over te leggen plan van
aanpak onder kostenverdeling 50/50 voor elk van de gemeenten.
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn voornemens om hun bureauonderzoek
voor de zomervakantie van 2015 af te ronden. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek
vormt de uitvoering van een herindelingsscan. Bij brief van 14 januari 2015 hebben de
beide colleges van burgemeester en wethouders het college van GS verzocht om voor
deze gemeenten deze herindelingsscan uit te voeren.
Doel
Via deze herindelingsscan wordt inzicht geboden in de financiële gevolgen die een
herindeling van de twee gemeenten zou hebben. De resultaten van deze herindelingsscan
zullen daarmee een onderdeel vormen voor de verdere besluitvorming over een eventuele
bestuurlijke fusie van de beide gemeenten.
De herindelingsscan verschaft de bij de mogelijke fusie betrokken gemeenten inzicht in de
eigen financiële situatie en die van de mogelijke fusiepartner. Dit gebeurt voornamelijk op
basis van gegevens die de provincie heeft verzameld in het kader van haar reguliere
toezicht. Daarnaast wordt meer inzicht verkregen door de nettolasten van de (nieuwe)
gemeente te vergelijken met de (norm)vergoeding van de algemene uitkering. Verder
biedt deze herindelingsscan een overzicht van de belangrijkste financiële effecten die zich
specifiek voordoen bij een herindeling.
Karakter van de herindelingsscan
Een herindelingsscan is een begrotingsscan aangevuld met een deel dat zich specifiek richt
op de financiële gevolgen van een herindeling waarbij wordt gewerkt met een fictieve
gemeente (samengesteld uit herindelingspartners).
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De herindelingsscan wordt toegezonden aan de colleges van de betrokken gemeenten. Het
wordt aan de colleges overgelaten wanneer en hoe zij hun raden informeren. Daar waar
de samenstellers dit gewenst achten worden in het rapport aanbevelingen gedaan.
Inzet gemeenten
De gemeentesecretarissen respectievelijk de hoofden financiën van de beide gemeenten
en de adjunct-directeur/locosecretaris van Giessenlanden hebben zich respectievelijk in
het oriënterende gesprek van 5 januari 2015 en het intakegesprek voor de
herindelingsscan van 14 januari 2015 bereid verklaard de noodzakelijke informatie aan te
leveren.
Het concept van het eindrapport is aan de gemeenten voorgelegd voor een controle op
feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden.
Belangrijkste bevindingen
Deze herindelingsscan heeft als centrale probleemstelling:
‘Geef een beeld van de financiële positie van de fictieve gemeente
Giessenlanden-Molenwaard door onderzoek naar de financiële positie van beide
gemeenten en verschaf inzicht in de belangrijkste financiële effecten van een
herindeling.’
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de centrale probleemstelling opgedeeld in vijf
onderzoeksvragen. Deze zijn:
1.
2.

3.

4.

5.

Wat zijn de belangrijkste financiële gevolgen die zich bij een herindeling
voordoen?;
Wat kan aan de hand van de begroting 2015, de meerjarenraming 2016 tot en
met 2018, de jaarrekeningen vanaf 2011 en de begrotingen in historisch
perspectief(2012-2014)over de financiële positie van de gemeenten
Giessenlanden en Molenwaard worden gezegd?;
Hoe verhouden de nettolasten van de fictieve gemeente GiessenlandenMolenwaard zich in 2015 tot de (norm)vergoeding van de algemene uitkering en
hoe is dat beeld te verklaren vanuit de nettolasten van de beide gemeenten?;
Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard
onderling en de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard bij de
belastingen/heffingen?
Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard
onderling en met de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard wat betreft de
gemiddelde loonsom en de formatie?

Hierna wordt op deze vijf onderzoeksvragen nader ingegaan.
1. Wat zijn de belangrijkste financiële gevolgen die zich bij een herindeling
voordoen?
Daling algemene uitkering
Na de herindeling zal de algemene uitkering van de fictieve gemeente GiessenlandenMolenwaard op basis van de gegevens 2015 structureel lager zijn dan de optelsom van de
algemene uitkeringen van de twee huidige gemeenten. Dat wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat bij de fictieve gemeente het vaste bedrag maar éénmaal wordt
ontvangen, terwijl nu de beide fusiepartners het vaste bedrag per gemeente ontvangen.
Voor alle duidelijkheid: een nieuwe gemeente krijgt een even hoge algemene uitkering als
vergelijkbare andere gemeenten met dezelfde structuurkenmerken. Zie voor de
structuurkenmerken van de huidige gemeenten en de fictieve gemeente GiessenlandenMolenwaard paragraaf 1.5.
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Tabel A Mutatie algemene uitkering bij de nieuw te vormen gemeente gegevens 2015
Fusiegemeente

GiessenlandenMolenwaard

Verschil
Absoluut x
€ 1.000
- 530

Verschil in %
-1,12,%

Verschil per
Inwoner x € 1
- 12

De nieuw te vormen gemeente Giessenlanden-Molenwaard krijgt te maken met een daling
van de algemene uitkering van afgerond € 0,53 miljoen. Naast de daling van het vaste
bedrag zijn er andere voor- en nadelige verschillen. Voor een nadere detaillering van de
wijziging van de algemene uitkering wordt verwezen naar Hoofdstuk 2 en Bijlage 5.
Ontwikkelingen aan de lastenkant
Tegenover het wegvallende vaste bedrag zijn er in de nieuwe gemeente ook besparingen
mogelijk op bestuurskosten (raad, college, griffie, rekenkamer, gemeentesecretaris,
enzovoorts), die na een herindeling immers minder gemaakt zullen worden. Als gevolg
van wachtgeldverplichtingen kan de besparing mogelijk wat vertraagd worden
gerealiseerd. Via efficiencyvoordelen zal de gemeente de daling van de algemene uitkering
kunnen opvangen.
Personeelsomvang en -kosten
Aan de ene kant biedt een herindeling de gelegenheid kosten- en schaalvoordelen te
realiseren door uitvoeringsprocessen efficiënter in te richten en door de gemeentelijke
organisatie goed te laten aansluiten op de omvang van de nieuwe gemeente. Aan de
andere kant doen er zich ook lastenstijgingen voor die te maken hebben met de (kansen
tot) kwalitatieve ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.
Zo komen er soms nieuwe taken op de gemeente af, worden de herindelingspartners
gedurende het herindelingsproces veelal ambitieuzer of moet het functieniveau van het
personeel worden opgeschaald.
Een vergelijking met bestaande en vergelijkbare gemeentelijke organisaties kan in dit
kader behulpzaam zijn bij het inschatten van de formatieomvang van de nieuwe gemeente
en de bijbehorende loonsom.
Voor een overzicht en analyse van de verschillen tussen de verschillende sectoren en/of
afdelingen is een diepgaand onderzoek noodzakelijk. Een dergelijk (organisatie)onderzoek
valt buiten de doelstelling van deze herindelingsscan. Zie ook punt 5 van deze bestuurlijke
samenvatting en Hoofdstuk 5 van deze herindelingsscan.
Frictiekosten en tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
Onder frictiekosten worden verstaan de incidentele lasten die nodig zijn voor de
voorbereiding en implementatie van de nieuwe organisatie. Deze zogenaamde
frictiekosten worden gerekend tot de lasten van herindeling. Het gaat hier om lasten die
zonder herindeling niet gemaakt zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Bij
samenvoeging van gemeenten daalt de algemene uitkering tot het niveau van al
bestaande gemeenten met vergelijkbare structuurkenmerken. De daling maakt daarom
geen onderdeel uit van de lasten die verbonden zijn aan herindeling. Nieuwe lasten die
gerelateerd zijn aan de grootte van de nieuwe gemeente (bijvoorbeeld als gevolg van
hogere salarisschalen) worden eveneens niet aan de herindeling toegerekend.
De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling is bedoeld om in de frictiekosten tegemoet te
komen. Deze tijdelijke maatstaf zou op basis van de inwonersgegevens van 2015
uitkomen op het hierna in tabel B opgenomen bedrag van afgerond € 5,4 miljoen. Hierbij
is gerekend met de voorlopige uitkeringsfactor voor het jaar 2015 van 1,426 conform de
septembercirculaire 2014. Indien de beheerders van het gemeentefonds in komende
circulaires een andere uitkeringsfactor vaststellen, dan wijzigt ook de opbrengst van de
tijdelijke verdeelmaatstaf.
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Tabel B: Opbrengst tijdelijke maatstaf herindeling per 1 januari 2015
Fusiegemeente
Giessenlanden-Molenwaard

Absoluut bedrag
€ 5.374.283

Bedrag per inwoner
€ 124

Dit bedrag zou voldoende moeten zijn om de lasten van de zogenaamde frictiekosten op
te vangen. De frictiekosten die voorafgaand aan de herindeling worden gemaakt, komen
ten laste van de exploitatie van de herindelingspartners. Vanuit de tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling ontvangen de fusie partners in het jaar voorafgaande aan de
herindeling een uitkering van 25%. De beide gemeenten ontvangen ieder een gelijk
bedrag. Hierna ontvangt de nieuwe gemeente Giessenlanden-Molenwaard nog vier jaar
een uitkering volgens het betaalschema 40-20-20-20%.
De opbrengst van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt vooral bepaald door het
aantal gemeenten dat wordt samengevoegd en het aantal inwoners dat daarbij betrokken
is. Voor een gedetailleerde berekening van deze tijdelijke verdeelmaatstaf wordt verwezen
naar Bijlage 6. In Bijlage 7 is een toelichting opgenomen van de lasten die tot de
frictiekosten worden gerekend.
Effect op woonlasten
Berekend is wat de mutatie in de gemiddelde woonlasten zou zijn als de herindeling op
1 januari 2015 tot stand zou zijn gekomen waarbij een opbrengst aan OZB, rioolheffingen
en afvalstoffenheffingen voor de woningen wordt geraamd gelijk aan de som van deze
opbrengsten bij de twee herindelingspartners.
Het betreft hier een puur theoretische benadering. De woonlastendruk is immers van
meerdere factoren afhankelijk zoals de gezinssamenstelling, is sprake van eigenaar/
gebruiker van een woning en de waarde van de woning. In onderstaande woonlastenberekening is
uitgegaan van de berekende gemiddelde WOZ waarde van een woning in beide gemeenten.
Voor een heringedeelde gemeente wijzigen de gemiddelde OZB-baten per woning
(woonruimte) door de herindeling. Voor een individuele woningeigenaar of voor een
eigenaar/gebruiker van een niet-woning zijn de veranderingen minder groot. Immers, de
WOZ-waarde verandert voor een individuele woningeigenaar of eigenaar/gebruiker van
een niet-woning niet door een herindeling, wel zal het OZB-tarief wijzigen. In de volgende
tabel C is in beeld gebracht hoe de OZB-tarieven zouden wijzigen voor woningeigenaren
en voor eigenaren/gebruikers van niet-woningen bij het uitgangspunt van een
gelijkblijvende opbrengst op basis van gegevens 2015.
Tabel C: Mutaties OZB-tarieven woningen en niet-woningen bij herindeling
Gemeente

Waarde
woningen
(x € 1
miljoen)

Giessenlanden
Molenwaard
GiessenlandenMolenwaard

1.537
2.584
4.121

Waarde nietwoningen (x €
1 miljoen)

302
557
859

Waarde
totaal
(x € 1
miljoen)
1.839
3.141
4.980

Waardeverhouding
woningen/ni
et-woningen

Aantal
inwoners

Totaalwaarde
per inwoner
(€ 1)

OZB-tarief
woningen
eigenaar (%
WOZ-waarde)

0,84
0,82
0,83

14.430
29.032
43.462

127.483
108.190
114.582

0,1179
0,1128
0,1147

OZB-tarief nietwoningen
gebruik en
eigendom (%
WOZ-waarde)
0,2955
0,3563
0,3349

Voor een inwoner van een heringedeelde gemeente verandert het OZB-tarief en
veranderen ook de bedragen voor de afvalstoffen- en rioolheffing. In de hierna volgende
tabel D is in beeld gebracht wat het effect op de woonlasten is voor een eigenaar van een
woning met een gelijkblijvende gemiddelde WOZ-waarde binnen de oude en de nieuwe
gemeente en bij een gelijkblijvende totaalopbrengst voor de nieuwe gemeente.
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Tabel D:Mutatie woonlasten voor eigenaren woning met een
(meerpersoonshuishouden)
Gemeente
(gewogen)
OZB opTarief
gebrengst
afvalstoffenmiddelde
woningen heffing
WOZ-waarde
woning
Giessenlanden
258.259
304
230
Molenwaard
230.796
260
254
GiessenlandenMolenwaard
240.330
276
246

gemiddelde WOZ-waarde
Tarief riool
heffing
eigenaar/
gebruiker

Totaal
2015

Verschil
t.o.v.
fusiegemeente

265
352

799
866

+ 5,9%
- 2,3%

324

846

Uit de tabellen C en D blijkt dat in 2015 voor de huidige gemeenten de OZB-tarieven voor
woningen uitgedrukt in percentages van de WOZ-waarden het laagst zijn in Molenwaard
en dat Giessenlanden de laagste rioolheffing en afvalstoffenheffing heeft.
Bij een herindeling op basis van de gegevens 2015 en bij gelijkblijvende totaalopbrengst
en OZB-waarden zouden de woonlasten voor woningeigenaren van de gemeente
Giessenlanden stijgen met 5,9% (€ 47) en die van de gemeente Molenwaard dalen met
2,3% (€ 20).
Het besluit over de OZB-percentages en de tarieven riool en reiniging na herindeling is
uiteraard ter bepaling van de nieuwe raad. De ontwikkeling van deze percentages en
tarieven kunnen worden beïnvloed door beleidskeuzes. Denk aan beleidsintensiveringen,
een nieuw rioleringsplan of bij de afvalstoffenheffingen aan de toekomstige wijze van
inzameling of de afloop van de huidige inzamelingscontracten.
Effect op specifieke uitkeringen
Het is mogelijk dat zich na een herindeling schaaleffecten voordoen ten aanzien van
specifieke uitkeringen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de gebundelde uitkering
Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004(levensonderhoud startende zelfstandigen). De
gebundelde uitkering 2015 is voor Giessenlanden voorlopig vastgesteld op € 897.499 en
voor Molenwaard op € 2.787.478.
De eventueel nieuw te vormen gemeente Giessenlanden-Molenwaard heeft volgens de
gegevens van 1 januari 2015 meer dan 40.000 inwoners en behoort daardoor na de
herindeling tot de zogenaamde grote gemeenten voor deze regeling.
Het financiële belang van de nieuwe gemeente
Het financieel toezicht bij herindeling dat door de provincie Zuid-Holland op grond van de
Wet arhi zal worden ingesteld op de betrokken gemeenten, na vaststelling van een
eventueel herindelingsontwerp, is erop gericht ’potverteren’ te voorkomen door het belang
van de nieuwe gemeente te beschermen. De provincie toetst via dit specifieke
herindelingstoezicht financiële besluiten van de herindelingspartners preventief.
De provincie zal na besluitvorming over een eventueel herindelingsontwerp met de
besturen van de betrokken gemeenten afspraken maken over de wijze waarop het
herindelingstoezicht in praktische zin wordt ingevuld. De provincie toetst of financiële
besluiten niet strijdig zijn met het financiële belang van de nieuwe gemeente.
Overige financiële aandachtspunten
De financiële gevolgen van harmonisatie zijn afgeleid van de beleidskeuzes die daarbij
gemaakt worden. Harmonisatie van het financiële beleid van de bij een herindeling
betrokken gemeenten in de periode voorafgaand aan een herindeling is van groot belang.
Het betreft hier zaken als activeringsmethoden, afschrijving, afdekking risico’s, inzet
reserves, belasting- en legesverordeningen en nieuw beleid. De onderlinge
vergelijkbaarheid van de bij een herindeling betrokken gemeenten wordt hierdoor
verbeterd. Door deze harmonisatie wordt de opstelling van zowel de eerste begroting als
de beginbalans van een nieuwe gemeente vergemakkelijkt. Verder is het van belang dat
keuzen gemaakt worden over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en de daarbij
behorende onderhoudskosten. Ook is het inzicht in eventuele achterstanden bij beheer en
onderhoud van belang, gezien de investeringen die gepaard gaan met het wegwerken
ervan. Denk hierbij aan kapitaalgoederen, bestemmingsplannen, archieven en
administraties. Tot slot wordt de suggestie gedaan om bij de soms noodzakelijke
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uittreding uit gemeenschappelijke regelingen of andere organisaties naast het bepalen van
de uittredingskosten vooral ook oog te hebben voor maatregelen of afspraken die de
uittredingslasten kunnen beperken. Een overzicht van financiële aandachtspunten bij
herindeling is opgenomen als Bijlage 2.

2. Wat kan aan de hand van de begroting 2015, de meerjarenraming 2016 tot en
met 2018, de gemeenterekeningen vanaf 2011 en de begrotingen in historisch
perspectief(2012-2014) over de financiële positie van de gemeenten
Giessenlanden en Molenwaard worden gezegd?
Voorafgaande opmerkingen
Voor het inzichtelijk maken van de financiële situatie van de huidige gemeenten is
uitgegaan van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. Het onderzoek
beperkt zich tot de door de gemeenteraden genomen besluiten ten grondslag liggend aan
de in beeld gebrachte financiële positie. De budgettaire effecten van de mei- dan wel de
septembercirculaire 2014 zijn hierbij betrokken.
In het navolgende is een samenvatting opgenomen van de in hoofdstuk drie beschreven
financiële positie van de bij dit financieel onderzoek betrokken gemeenten. Nadrukkelijk
wordt erop gewezen dat een volledig beeld, inclusief de noodzakelijke nuancering, is terug
te vinden in hoofdstuk drie.
Financiële positie op basis van de begrotingen 2012 tot en met 2015, inclusief
meerjarenramingen (zie paragrafen 3.3.1 en 3.3.2)
Giessenlanden
De begrotingen 2012 tot en met 2014 zijn structureel en reëel in evenwicht. In de
meerjarenramingen kwamen nog wel tekorten voor.
De begroting 2015 en de jaarschijven 2016 en 2017 van de meerjarenraming 2016-2018
zijn structureel en reëel in evenwicht, voor het jaar 2018 van de meerjarenraming is dit
niet het geval. Ook voor het tekort in 2018 heeft de gemeente al bezuinigingsvoorstellen
aan de raad gepresenteerd (november 2014). De gemeente heeft bezuinigingen uit de
takendiscussie opgenomen oplopend tot € 354.000 vanaf 2017.
De gemeente is voor alle jaren onder het repressieve toezicht geplaatst.
Molenwaard
De gemeenteraden van de voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en NieuwLekkerland hebben de in gezamenlijkheid opgestelde programmabegroting 2012 en
meerjarenraming 2013-2015 vastgesteld en in één gezamenlijk boekwerk gepresenteerd,
met de resultaten per gemeente en in totaal voor de nieuwe gemeente Molenwaard.
Conform afspraak met de drie voormalige gemeenten hebben GS het resultaat van de
drie gemeenten in totaliteit beoordeeld. De begroting 2012 is in evenwicht en GS hebben
de begroting goedgekeurd. In dat jaar stonden de drie gemeenten onder het preventief
Arhi toezicht van GS.
Voor het begrotingsjaar 2013 stond de gemeente onder het preventieve toezicht wegens
termijnoverschrijding indiening begroting. Het betreft hier de eerste begroting van de
nieuwe fusiegemeente die op 1 januari 2013 van start is gegaan. Zowel de begroting
2013 als de meerjarenraming 2014-2016 zijn structureel niet in evenwicht. In verband
hiermee hebben GS goedkeuring onthouden aan de begroting 2013.
De begroting 2014 is structureel en reëel in evenwicht, alle jaren van de meerjarenraming
2015-2017 niet. De gemeente is voor het begrotingsjaar 2014 onder het repressieve
toezicht geplaatst.
De begroting 2015 en de jaarschijf 2018 van de meerjarenraming 2016-2018 zijn
structureel en reëel in evenwicht, voor de jaren 2016 en 2017 van de meerjarenraming is
dit niet het geval. Hierbij is rekening gehouden met structurele bezuinigingen oplopend
van ruim € 0,5 miljoen in 2015 tot ruim € 1,6 miljoen in 2018. Hierop is door de provincie
een correctie van de taakstellende bezuiniging op “fysieke middelen” in 2015 en 2016
doorgevoerd omdat deze bezuiniging nog niet voldoende duidelijk is.
De gemeente is voor het begrotingsjaar 2015 onder het repressieve toezicht geplaatst.
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Ontwikkelingen (zie paragraaf 3.3.3)
In paragraaf 3.3.3 wordt uitgebreid ingegaan op een aantal mogelijke ontwikkelingen die
een rol kunnen gaan spelen bij de toekomstige begrotingen en meerjarenramingen van de
beide gemeenten. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de
structurele baten en/of lasten. Het betreft hier onder andere de volgende ontwikkelingen:
-

Objectieve verdeling Jeugdzorg en Wmo;
Tweede fase groot onderhoud gemeentefonds;
Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen;
Maatschappelijke opgaven genoemd in het op 13 februari 2014 door de commissie
Schutte gepresenteerde eindrapport “Waard om te besturen”.

Weerstandsvermogen, risico's en weerstandscapaciteit (zie paragrafen 3.4.1 en 3.4.2)
Giessenlanden
Uit de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing blijkt dat de beschikbare
weerstandscapaciteit met een omvang van € 71,2 miljoen ruim voldoende is om de
berekende risico’s ad € 1,7 miljoen af te dekken. De ratio weerstandvermogen komt uit
op 45,8.
Molenwaard
Uit de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing blijkt dat voor de korte termijn
( t/m 2016) de beschikbare weerstandscapaciteit ad € 5,2 miljoen voldoende is voor de
afdekking van de geïnventariseerde risico’s ad € 4,8 miljoen, ofwel een ratio van 1,06.
Voor de langere termijn wordt verwacht dat de omvang van de risico’s toeneemt tot € 8,2
miljoen en de beschikbare weerstandcapaciteit toeneemt tot € 8 miljoen, ofwel een ratio
van 0,97. Deze ontwikkeling wordt door de incidentele financiële risico’s van de
grondexploitatie veroorzaakt.
Ratio’s (zie paragraaf 3.4.3)
Voor de financiële positie is ook van belang de manier waarop de activa worden
gefinancierd en afgeschreven. Een belangrijke ratio, waarvoor de laatste tijd steeds meer
aandacht is, betreft de schuldquote. Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als
de netto schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële
vermogenspositie van een gemeente. De netto schuldquote geeft aan of een gemeente
investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Als de netto schuldquote de
100% passeert, springt het licht op oranje. Bij een netto schuldquote van boven de 130%
springt het licht voor de gemeente op rood. Dit zijn grove indicaties. De netto schuldquote
drukt de schuldpositie uit in een percentage van de inkomsten.
Giessenlanden
De netto schuldquote voor Giessenlanden per 2013 is –243%. De netto schuldquote
gecorrigeerd voor verstrekte leningen per 2013 is voor Giessenlanden –249%. De netto
schuldquote in Giessenlanden is derhalve fors in de min. Per saldo is dus geen sprake van
een schuld maar van een vordering. Dit houdt verband net beleggingen in de vorm van
obligaties.
Molenwaard
De netto schuldquote per 2013 is voor Molenwaard 86%. De netto schuldquote per 2013
gecorrigeerd voor verstrekte leningen is voor Molenwaard 76%.
Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en
100%. De gemeente Molenwaard zit met 86% binnen deze marge en blijft hiermee ver
onder de kritische norm van 130% (een grove indicatie). Bij een score van 100% springt
het licht op oranje, maar ook hier blijft de gemeente onder. Hoewel de gemeente naar
verhouding veel van de vaste activa financiert met vreemd vermogen, is de rentedruk op
de rekening dus alleszins acceptabel. De gemeente heeft nog voldoende leencapaciteit.
Als de doorgeleende gelden niet worden meegenomen, bedraagt de netto schuldquote
10% lager. De correctie heeft voor een groot deel betrekking op verstrekte leningen aan
woningbouwcorporaties.
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De jaarrekeningen 2011 tot en met 2013( zie paragraaf 3.5)
Giessenlanden
De jaarrekening 2011 t/m 2013 sluiten met structureel positieve saldi.
De accountant heeft bij alle jaarrekeningen een goedkeurende accountantsverklaring
afgegeven ten aanzien van de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid.
De belangrijkste aandachtspunten die door de accountant zijn gegeven betreffen de
opmerking in 2011 voor het verder vormgeven van het risico management, het vestigen
van aandacht op (rijks)bezuinigingen, het voorbereiden op de decentralisaties en de
aandacht voor de grondexploitaties.
Molenwaard
De jaarrekeningen van de drie voormalige gemeenten en de gemeenschappelijke regeling
Werkorganisatie De Waard sluiten in 2011 in totaliteit na correctie van incidentele baten
lasten met een tekort van € 60.000. Er is geen sprake van materieel evenwicht.
De jaarrekeningen voor 2012 en 2013 sluiten met een structureel positief resultaat.
De accountant heeft voor het aspect getrouwheid en rechtmatigheid een goedkeurende
controleverklaring afgegeven bij alle jaarrekeningen voor de jaren 2011 tot en met 2013.
De belangrijkste aandachtspunten die de accountant heeft aangegeven zijn het aandacht
blijven schenken aan de verdere verbetering van de beheersing van de grondexploitaties,
het ontbreken van een centrale registratie van subsidie-opbrengsten en een mogelijk
fiscaal risico bij de huurovereenkomst met de stichting beheer Sportaccommodatie
Nieuwpoort.
Onderhoud kapitaalgoederen (zie paragraaf 3.6.2)
De beheerplannen van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn actueel. Beide
gemeenten voeren het onderhoud op een sobere manier uit. Bij de gemeente
Giessenlanden zijn de budgetten in de begroting voldoende om het vastgestelde
kwaliteitsniveau te handhaven. Bij de gemeente Molenwaard is dit ook het geval, behalve
bij wegen. De voorziening wegenbeheer bij de gemeente Molenwaard is in 2020 voldoende
voor het realiseren van het wegenbeheerplan. Bij de gemeente Giessenlanden is sprake
van achterstallig onderhoud bij wegen en (civiele) kunstwerken. Dit achterstallig
onderhoud wordt binnen de meerjarenraming ingelopen. Bij de gemeente Molenwaard is
achterstallig onderhoud bij de wegen. Dit achterstallig onderhoud wordt de komende jaren
ingelopen (in 2020 is de voorziening wegenbeheer voldoende van omvang).
Verbonden partijen (zie paragraaf 3.6.3)
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard nemen samen deel in een negental
gemeenschappelijke regelingen. In slechts één gemeenschappelijke regeling
(Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) waaraan alleen
Molenwaard deelneemt, zullen bij een eventuele herindeling besluiten moeten worden
genomen over de wijze waarop deze taken worden voortgezet. Derhalve is in beperkte
mate de wijze van het organiseren en/of uitvoeren van taken verschillend en vraagt
daarom om aandacht.
Zoals vermeld in paragraaf 2.6, onder het kopje gemeenschappelijke regelingen, heeft het
college van burgemeester en wethouders van Molenwaard aan het college van GS
verzocht, binnen hun taak en bevoegdheid, onderzoek te doen, naar de gevolgen van de
bestuurlijke heroriëntatie in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, inclusief de
Utrechtse gemeente Vianen, voor de diverse samenwerkingsverbanden/
gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval op het organisatorische en het financiële
vlak. Een dergelijk onderzoek maakt geen deel uit van deze herindelingsscan, derhalve zal
hierover separaat worden gerapporteerd.
Grondbeleid (zie paragraaf 3.6.4)
Transparantie van grondbeleid is voor een gemeente van belang. In de eerste plaats
vanwege het financiële belang, de risico’s en de kansen. Deze risico’s en kansen zijn van
invloed op de financiële positie en de vermogenspositie. In de tweede plaats vanwege de
relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma’s.
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Giessenlanden
De boekwaarde van in exploitatie genomen gronden bedraagt € 996.000. De niet in
exploitatie genomen gronden bedragen € 1.727.000. Bij drie van de plannen heeft het
niet (geheel) doorgaan van woningbouw financiële gevolgen. Het totale financiële gevolg
van het “worst case” scenario is berekend op € 850.000. Het totaal van de algemene
reserve grondbedrijf ad € 1,5 miljoen en de reserve strategische grondverwerving ad
€ 1 miljoen is ter dekking hiervan ruim voldoende.
N.B.
Uit de rapportage grondbedrijf 2015 blijkt dat de algemene reserve van het grondbedrijf
voldoende ruimte heeft om de bestaande risico’s op te vangen. Gelet op de ruimte binnen
deze reserve om eventuele risico’s op te vangen is voorgesteld om € 1 miljoen over te
hevelen naar de vrije algemene reserve.
Voorts wordt de reserve strategische grondverwervingen opgeheven. Het saldo ad
€ 1 miljoen wordt eveneens overgeheveld naar de vrije algemene reserve.
Molenwaard
De informatie is gebaseerd op het Meerjarenperspectief Grondexploitaties en
Vastgoedinvesteringen 2013 dat in de jaarrekening 2013 is verwerkt. Naar aanleiding van
het actualiseren van de grondexploitaties is de waardering van het onderhanden werk in
de jaarrekening 2013 bepaald en zijn afwaarderingen en extra dotaties aan de
voorziening voor verwachte verliezen gedaan voor in totaal ruim € 4,9 miljoen ten laste
van het exploitatieresultaat 2013. Van dit bedrag is € 2,9 miljoen ten laste van de
algemene reserve en € 1,3 miljoen ten laste van de risicoreserve grondexploitatie
gebracht. Na deze verliesname bedraagt de boekwaarde per eind 2013 € 13,7 miljoen.
Blijvend punt van aandacht voor de gemeente Molenwaard is deze relatief hoge
boekwaarde in relatie tot de programmering. Dit heeft onder meer te maken met de fase
waarin de in exploitatie zijnde projecten zich bevinden. De boekwaarde moet nog worden
“terugverdiend” door toekomstige verkopen. Hierdoor blijft de gemeente gevoelig voor de
huidige en toekomstige programmatische en marktontwikkelingen. Het is voor de
gemeente van belang de voortgang van de projecten in relatie tot het risicoprofiel en de
ontwikkeling van de vermogenspositie nauwlettend te blijven volgen en te actualiseren.
De risicoreserve grondexploitatie bedraagt per 1-1-2015 ruim € 1,6 miljoen.
Vastgoed
Daarnaast is op het vastgoed op grond van de strengere verslaggevingsvoorschriften uit
de Notitie vastgoed van de commissie BBV bijna € 980.000 afgewaardeerd omdat de
actuele marktwaarde voor bepaalde panden (voormalige gemeentehuis gemeente
Liesveld en winkelpanden Nieuw-Lekkerland) lager is dan de boekwaarde.
N.B.
Uit het onlangs geactualiseerde Meerjarenperspectief Grondexploitaties en
Vastgoedinvesteringen 2014 (MPG/V) blijkt dat het financieel resultaat is verslechterd ten
opzichte van 2013. In 2014 dient een bedrag van € 0,8 miljoen aan verliezen te worden
genomen. Dit bedrag kan nog binnen de risicoreserve grondexploitatie worden
opgevangen. Na verwerking van deze verliesname is de omvang van deze reserve € 0,7
miljoen. Deze reserve is echter onvoldoende ten opzichte van de benodigde reserve die
bij het MPG/V berekend is op € 2,9 miljoen. Bij de behandeling van de jaarrekening 2014
zal de gemeente bekijken op welke wijze deze reserve weer kan worden aangevuld.
Samengevat kan worden gesteld dat de gemeente risico loopt op de onderhanden
werkpositie in de grondexploitaties.

3

Hoe verhouden de nettolasten van de fictieve gemeente GiessenlandenMolenwaard zich in 2015 tot de (norm)vergoeding van de algemene uitkering
en hoe is dat beeld te verklaren vanuit de nettolasten van de beide
gemeenten?

Het referentiekader op basis waarvan de analyse plaatsvindt, is gebaseerd op de
Financiële-verhoudingswet. De belangrijkste uitgangspunten bij de Financiëleverhoudingswet: globaal, kostengeoriënteerd, rekening houdend met structuurkenmerken
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en de mogelijkheid zelf inkomsten te verwerven, zijn ook toegepast in dit referentiekader.
De verdeling is kostengeoriënteerd en globaal, dat wil zeggen dat de verdeling aansluit bij
de kostenverschillen tussen (groepen van) gemeenten. Op individueel niveau kunnen er
verschillen zijn. Deze verschillen kunnen enerzijds ontstaan doordat er sprake is van
specifieke omstandigheden, omstandigheden die geen of onvoldoende een rol spelen in de
verdeling van het gemeentefonds. Anderzijds kan er sprake zijn van bewuste politieke
beleidskeuzen om op onderdelen een hoger of lager nettolastenniveau te hebben. Ten
slotte kunnen verschillen ook worden veroorzaakt door het financiële beleid van
gemeenten (hoe is in het verleden bijvoorbeeld omgegaan met investeringen; zijn er
investeringen direct afgeboekt van reserves).
Ook de wijze van boeken van kosten kan door gemeenten verschillend worden gedaan.
Daarom worden de vergelijkingen dan ook gemaakt op een hoger aggregatieniveau,
namelijk op dat van de clusters (zie hoofdstuk 5).
Om inzicht te kunnen krijgen in de begrotingspositie van de gemeenten Giessenlanden en
Molenwaard worden de inkomsten van het gemeentefonds vergeleken met de geraamde
nettolasten (= lasten minus de baten) van de gemeenten. De zogenaamde ‘geraamde
nettolasten’ van de gemeenten bestaan in dit geval uit de opgetelde nettolasten per
begrotingsfunctie van de betrokken gemeenten. Op deze wijze is vast te stellen welke
positieve en negatieve afwijkingen zich voordoen in het budget van de fictieve gemeente
Giessenlanden-Molenwaard. Dit wordt “de gemeente vergeleken met zichzelf” genoemd.
De hiernavolgende tabel E schetst het beeld dat naar voren komt uit de vergelijking met
zichzelf voor zowel de huidige gemeenten als de nieuw te vormen gemeente.
Tabel E Samenvattend overzicht van afwijkingen per inwoner met het gemeentefonds per
cluster en toelichtingen daarop van de gemeenten
Cluster
Giessen Molen
Giessenlanden Toelichting gemeenten
landen
waard
-Molenwaard
Inkomstenclusters

231

135

179

Onroerendezaakbelastingen

+25

+30

+28

0

-54

-24

+253

+230

+238

-48

-71

-63

Uitgavenclusters

-231

-135

-179

Bestuur en algemene
ondersteuning

-229

-86

-141

Algemene uitkering

Overige eigen middelen
(OEM)

Mutaties reserves

14

De beide gemeenten heffen
gemiddeld voor woningen en nietwoningen een hoger OZB% dan het
rekentarief.
De raming van Molenwaard is
exclusief Arhi-uitkering van bijna
€ 1,6 miljoen. Zie ook de
toelichting bij het cluster
herindeling.
Giessenlanden: verkoop
woningbedrijf in 2008. De nettoopbrengst is belegd.
Molenwaard: verwacht diverse
grondexploitaties in 2015 met
voordelig resultaat af te sluiten.
Beide gemeenten onttrekken op
basis van de primaire begroting
minder aan reserves dan ze
toevoegen. Na overboeking van
kredieten en onttrekkingen aan de
reserves van het vorige boekjaar
wordt in Giessenlanden
aanmerkelijk meer onttrokken aan
de reserves dan toegevoegd.

Giessenlanden: Inclusief de kosten
van waarnemend burgemeester.
Daarnaast goede

Cluster

Giessen
landen

Molen
waard

Giessenlanden
-Molenwaard

Werk en inkomen

-8

-9

-10

Maatschappelijke
Ondersteuning

-10

-103

-72

Educatie

-42

-19

-26

-4

+152

+100

Cultuur en Ontspanning

+57

-41

-9

Infrastructuur en
gebiedsontwikkeling

+11

-66

-43

Riolering en Reiniging

+35

+14

+21

-38

-30

-34

-2

+53

+35

Jeugd

Openbare orde en
Veiligheid

Overigen
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Toelichting gemeenten
dienstverlening(relatief veel uren
openstelling gemeentehuis) plus
wijze van kostentoerekening.
Molenwaard: wijze van
kostentoerekening.
Bedragen onder € 15,- per inwoner
behoeven niet te worden
toegelicht.
Nieuwe uitgaven i.v.m. de
decentralisaties door beide
gemeenten wellicht verschillend
verantwoord. Zie ook de toelichting
bij het cluster Jeugd. Mogelijke
verklaring is verder dat
Molenwaard verzorgingshuizen
binnen haar grenzen heeft en
Giessenlanden geen.
Giessenlanden: nieuwbouw twee
scholen plus aanpassing scholen.
Molenwaard: meer scholen per
inwoner
Beide gemeenten: hoge kosten
leerlingenvervoer.
De beide gemeenten geven als
mogelijke oorzaak van de
verschillen bij het cluster aan dat
de nieuwe uitgaven in verband met
de decentralisaties door de beide
gemeenten wellicht verschillend
worden verantwoord. Zie ook de
toelichting bij het cluster
Maatschappelijke Ondersteuning.
Giessenlanden: subsidies aan de
zwembaden d.m.v. van een
eenmalig bedrag afgekocht.
Uitbreidingen en aanpassingen van
begraafplaatsen d.m.v. eenmalige
bijdragen vanuit de reserve tot
stand gebracht.
Molenwaard: De omvang,
kwantitatief en kwalitatief, van de
sportvoorzieningen leidt tot
relatief forse lasten. Het
vorenstaande geldt ook voor de
begraafplaatsen.
Giessenlanden: Bedrag onder de
€ 15,- per inwoner behoeft niet te
worden toegelicht.
Molenwaard: relatief hoge kosten
voor de wegen.
Onderschrijding wordt veroorzaakt
door bruto/netto-verantwoording
BTW en verantwoording lasten op
andere functies, zoals straatvegen
op functie wegen.
Giessenlanden en Molenwaard:
uitgestrekte plattelandsgemeenten
met relatief veel brandweerposten
om aan de uitruktijden te kunnen
voldoen. Daarnaast is sprake van
kosten die samenhangen met de
afspraken over o.a. overhead bij
het ontstaan van de
Veiligheidsregio ZHZ in 2013.

Cluster

Giessen
landen

Herindeling

Giessenlanden
-Molenwaard

0

+55

+37

-6

0

-2

+3

-2

0

0

0

0

Suppletie OZB

Diversen

Molen
waard

Saldo na bestemming

Toelichting gemeenten
Molenwaard: bedrag van de voor
2015 te ontvangen tijdelijke
bijdrage herindeling van € 1,6
miljoen is ten gunste van de
balanspost vorderingen
verantwoord. Zie ook de toelichting
bij het cluster algemene uitkering.
Bedrag onder de € 15,- per
inwoner behoeft niet te worden
toegelicht.
Bedrag onder de € 15,- per
inwoner behoeft niet te worden
toegelicht.

+ betekent lagere nettolasten of hogere baten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten of lagere baten dan gemeentefonds aangeeft.
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Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard
onderling en de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard bij de
belastingen en heffingen?

Onderdeel belastingen/heffingen
Voor wat betreft de belastingen/heffingen kunnen naast de drie heffingen uit het
belastingpakket, die de gemeentelijke woonlastendruk bepalen, ook andere
belastingen/heffingen worden genoemd. Bij zowel die overige belastingen/heffingen als
het belastingpakket zijn de twee huidige gemeenten en de fictieve gemeente met elkaar
vergeleken op basis van de gegevens van de gemeentebegrotingen 2015.
Tabel F: Gemeentelijke heffingen per inwoner
Giessenlanden

Molenwaard

Giessenlanden-

per inwoner

per inwoner

Molenwaard

(x € 1)

(x € 1)

per inwoner
(x € 1)

Secretarieleges
Leges bouwvergunningen
Hondenbelasting

9

18

15

34

28

30

5

4

4

Vermakelijkhedenretributie

0

4

3

Toeristenbelasting

0

1

1
19

Begraafrechten

10

24

Belasting roerende zaken

0

0

0

Precariobelasting

0

0

0

Subtotaal overige heffingen

59

80

73

Afvalstoffenheffing

83

88

86

Rioolheffing

97

135

122

Onroerende-zaakbelastingen

185

166

172

Subtotaal belastingpakket

364

389

381

Totaal generaal

423

470

454

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de overige heffingen de secretarieleges, leges
bouwvergunningen en begraafrechten bij beide gemeenten de grootste bronnen van
inkomsten zijn. Molenwaard genereert meer opbrengsten per inwoner uit overige
heffingen dan Giessenlanden. Naast hogere secretarieleges heft Molenwaard nog
vermakelijkhedenretributie en toeristenbelasting en Giessenlanden niet. Voor de
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onderdelen die van belang zijn voor het belastingpakket, te weten OZB (woningen en nietwoningen) en riool- en afvalstoffenheffing zijn de opbrengsten verschillend. Zo zijn de
opbrengsten per inwoner uit OZB het hoogst bij Giessenlanden, daartegen zijn de
opbrengsten per inwoner van de rioolheffing het hoogst in Molenwaard. De opbrengsten
per inwoner voor de afvalstoffenheffing van beide gemeenten ontlopen elkaar niet veel.

5

Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard
onderling en de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard wat betreft de
gemiddelde loonsom en de formatie?

Gemeenten kennen ieder hun eigen organisatiemodel. Hoewel er in veel gemeenten
sprake is van een sectorenmodel zijn er verschillen tussen de afdelingen die tot een
bepaalde sector worden gerekend. Daarnaast zijn er verschillen in taakuitvoering tussen
de verschillende afdelingen. Het vergelijkende onderzoek levert de volgende resultaten
op:
Tabel G: Formatieplaatsen en -kosten volgens gegevens uit de begroting 2015.
inwoners
Aantal
Gemiddelde Formatieplaatsen
formatieplaatsen loonsom
per 1.000
inwoners
Giessenlanden
14.442
69,5*)
66.738
4,8
Molenwaard
29.032
159,5**)
61.592
5,5
GiessenlandenMolenwaard
43.474
64.165
5,3
*) Giessenlanden: het aantal fte’s exclusief de raadsleden, wethouders, burgemeester en
het personeel dat werkzaam is bij de Til groep.
De Tilgroep betreft een min of meer zelfstandig opererende afdeling op het gebied van het
beheer van sportzalen, dorpshuizen en schoonmaakdiensten. Het aandeel Horeca is
aanzienlijk. De Tilgroep kent een formatie van ongeveer 15 fte naast een groot aantal
oproepkrachten.
**)Molenwaard: het aantal fte’s exclusief de raadsleden, wethouders en burgemeester
Overigens bestaat de personele bezetting van een gemeente niet altijd alleen maar uit
eigen personeel. Ook de deelname aan gemeenschappelijke regelingen en de inhuur van
personeel van derden of het inhuren van complete diensten komt bij gemeenten
veelvuldig voor. Niet is nagegaan in hoeverre de ene gemeente ten opzichte van de
andere gemeente voor de uitvoering van haar taken meer of minder gebruikmaakt van de
diensten van andere bedrijven of gemeenschappelijke regelingen. Dat maakt het goed
vergelijken van de personele bezetting van een gemeente uitermate moeilijk. Het
overzicht in tabel G is dan ook niet meer dan een indicatie en een louter rekenkundige
benadering.
Samenvattende conclusies herindelingsscan Giessenlanden-Molenwaard
Bij een herindeling op basis van de gegevens 2015 en bij gelijkblijvende totaalopbrengst
en OZB-waarden zouden de woonlasten voor woningeigenaren van de gemeente
Giessenlanden stijgen met 5,9% (€ 47) en die van de gemeente Molenwaard dalen met
2,3% (€ 20).
Naast aandacht voor overeenkomsten en (accent)verschillen tussen de huidige gemeenten
is er bij een herindeling ook discussie over de risico’s en kansen. Dit rapport reikt
suggesties aan om via onder meer harmonisatie op alle vier die aspecten (algemene
aandachtspunten en financiële effecten bij een herindeling, de financiële positie/functie en
de begrotingsanalyse) gericht te sturen. Het herindelingsproces is daar een goed moment
voor. Dit rapport biedt echter ook de gelegenheid de verschillen uit te vergroten en te
benadrukken, zodat bij het feitelijke herindelingsproces daarmee rekening kan worden
gehouden.
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Daarbij dient wel de nuancering te worden gemaakt dat de schets die in dit rapport wordt
gegeven van zowel de huidige gemeenten als de nieuw te vormen gemeente volledig
gebaseerd is op de resultaten van politieke keuzes en beleid gevoerd door de afzonderlijke
gemeenten in het al dan niet recente verleden.
Een nieuwe gemeente, die door herindeling ontstaat, krijgt in ieder geval een algemene
uitkering die vergelijkbaar is met soortgelijke gemeenten, waardoor zij over een
gelijkwaardige voorzieningencapaciteit kan beschikken bij een gelijke belastingdruk. Of de
voorzieningen in de gemeenten daadwerkelijk hetzelfde zijn, is daarbij niet relevant: dat is
een kwestie van gemeentelijk beleid. Waar het om gaat is, dat gemeenten een
gelijkwaardige uitgangspositie hebben en niet vanwege bepaalde structuurkenmerken een
voor- of nadeel ondervinden. De belastingcapaciteit wordt ook bij die afweging betrokken.
Naast de financiële uitgangspositie van de nieuw te vormen gemeente zal het vooral van
de politieke keuzes en het beleid van de nieuw te vormen gemeente afhangen of een
gezonde financiële positie kan worden gecontinueerd of dat een minder gezonde financiële
positie kan worden verbeterd.
Aanbevelingen
In deze herindelingsscan is een aantal aanbevelingen opgenomen. Hieronder worden alle
aanbevelingen uit de herindelingsscan schematisch weergegeven. Voor een nadere
motivatie van deze aanbevelingen verwijzen wij naar de inhoud van de herindelingsscan.
Er is onderscheid tussen aanbevelingen die betrekking hebben op het herindelingsproces
in zijn algemeenheid en aanbevelingen die direct betrekking hebben op de financiële
positie en functie van de twee gemeenten.
1.

Harmonisering financieel beleid
Bereid in de periode tot aan de herindeling de harmonisering van het financiële
beleid voor. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van de
herindelingspartners en vergemakkelijkt de opstelling van zowel de eerste begroting
als de beginbalans van de nieuwe gemeente.

2.

Harmonisering belastingverordeningen
Bereid de harmonisatie van de belastingenverordeningen voorafgaand aan een
herindeling voor.
Onderzoek welke oorzaken er ten grondslag liggen aan het verschil in tarieven
tussen de herindelingspartners. De hoogte van de bestaande tarieven zijn immers
het gevolg van beleidskeuzen die eerder zijn gemaakt.
Onderzoek bij de harmonisatie van de rioolheffing, naast het vaststellen van het
nieuwe tarief, welke grondslag de fictieve fusiegemeente Giessenlanden-Molenwaard
zal gaan hanteren.

3.

Begroting nieuwe gemeente
Ga bij de voorbereiding van de begroting van de nieuwe gemeente na of de
geconstateerde hoge dan wel lage nettolasten/baten bij de verschillende
(sub)clusters (begrotingsfuncties) veroorzaakt worden door eigen beleid dan wel
door objectieve factoren. Indien de oorzaak ligt in eigen beleid, maak dan duidelijk
wat dit eigen beleid inhoudt en laat de nieuwe raad beslissen of dit eigen beleid
voortgezet moet worden. Houd daarbij uiteraard rekening met mogelijke
verklaringen van verschillen door de wijze van verantwoorden van lasten en baten.

4.

Personeelsomvang en -kosten
Gebruik de herindeling om gericht te kijken waar efficiencyvoordelen te realiseren
zijn, via bijvoorbeeld herstructurering van functies/taken en verbeteren van
automatisering. Koersen op het realiseren van efficiencyvoordelen via bijvoorbeeld
het plan van aanpak, is belangrijk om de herindeling kwalitatief en financieel te
laten slagen. De ervaring leert dat onvoldoende sturing hierop tot lastenstijging kan
leiden, zeker als men als nieuwe gemeente de ambitie heeft bestaand beleid wellicht
te intensiveren dan wel nieuwe zaken op gang wil brengen.
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5.

Financieel belang nieuwe gemeente
De belangen van de nieuwe gemeente zijn het beste gewaarborgd als er afspraken
worden gemaakt over de wijze waarop vooruitlopend op de herindeling voorstellen
met financiële gevolgen tussen betrokken gemeenten worden afgestemd.

6.

Beheersing frictiekosten
Raam de frictiekosten zowel voor de periode voorafgaand aan als na het moment
van herindeling, benoem steeds een budgetverantwoordelijke en confronteer de
raming met de opbrengst van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling.

7.

Beheer kapitaalgoederen, bestemmingsplannen, archieven en
administraties
Inventariseer eventuele achterstanden op het terrein van beheer en onderhoud,
zodat dit voor de nieuwe gemeente zo veel mogelijk op orde is. Het betreft hier
terreinen als kapitaalgoederen, bestemmingsplannen, archieven en administraties.

8.

Verbonden partijen
Bepaal vóór de herindeling aan de hand van het overzicht verbonden partijen bij
welke gemeenschappelijke regelingen of andere organisaties uittreding noodzakelijk
is. Treed hiermee tijdig in overleg om de hoogte van de uittredingslasten te
bepalen.

Samenvatting (financiële) aandachtspunten/aanbevelingen
Giessenlanden
Bij de grondexploitaties blijkt uit de berekening van het financiële effect bij een “worstcase” scenario dat de eventuele financiële gevolgen hiervan kunnen worden opgevangen
binnen de beschikbare reserves van het grondbedrijf. Het grondbeleid is op orde en de
risico’s zijn adequaat afgedekt. De informatie waarde in de jaarrekening 2013 met
betrekking tot de grondexploitatie kan nog verder worden verbeterd. Met name de
informatie over de nog te maken kosten en de nog te realiseren opbrengsten, als ook het
verwachte resultaat voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen, zijn nog niet
integraal in de jaarrekening opgenomen;
Uitgaande van de berekende bedragen voor beschikbare weerstandscapaciteit en de
benodigde weerstandcapaciteit komt de berekening van de ratio weerstandscapaciteit voor
de gemeente Giessenlanden uit op 45,8. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
gemeente in 2013 het besluit heeft genomen om € 25 miljoen uit het eigen vermogen in
vijf jaar tijd te gaan investeren in diverse projecten. De uitvoering hiervan loopt.
Daarnaast is het voornemen om nog een keer een bedrag van ongeveer € 25 miljoen te
investeren in de Giessenlandse dorpen. Het voorstel hiervoor is in voorbereiding. Er wordt
naar gestreefd dit gelijktijdig met de kadernota 2016 aan de raad voor te stellen in juni
2015.
Molenwaard
Realisatie van de in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 verwerkte
ombuigingsmaatregelen. Blijf de genomen ombuigingsmaatregelen monitoren en neem,
indien bezuinigingen niet worden gerealiseerd, tijdig aanvullende dekkingsmaatregelen.
Neem maatregelen die ertoe leiden dat voor de jaren 2016 en 2017 van de
meerjarenraming structureel en reëel evenwicht tot stand zal worden gebracht;
In de begroting is een structurele bezuiniging op het wegenbeheer van € 150.000
opgenomen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt bij het onderdeel wegen
vermeld dat vanwege de beperkte middelen de bekostiging vanaf 2013 is omgebogen naar
100% structureel en het budget jaarlijks met € 100.000 wordt verhoogd tot het moment
(het jaar 2020) waarop de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening wegenbeheer
voldoende is voor het realiseren van het wegenbeheerplan. Als de gemeente van mening
is dat er in het beheerplan voor de wegen nog ruimte zit om een bezuiniging van
€ 150.000 structureel te realiseren, zal dit plan geactualiseerd moet worden. Hierbij moet
dan worden aangetoond dat de gemeente met lagere budgetten adequaat onderhoud kan
uitvoeren zonder dat dit leidt tot kapitaalvernietiging en/of achterstallig onderhoud;
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Blijvend punt van aandacht voor de gemeente Molenwaard is de relatief hoge boekwaarde
van de grondexploitaties van in totaal € 13,7 miljoen in relatie tot de programmering. Dit
heeft onder meer te maken met de fase waarin de in exploitatie zijnde projecten zich
bevinden. De boekwaarde moet nog worden “terugverdiend” door toekomstige verkopen.
Hierdoor blijft de gemeente gevoelig voor de huidige en toekomstige programmatische en
marktontwikkelingen. Het is voor de gemeente van belang de voortgang van de projecten
in relatie tot het risicoprofiel en de ontwikkeling van de vermogenspositie nauwlettend te
blijven volgen en te actualiseren. Hou rekening met de toekomstige ontwikkelingen bij de
planvorming zoals eventuele krimp, verdunning woningdichtheid, kantorenleegstand,
et cetera. Neem verliezen zodra deze zich voordoen, om doorschuiven naar de toekomst
te voorkomen. Neem voor eventuele tussentijdse winstneming het
voorzichtigheidsbeginsel in acht;
Uit de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 2015 blijkt dat
de berekende weerstandscapaciteit niet voldoende zal zijn om de gekwantificeerde risico’s
op termijn op te vangen. De gemeente merkt op dat de stand en ontwikkeling van de
financiële reserves daarmee een zorgpunt blijft en dat aanvullende maatregelen zoals
ombuigingen voor het verbeteren van de reserves wenselijk zijn.
Overige specifieke aandachtspunten
De beide gemeenten hebben nog een aantal overige specifieke aandachtspunten
ingebracht. Enkele worden hieronder weergegeven. Voor het volledige overzicht wordt
verwezen naar paragraaf 3.8.
Giessenlanden
De gemeente Giessenlanden heeft twee jaar terug gekozen voor een andere financiering
van rioolrenovaties. Het systeem van storten in een reserve en daaruit de renovaties
betalen is beëindigd. In plaats daarvan is een activeringssysteem ingevoerd;
De gemeente Giessenlanden werkt op een aantal gebieden samen met Leerdam en
Zederik. Giessenlanden voert de dienstverlening P&O uit voor de drie gemeenten. Zederik
voert het ICT beleid en beheer uit voor de drie gemeenten. Leerdam voert de
dienstverlening uit voor Juridische Zaken en is kostenverdeler crisisbeheer GLZ, (de
uitvoering van crisisbeheer wordt door de Regio AV gedaan). Leerdam voert ook de WMO
uit voor Giessenlanden en Zederik;
Er loopt momenteel een onderzoek naar een mogelijke overdracht van de VTH-taken
(Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) naar de omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid. De Businesscase hiervan is klaar en gaat op korte termijn naar de gemeenteraad
voor behandeling;
De gemeente Giessenlanden heeft een takendiscussie opgestart om invulling te kunnen
geven aan bezuinigingen. De voorlopige uitkomst is door de raad vastgesteld. Jaarlijks
wordt bepaald of de volgende jaarschijf aan bezuinigingen noodzakelijk is en of rangorde
van bezuinigingsvoorstellen nog juist is. De volgende ronde vindt plaats bij de kadernota
2016 (raad van juni 2015).
Molenwaard
Wachtgeld risico’s bestuurders. Er zijn nu waarschijnlijk zeven wethouders waarvan er dan
straks minimaal drie wegvallen. Hiervoor dient de gemeente te reserveren.
Giessenlanden en Molenwaard
Voor de huisvesting geldt dat Molenwaard geen eigenaar is van het gemeentehuis maar zij
huurt de kantoorruimte die zij nodig heeft. De gemeente Giessenlanden is eigenaar van
het gemeentehuis in Hoornaar. Het gebouw is eenmalig uit de reserves betaald. De
kapitaallasten van ongeveer € 30.000 die op het gebouw drukken, betreffen de
doorgevoerde aanpassingen voor het klantcontactcentrum;
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De gemeente Giessenlanden verzorgt zelf de heffing en de invordering van de
gemeentelijke belastingen. De taxaties voor de WOZ worden bij een externe
dienstverlener ingekocht. De gemeente Molenwaard heeft de belastingheffing en –inning
ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en
Waardebepaling;
Zowel in Giessenlanden als in Molenwaard wordt een deel van de kapitaallasten in de
exploitatie gecompenseerd door de inzet van een reserve kapitaallasten. Daarnaast is er
ook sprake van dat investeringen in voorzieningen in de kernen van de gemeenten in het
verleden eenmalig ten laste van reserves zijn gebracht. Dit laatste speelt duidelijk sterker
in Giessenlanden;
De ICT concepten van de twee gemeenten zijn heel verschillend;
Duidelijk moet worden of er en zo ja hoe groot de risico’s zijn in de grondexploitaties van
de beide gemeenten;
Bij een besluit tot een verder uitwerken van een mogelijke herindeling is het nodig een
indicatie van de benodigde omvang van formatieplaatsen te berekenen. Deze indicatie zal
afgezet moeten worden tegen de huidige formaties van beide organisaties zodat tijdig
duidelijk wordt of er fricties op dit punt te verwachten zijn.
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1

INLEIDING

In deze inleiding schetsen wij de procedurele gang van zaken rond de door de gemeenten
Giessenlanden en Molenwaard aangevraagde herindelingsscan.
Zo gaan wij in paragraaf 1.1 in op de aanleiding en in paragraaf 1.2 op het doel van deze
herindelingsscan. Paragraaf 1.3 gaat in op het karakter van de herindelingsscan. Paragraaf
1.4 bevat de werkwijze en paragraaf 1.5 de structuurkenmerken van de betrokken
gemeenten en de fictieve fusiegemeente Giessenlanden-Molenwaard.
1.1

Aanleiding tot de herindelingsscan

In hun brief van 2 december 2014 hebben GS waardering uitgesproken voor de
inspanningen die de gemeentebesturen tot nu toe hebben verricht in het kader van de
bestuurlijke oriëntatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In de brief is verder opgenomen
dat GS het wel van groot belang achten dat alle gemeenten vóór de zomervakantie van
2015 richtinggevende besluiten hebben genomen.
Op 11 december 2014 heeft de gemeenteraad van Giessenlanden, gelezen de
eindrapportage “waard om te besturen” van de commissie Bestuurlijke Vormgeving
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, besloten de gemeenteraad van Molenwaard uit te
nodigen om gezamenlijk een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om te komen
tot een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden. Het
onderzoek moet duidelijk maken of en op welke wijze een fusie tussen deze gemeenten
meerwaarde oplevert voor de burgers van beide gemeenten.
Op 13 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Molenwaard besloten instemmend te
reageren op het verzoek van de gemeenteraad van Giessenlanden om samen onderzoek
te doen naar de meerwaarde van een bestuurlijke fusie tussen de beide gemeenten.
Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten dat met dit onderzoek de volgende centrale
vraag moet worden beantwoord: “Op welke gebieden levert een bestuurlijke fusie tussen
Molenwaard en Giessenlanden een meerwaarde op voor de inwoners, bedrijven en
instellingen van deze gemeenten? En waar niet?”
Verder heeft de gemeenteraad van Molenwaard besloten de uitvoering van dit onderzoek
op te dragen aan het college (c.q. de colleges) waarbij van Molenwaardse zijde de
volgende kaders/aspecten worden ingebracht, ten aanzien van:
De te onderzoeken aspecten: visies, financiële situatie, dienstverleningsconcept,
participatiemodel, organisatie, toekomstbestendigheid, bestuurlijke “span of control” ;
lettend op schaal en bestuursstijl;
De planning: aanbieding onderzoeksresultaat aan de raden vóór 1 juni 2015;
De betrokkenheid van de raden en de organisaties;
De participatie van inwoners, bedrijven en instellingen;
De financiën: beschikbaarstelling budget op basis van een over te leggen plan van
aanpak onder kostenverdeling 50/50 voor elk van de gemeenten.
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn voornemens om hun bureauonderzoek
voor de zomervakantie van 2015 af te ronden. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek
vormt de uitvoering van een herindelingsscan. Bij brief van 14 januari 2015 hebben de
beide colleges van burgemeester en wethouders het college van GS verzocht om voor
deze gemeenten deze herindelingsscan uit te voeren.
1.2

Doel van de herindelingsscan

Via deze herindelingsscan wordt inzicht geboden in de financiële gevolgen die een
herindeling van de twee gemeenten zou hebben. De resultaten van deze herindelingsscan
zullen daarmee een onderdeel vormen voor de verdere besluitvorming over een eventuele
bestuurlijke fusie van de beide gemeenten.
De herindelingsscan verschaft de bij de fusie betrokken gemeenten inzicht in de eigen
financiële situatie en die van de mogelijke fusiepartner. Dit gebeurt voornamelijk op basis
van gegevens die de provincie heeft verzameld in het kader van haar reguliere toezicht.
Daarnaast wordt meer inzicht verkregen door de nettolasten van de (nieuwe) gemeente te
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vergelijken met de (norm)vergoeding van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Verder biedt deze herindelingsscan een overzicht van de belangrijkste financiële effecten
die zich specifiek voordoen bij een herindeling.
1.3

Karakter van de herindelingsscan

Een herindelingsscan is een begrotingsscan aangevuld met een deel dat zich specifiek richt
op de financiële gevolgen van een herindeling en er wordt gewerkt met fictieve gemeenten
(samengesteld uit herindelingspartners).
De herindelingsscan wordt toegezonden aan de colleges van de betrokken gemeenten. Het
wordt aan de colleges overgelaten wanneer en hoe zij hun raden informeren. Daar waar
de samenstellers dit gewenst achten worden in het rapport aanbevelingen gedaan.
Inzet gemeenten
De gemeentesecretarissen respectievelijk de hoofden financiën van de beide gemeenten
en de adjunct-directeur/locosecretaris van Giessenlanden hebben zich in het oriënterende
gesprek van 5 januari 2015 en het intakegesprek voor de herindelingsscan van 14 januari
2015 bereid verklaard de noodzakelijke informatie aan te leveren.
Het concept van het eindrapport is aan de gemeenten voorgelegd voor een controle op
feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden.
1.4

Werkwijze bij de herindelingsscan

Deze herindelingsscan bestaat uit drie analyses. Als eerste wordt gekeken naar de
ontwikkeling van de financiële positie in de twee gemeenten. Hiervoor worden de
begrotingen, jaarrekeningen en weerstandsvermogen aan een onderzoek onderworpen. In
de tweede analyse worden de herindelingspartners onderling en met de fictieve
fusiegemeente op het terrein van de belastingen en de personeelsomvang vergeleken. En
in de derde analyse worden de nettolasten van de nieuwe gemeente met zichzelf via de
(norm)vergoeding van de algemene uitkering vergeleken. De drie analyses zijn te vatten
in de volgende onderzoeksvragen:
Onderzoeksvraag 1
Wat zijn de belangrijkste financiële gevolgen die zich bij een herindeling voordoen?
Onderzoeksvraag 2
Wat kan aan de hand van de begroting 2015, de meerjarenraming 2016 tot en met 2018,
de gemeenterekeningen vanaf 2011 en de begrotingen in historisch perspectief (20122014) over de financiële positie van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard worden
gezegd?
Onderzoeksvraag 3
Hoe verhouden de nettolasten van de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard zich in
2015 tot de (norm)vergoeding van de algemene uitkering en hoe is dat beeld te verklaren
vanuit de nettolasten van de beide gemeenten?
Onderzoeksvraag 4
Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard onderling en
met de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard bij de belastingen/heffingen?
Onderzoeksvraag 5
Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard onderling en
met de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard wat betreft de gemiddelde loonsom
en de formatie?
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In hoofdstuk 2 beantwoorden wij de eerste onderzoeksvraag naar specifiek de financiële
gevolgen van een herindeling. In hoofdstuk 3 komt de tweede vraag over de ontwikkeling
van de financiële positie aan bod door te focussen op de jaarrekeningen 2011 tot en met
2013, de begrotingen 2012 tot en met 2014 in historisch perspectief, de begroting 2015
en de meerjarenraming 2016 - 2018 en de vermogenspositie.
Hoofdstuk 4 besteedt aandacht aan onderzoeksvraag vier over de verschillen in
belastingen/heffingen. Hoofdstuk 5 geeft antwoord op onderzoeksvraag drie over de
vergelijking van de nettolasten van de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard met
de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op
onderzoeksvraag 5 over de gemiddelde loonsom en formatie.
1.5

Structuurkenmerken van de bestaande gemeenten en de fictieve gemeente
Giessenlanden-Molenwaard

De structuurkenmerken van gemeenten worden weerspiegeld in ongeveer 60
verdeelmaatstaven. Belangrijke verdeelmaatstaven zijn onder andere aantal inwoners,
woonruimten, omgevingsadressendichtheid, aantal jongeren < 20 jaar, klantenpotentieel
lokaal en huishoudens met een laag inkomen. De structuurkenmerken zijn van belang
omdat zij sterk bepalend zijn voor de toedeling van de middelen van het gemeentefonds.
In tabel 1.5.1 zijn de belangrijkste structuurkenmerken van de gemeenten Giessenlanden
en Molenwaard en de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard opgenomen.
Op basis van de gegevens in tabel 1.5.1 kan ten aanzien van de huidige gemeenten onder
andere worden geconstateerd dat:
De totale waardering van de onroerende zaken per inwoner in Giessenlanden hoger
is dan in Molenwaard;
De sociale structuur van de beide gemeenten nauwelijks van elkaar verschilt:
Het aantal huishoudens met een laag inkomen en het aantal
uitkeringsontvangers per 1.000 inwoners iets hoger ligt in Giessenlanden;
De bijstandsontvangers en minderheden per 1.000 inwoners in beide
gemeenten nagenoeg aan elkaar gelijk zijn;
Molenwaard verhoudingsgewijs meer jongeren heeft dan Giessenlanden en
Giessenlanden verhoudingsgewijs meer ouderen;
Giessenlanden naar verhouding de grootste centrumfunctie heeft;
Molenwaard de grootste oppervlakte heeft;
Molenwaard de meeste bedrijfsvestigingen heeft;
Tabel 1.5.1. Structuurkenmerken van de bestaande gemeenten en de fictieve
fusiegemeente (Bron ministerie van BZK, algemene uitkering gemeentefonds
septembercirculaire 2014).

Structuurkenmerken
Aantal inwoners
Onroerende zaak
belastingen
OZB-capaciteit woningen
OZB-capaciteit nietwoningen gebruiker
OZB-capaciteit nietwoningen eigenaar
Waarde woningen (x € 1
mln.)
Waarde niet-woningen
gebruiker (x € 1 mln.)

Giessenlanden Molenwaard
14.442

GiessenlandenMolenwaard

29.032

43.474

1.224.800.000 2.054.800.000

3.279.600.000

209.650.000

365.050.000

574.700.000

231.350.000

387.100.000

618.450.000

1.531

2.569

4.100

300

522

821
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GiessenlandenStructuurkenmerken
Giessenlanden Molenwaard Molenwaard
Waarde niet-woningen
eigenaar (x € 1 mln.)
331
553
884
Waarde totaal (x € 1 mln.)
2.161
3.643
5.804
Aandeel woningen in waarde
totaal
71%
71%
71%
Aandeel niet-woningen in
waarde totaal
29%
29%
15%
Waarde totaal per inwoner
(x € 1)
149.633
125.482
133.505
volumina sociale
structuur
Huishoudens met een laag
inkomen
Bijstandontvangers
Uitkeringsontvangers
Minderheden

1.240
68
531
140

2.450
164
927
255

3.690
232
1.458
395

volumina sociale
structuur per 1000
inwoners
Huishoudens met een laag
inkomen
Bijstandontvangers
Uitkeringsontvangers
Minderheden

86
5
37
10

84
6
32
9

85
5
34
9

volumina
bevolkingsopbouw
Inwoners < 20 jaar

3.652

8.554

12.206

Inwoners > 64 jaar

2.521

4.551

7.072

716

1.269

1.985

Inwoners < 20 jaar

253

295

281

Inwoners > 64 jaar

175

157

163

50

44

46

10.120

18.730

28.720

520

1.050

1.520

Inwoners 75 - 85 jaar
volumina
bevolkingsopbouw per
1000 inwoners

Inwoners 75 - 85 jaar
volumina centrumfunctie
Lokaal klantenpotentieel
Regionaal klantenpotentieel
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Structuurkenmerken

Giessenlanden Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

volumina centrumfunctie
per 1000 inwoners
Lokaal klantenpotentieel

701

645

661

36

36

35

6.343

11.825

18.168

113

222

334

Regionaal klantenpotentieel
volumina
bebouwingsstructuur
Oppervlakte land
Opp. bebouwing kern *
bodemzaak. kernoppervlakte
bebouwd kom
Opp. Beb. Buitengebied * bf
buitengebiedervlakte
bebouwd niet-kom

58

106

164

123

223

346

5.766

10.941

16.707

0

5

5

0

0

0

Oppervlakte bebouwd totaal
Woonruimten
Historische kern < 40
hectare
Historische kern < 40-65
hectare
Historische kern > 65
hectare

0

0

0

Historisch water

0

2.450

2.450

Bewoonde oorden 1930
Historische woningen in
historische kernen

0

892

892

Omgevingsadressendichtheid

0

0

0

1.620

4.836

6.232

9

20

29

Kernen
Kernen > 500 adressen

4

7

11

1.616

2.705

4.321

Oppervlakte land
Opp. bebouwing kern *
bodemfac. kernervlakte
bebouwd kom
Opp. Beb. Buitengebied * bf
buitengebiedervlakte
bebouwd niet-kom

439

407

418

8

8

8

4

4

4

Oppervlakte bebouwd totaal

9

8

8

399

377

384

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsvestigingen
volumina
bebouwingsstructuur per
1000 inwoners

Woonruimten
Historische kern < 40
hectare
Historische kern < 40-65
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Structuurkenmerken
hectare

Giessenlanden Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Historische kern > 65
hectare

0

0

0

Historisch water

0

84

56

Bewoonde oorden 1930
Historische woningen in
historische kernen

0

31

21

0

0

0

112

167

143

Kernen

1

1

1

Kernen > 500 adressen

0

0

0

112

93

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Omgevingsadressendichtheid

Bedrijfsvestigingen
volumina Leerlingen
Leerlingen speciaal
onderwijs
Leerlingen voortgezet
onderwijs
Extra groei jongeren
Extra groei leerlingen
voorgezet onderwijs
volumina Leerlingen per
1000 inwoners
Leerlingen speciaal
onderwijs
Leerlingen voortgezet
onderwijs
Extra groei jongeren
Extra groei leerlingen
voorgezet onderwijs
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2

FINANCIËLE EFFECTEN BIJ GEMEENTELIJKE HERINDELING

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de volgende vraag beantwoord:
‘Wat zijn de belangrijkste financiële gevolgen die zich bij een herindeling
voordoen?’
Het beantwoorden daarvan biedt de fusiepartners de kans om tijdens het
herindelingsproces, desgewenst gericht te sturen op de financiële effecten die in deze
herindelingsscan worden geconstateerd. Zo kan het (nieuwe) beleid van de nieuwe
gemeente beter worden bepaald en wordt inzicht gekregen in de bouwstenen van de op te
stellen begroting van de nieuwe gemeente. Verder kunnen de in deze herindelingsscan
gesignaleerde risico’s, die zich kunnen voordoen tijdens het transformatieproces tot één
nieuwe gemeentelijke organisatie, door hun bekendheid beter worden beheerst en/of in
een gewenste richting worden bijgebogen. Vanuit dit perspectief van stuurbaarheid biedt
herindeling en het bijbehorende proces tevens de uitdaging om de aandienende kansen en
mogelijkheden voor de nieuwe gemeente te verzilveren1.
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de effecten van de herindeling op de
algemene uitkering van het gemeentefonds. Vervolgens wordt een berekening gegeven
van de inkomsten uit de (tijdelijke) verdeelmaatstaf herindeling, waarna een beeld wordt
geschetst van de herindelingseffecten op de belastingtarieven/heffingen. Ten slotte volgen
een beschrijving van de werkwijze van het financiële toezicht bij herindeling en enkele
algemene aandachtspunten die van belang zijn om de herindeling ook financieel te laten
slagen. Het hoofdstuk rondt af met conclusies en aanbevelingen. In Bijlage 1 zijn
bovendien een literatuuroverzicht en internetlinks over het onderwerp herindeling
opgenomen.
2.2

Herindeling en de algemene uitkering

Verschil algemene uitkering voor en na herindeling
Om de algemene uitkering van een herindelingsgemeente te kunnen berekenen, moeten
de eenheden van de verdeelmaatstaven worden bepaald. Dit kan veelal door optelling van
de maatstaven van de fusiepartners, bijvoorbeeld bij inwoners en woonruimten. Maar in
een aantal gevallen is het de uitkomst van een formule of een herberekening door het
CBS. In Bijlage 4 staan de eenheden van de maatstaven vermeld die speciaal voor deze
herindelingsscan naar de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard zijn herberekend.
Via deze (her)berekende eenheden is de algemene uitkering voor de fictieve gemeente
Giessenlanden-Molenwaard becijferd (zie Bijlage 5). In onderstaande tabel 2.2.1 is de
mutatie van de algemene uitkering bij de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard
weergegeven.
Tabel 2.2.1
Mutatie algemene uitkering bij de nieuw te vormen gemeente gegevens 2015
Fusiegemeente

GiessenlandenMolenwaard

1

Verschil
Absoluut x
€ 1.000
-530

Verschil in %
-1,12%

Verschil per
Inwoner x € 1
-12

Tip 1 van de top 10-aanbevelingen uit de brochure Inspelen op herindelingseffecten, ministerie van BZK, juni 1997.
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Tabel 2.2.2 Mutatie algemene uitkering en specificatie door een eventuele fusie tussen
gemeenten

Algemene uitkering voor en na fusie (bedragen x € 1)

Algemene uitkering Giessenlanden
Algemene uitkering Molenwaard

14.693.405
32.807.198

Algemene uitkering voor fusie

47.500.602

Algemene uitkering na fusie voor Giessenlanden-Molenwaard

46.970.797

Mutatie algemene uitkering door fusie

-529.806

Mutatie per inwoner

-12
-1,12%

Mutatie procentueel
Specificatie mutatie algemene uitkering door fusie (bedragen x € 1)

Aantal kernen groter dan 500 adressen
Algemene bijstandsWet schaalnadeel
Algemene bijstandsWet schaalvoordeel
Lokaal klantenpotentieel
Regionaal klantenpotentieel
Minderheden (drempel)
Land * bodemfactor gemeente
Buitenwater
Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen
Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied
Woonruimten * bodemfactor woonkernen
Omgevingsadressendichtheid
Omgevingsadressendichtheid (drempel)
Oeverlengte * bodemfactor gemeente
Oeverlengte * bodemfactor gemeente * oeverdichtheid
Aantal kernen
Aantal kernen * bodemfactor buitengebied
Vast bedrag

0
-13.296
-50.316
-7.341
-1.118
0
-3.441
0
-5.754
152
-7.146
-24.739
0
-2.468
-11.281
0
-3.596
0
-399.462

Mutatie algemene uitkering door fusie

-529.806

Krimp1

1

Verondersteld wordt dat de fusiegemeente geen geld krijgt via de krimpmaatstaf.

Uit de tabellen 2.2.1 en 2.2.2 blijkt dat de algemene uitkering van de nieuw te vormen
gemeente € 530.000(gegevens 2015) lager is dan de optelsom van de algemene
uitkeringen van de herindeling partners. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het
wegvallen van eenmaal het vaste bedrag van € 0,4 miljoen.
Naast de daling van het vaste bedrag zijn er andere voor- en nadelige verschillen. Voor
alle duidelijkheid: een nieuwe gemeente krijgt een even hoge algemene uitkering als
vergelijkbare andere gemeenten met dezelfde structuurkenmerken.
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Ontwikkelingen aan de lastenkant
Nu in beeld is gebracht hoe de algemene uitkering zich als gevolg van de herindeling
ontwikkelt, dringt zich de vraag op welke lasten er op kortere of langere termijn (vanzelf)
zullen of (bewust) kunnen dalen om baten en lasten in evenwicht te houden. Allereerst zal
een relatie gelegd kunnen worden tussen de terreinen waarop zich de daling van de
algemene uitkering voordoet. Een belangrijke factor is de daling van het vaste bedrag.
Tegenover dit wegvallende vaste bedrag zijn er in de nieuwe gemeente ook besparingen
mogelijk op bijvoorbeeld bestuurskosten (raad, college, griffie, rekenkamer,
gemeentesecretaris, enzovoorts), die na een herindeling immers minder gemaakt zullen
worden. Als gevolg van wachtgeldverplichtingen kan de besparing mogelijk wat vertraagd
worden gerealiseerd.
Aanvullend wordt in zijn algemeenheid nog opgemerkt dat samenvoeging van bestaande
organisaties tot een nieuwe organisatie zowel voor het bestuurlijke als het ambtelijke
apparaat risico’s wegens frictiekosten met zich meebrengt. Mede afhankelijk van de
snelheid waarmee de samenvoeging gebeurt, kan dit leiden tot incidentele hogere lasten.
De frictiekostenvergoeding, die in paragraaf 2.3 wordt besproken, is er onder andere voor
bedoeld om dit soort eventuele incidentele lasten op te vangen.
De praktijk leert dat ook op het terrein van het personeel zich belangrijke ontwikkelingen
kunnen voordoen. Aan de ene kant biedt een herindeling de gelegenheid kosten- en
schaalvoordelen te realiseren door uitvoeringsprocessen efficiënter in te richten en door de
gemeentelijke organisatie goed te laten aansluiten op de omvang van de nieuwe
gemeente. Aan de andere kant doen er zich ook lastenstijgingen voor die te maken
hebben met de (kansen tot) kwalitatieve ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.
Zo komen er soms nieuwe taken op de gemeente af, worden de herindelingspartners
gedurende het herindelingsproces veelal ambitieuzer of moet het functieniveau van het
personeel worden opgeschaald.
Een vergelijking met bestaande en vergelijkbare gemeentelijke organisaties kan in dit
kader behulpzaam zijn bij het inschatten van de formatieomvang van de nieuwe gemeente
en de bijbehorende loonsom.

2.3

Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling

Bij de beoordeling van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling formuleerde de Raad voor
de financiële verhoudingen (Rfv) de volgende uitgangspunten die aangeven waarvoor deze
maatstaf is bedoeld:
• Bij samenvoeging van gemeenten daalt de algemene uitkering tot het niveau van al
bestaande gemeenten van gelijke grootte. De daling maakt daarom geen onderdeel uit
van de lasten die verbonden zijn aan herindeling;
• Nieuwe lasten die gerelateerd zijn aan de grootte van de nieuwe gemeente (bijvoorbeeld
als gevolg van hogere salarisschalen) worden niet aan de herindeling toegerekend;
• De voorbereiding en de implementatie van de nieuwe organisatie hebben noodzakelijke,
incidentele lasten tot gevolg. Deze zogenaamde frictiekosten worden gerekend tot de
lasten van herindeling. Het gaat hier om lasten die zonder herindeling niet gemaakt
zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn.
In 2003 werd door de Rfv op basis van een onderzoek geconcludeerd dat de toen
geldende compensatie voor de frictiekosten via de verdeelmaatstaf herindeling voldeed.
De berekeningswijze is per 1 januari 2009 verruimd, conform het door het kabinet
geaccordeerde voorstel van de Taakgroep gemeenten (commissie D’Hondt). De
gemeenten ontvangen daardoor een hoger bedrag voor de verdeelmaatstaf herindeling
dan voorheen. In 2014 is de berekeningswijze opnieuw verruimd. Voor gemeenten die
herindelen vanaf 1 januari 2015 is de maatstaf met 25% verruimd. De maatstaf wordt
uitgekeerd over een periode van vijf jaar. De extra uitkering van 25% in het jaar
voorafgaand aan de herindeling, het restantbedrag in de vier jaar daaropvolgend. De
ontvangers van de extra uitkering zijn de gemeenten in het herindelingstraject, tot
uitdrukking komend in het herindelingsadvies. De betrokken gemeenten ontvangen allen
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een gelijk bedrag. De bedragen vanaf de datum van herindeling komen toe aan de
nieuwgevormde gemeente: 40% in het jaar van herindeling en 20% in elk van de
volgende jaren.
De nieuw te vormen gemeente komt na een herindeling in aanmerking voor de tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling. Om een indicatie te geven is de omvang van deze maatstaf
op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2015 berekend. In tabel 2.3.1 staat
aangegeven wat dat voor de nieuw te vormen gemeente betekent. In Bijlage 6 wordt
gedetailleerd inzichtelijk gemaakt hoe de tijdelijke verdeelmaatstaf wordt berekend. De
opbrengst van deze tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt vooral bepaald door het
aantal gemeenten dat wordt heringedeeld en het aantal inwoners dat daarbij betrokken is.
De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling zou op basis van de inwonersgegevens 2015 en
op basis van de voorlopige uitkeringsfactor voor 2015, te weten 1,426 conform de
septembercirculaire 2014 uitkomen op afgerond € 5,4 miljoen.
Tabel 2.3.1

Berekening tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling bij herindeling per 1
januari 2015.
Fusiegemeente
Absoluut bedrag
Bedrag per inwoner
Giessenlanden-Molenwaard
€ 5.374.283,€ 124,-

Dit bedrag zou voldoende moeten zijn om de lasten van de zogenaamde frictiekosten op
te vangen. Indien de uitkeringsfactor wijzigt, wijzigt ook de opbrengst van de tijdelijke
verdeelmaatstaf.
In Bijlage 7 is een overzicht opgenomen welke lasten als frictiekosten worden beschouwd.
Geadviseerd wordt om een raming op te stellen van de frictiekosten en een
budgetverantwoordelijke daarvoor aan te wijzen, zowel voor de periode voorafgaand aan
de herindeling als daarna. Confronteer deze raming met de opbrengst van de tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling.

2.4

Mogelijke effecten van de herindeling op de woonlasten

Inleiding
In deze paragraaf worden de mogelijke effecten van een eventuele herindeling op de
woonlasten van de drie belangrijkste heffingen, te weten de OZB, de rioolheffing en de
afvalstoffenheffing in beeld gebracht. Hierbij is voor wat betreft de OZB uitgegaan van een
eigenaar/gebruiker van een woning. Bij de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing is
uitgegaan van meerpersoonshuishoudens, waarbij voor de rioolheffing is uitgegaan van
het totaal van de eigenaren- en gebruikersheffing.
Het betreft hier een puur theoretische benadering. De woonlastendruk is immers van
meerdere factoren afhankelijk, zoals de gezinssamenstelling (éénpersoons- of
meerpersoonshuishoudens), is sprake van eigenaar/gebruiker van een woning en de
waarde van een woning. In de hierna volgende woonlastendrukberekening is uitgegaan
van de berekende gemiddelde WOZ waarde van een woning in beide gemeenten.
Mogelijke effecten voor de woonlasten
Door een herindeling zullen de verschillen in de belastingtarieven tussen de fusiepartners
geharmoniseerd moeten worden. De Wet algemene regels herindeling (arhi) geeft op dat
gebied in de artikelen 28 tot en met 30 voorschriften. Wat betekent dit in de praktijk voor
de belastingtarieven?
Als eerste wordt daartoe de OZB onder de loep genomen. Hierbij wordt ervan uitgegaan
dat de nieuwe gemeente een gelijkblijvend ambitieniveau als vertrekpunt heeft. Op basis
daarvan is een besluit om de totale OZB-opbrengst van de nieuwe gemeente gelijk te
houden, aangevuld met een eventuele prijsindexatie, aannemelijk en in de praktijk veel
voorkomend. De volgende stap is dan de bepaling van het uniforme tarief in de nieuwe
gemeente.
In de volgende tabel 2.4.1 is berekend wat het OZB-percentage van de WOZ-waarde van
de woningen en niet-woningen zou zijn geweest als de fusiegemeente Giessenlanden-
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Molenwaard op 1 januari 2015 tot stand zou zijn gekomen en een OZB-opbrengst voor de
woningen en niet-woningen raamt gelijk aan de totale opbrengst van de gemeenten
Giessenlanden en Molenwaard. Dat is in tabel 2.4.2 ook in beeld gebracht voor de riool- en
afvalstoffenheffingen.
Tabel 2.4.1 Mutaties OZB-tarieven bij herindeling (Bron: door de gemeente ingevulde format
lokale heffingen begroting 2015)
Gemeente

Waarde
woningen
(x € 1
miljoen)

Giessenlanden
Molenwaard
GiessenlandenMolenwaard

1.537
2.584
4.121

Tabel 2.4.2
Gemeente

Giessenlanden
Molenwaard
Nieuwe
gemeente
Tabel 2.4.3
Gemeente

Giessenlanden
Molenwaard
Nieuwe
gemeente

Waarde nietwoningen (x €
1 miljoen)

302
557
859

Waarde
totaal
(x € 1
miljoen)
1.839
3.141
4.980

Waardeverhouding
woningen/ni
et-woningen

Aantal
inwoners

Totaalwaarde
per inwoner
(€ 1)

OZB-tarief
woningen
eigenaar (%
WOZ-waarde)

0,84
0,82
0,83

14.430
29.032
43.462

127.483
108.190
114.582

0,1179
0,1128
0,1147

Mutaties riool- en afvalstoffenheffing en ozb-opbrengst per
gemiddeld
Opbrengst
Tarief afval- % mutatie
Opbrengst
afvalstoffenstoffentarief
rioolheffing
heffing
heffing
afvalstoffenheffing
1.234.000
2.566.000

230
254

3.800.000

246

6,9 %
-3,1 %

240.330

276

246

woning (woonruimte)
Tarief rioolheffing
eigenaar/
gebruiker

1.372.000
3.918.000

265
352

5.290.000

324

Mutatie woonlasten voor eigenaren woning met een
(meerpersoonshuishouden)
(gewogen) ge- OZB opTarief
Tarief riool
middelde
brengst
afvalstoffen- heffing
WOZ-waarde
woningen
heffing
eigenaar/
woning
gebruiker
258.259
304
230
265
230.796
260
254
352
324

OZB-tarief nietwoningen
gebruik en
eigendom (%
WOZ-waarde)
0,2955
0,3563
0,3349

% mutatie
tarief
rioolheffing
eigenaar/
gebruiker
22,3 %
-7,9 %

gemiddelde WOZ-waarde
Totaal
2015

Verschil
t.o.v. fusiegemeente

799
866

+ 5,9%
- 2,3%

846

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat in 2015 voor de huidige gemeenten de OZB-tarieven
voor woningen uitgedrukt in percentages van de WOZ-waarden het laagst zijn in
Molenwaard en dat Giessenlanden de laagste rioolheffing en afvalstoffenheffing heeft.
Bij een herindeling op basis van de gegevens 2015 en bij gelijkblijvende totaalopbrengst
en OZB-waarden zouden de woonlasten voor woningeigenaren van de gemeente
Giessenlanden stijgen met 5,9% (€ 47) en die van de gemeente Molenwaard dalen met
2,3% (€ 20).
Het tarief voor de afvalstoffenheffing stijgt in Giessenlanden met 6,9% (€ 16) en daalt in
Molenwaard met 3,1% (€ 8). Het tarief rioolheffing stijgt in Giessenlanden met 22,3%
(€ 59) en daalt in Molenwaard met 7,9% ( € 28).
Uit tabel 2.4.1. laatste twee kolommen is af te leiden dat het OZB-tarief voor woningen
eigenaren in percentage van de WOZ-waarde in Giessenlanden met 2,7% zou dalen en in
Molenwaard met 1,7% zou stijgen. Het OZB-tarief niet woningen gebruik en eigendom zou
in Giessenlanden met 13,3% stijgen en in Molenwaard met 6% dalen.
De tabel 2.4.3. is ook nog als tabel 4.3 opgenomen in Hoofdstuk 4 “De eigen inkomsten
vergeleken”.
Voor een heringedeelde gemeente wijzigen de gemiddelde OZB-lasten per woning
(woonruimte) door de herindeling (door een verandering in de gemiddelde
woningwaarde), maar dat hoeft niet in dezelfde mate het geval te zijn voor de
woningeigenaar. De WOZ-waarde verandert voor een individuele woningeigenaar immers
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niet door een herindeling. Effecten van de herindeling voor een individuele woningeigenaar
worden bepaald door een eventuele wijziging van de OZB-tarieven.
De werkelijke OZB-percentages na herindeling zijn uiteraard ter bepaling van de nieuwe
raad. Bij nieuw ingestelde gemeenten houden de verordeningen OZB van alle
gebiedsdelen met ingang van de datum van herindeling op te gelden. De raad van de
nieuwe gemeente kan binnen drie maanden na de datum van herindeling besluiten tot de
vaststelling van een nieuwe verordening OZB. Die verordening zal dan voor die gemeente
alsnog gaan gelden met ingang van de datum van herindeling. De Wet arhi staat in dit
geval dus uitdrukkelijk toe dat de belastingverordening terugwerkende kracht krijgt. De
voorbereiding van de besluitvorming van de harmonisatie geschiedt veelal door een
ambtelijke werkgroep belastingen.
De overige belastingen en retributies, waarvan de belangrijkste de afvalstoffen- en
rioolheffingen zijn, blijven van kracht voor de nieuwe gemeente tot twee jaar na de
herindelingsdatum, tenzij nieuwe tarieven worden vastgesteld. De herindelingspartners
kunnen voorafgaand aan de herindeling overwegen de tarieven zoveel als mogelijk te
harmoniseren, zodat vanaf de herindelingsdatum sprake kan zijn van uniforme tarieven.
Een aandachtspunt voor de fusiepartners is dat als de tarieven van de beide gemeenten in
de jaren tot aan een eventuele herindeling verder uit elkaar gaan lopen, dit kan leiden tot
extra belastingdruk voor de burgers van één van de beide fusiepartners bij de start van de
nieuwe gemeente.
De ontwikkeling van de tarieven kan worden beïnvloed door beleidskeuzes. Denk aan
beleidsintensiveringen, nieuw beleid, een nieuw (verbreed) rioleringsplan of bij de
afvalstoffenheffingen aan de toekomstige wijze van inzameling of de afloop van de huidige
inzamelingscontracten. Zo kan een nieuw op te stellen gezamenlijk rioleringsplan, met een
geharmoniseerd ambitieniveau waarin de eisen van de nieuwe wetgeving op het terrein
van de rioolheffingen zijn verwerkt, gevolgen hebben voor de tariefstelling. Een dergelijk
plan biedt bovendien wellicht mogelijkheden om het tarief in een gewenste richting bij te
sturen. Wat betreft de harmonisatie van de rioolheffingen wordt geadviseerd een goede
analyse te maken van de achtergrond van de verschillen in de tarieven tussen de
herindelingspartners. De analyse kan aan het licht brengen of dit verschil wordt
veroorzaakt door bijvoorbeeld verschillen in uitgangspunten bij het rioleringsplan.
Bij de afvalheffingen bepaalt bijvoorbeeld de toekomstige wijze van inzameling of de
afloop van de huidige contracten sterk de wijze en termijn waarop (tarief)harmonisatie zal
plaatsvinden. Vanzelfsprekend zullen als gevolg van hertaxaties en tariefmutaties de
harmonisatie-effecten bij de herindelingspartners in de komende jaren wijzigen. Of de
woonlasten voor de burgers van de oude gemeenten dus zullen dalen of stijgen na de
herindeling is daarvan sterk afhankelijk.
2.5

Het financiële belang van de nieuwe gemeente

Het financieel toezicht bij herindeling dat door de provincie Zuid-Holland op grond van de
Wet arhi zal worden ingesteld op de betrokken gemeenten, na vaststelling van een
eventueel herindelingsontwerp, is erop gericht ’potverteren’ te voorkomen door het belang
van de nieuwe gemeente te beschermen. De provincie toetst via dit specifieke
herindelingstoezicht financiële besluiten van de herindelingspartners preventief.
De provincie zal na besluitvorming over een eventueel herindelingsontwerp met de
besturen van de betrokken gemeenten afspraken maken over de wijze waarop het
herindelingstoezicht in praktische zin wordt ingevuld. De provincie toetst of financiële
besluiten niet strijdig zijn met het financiële belang van de nieuwe gemeente.
2.6

Overige financiële aandachtspunten bij herindeling

Het proces van gemeentelijke herindeling kent verschillende fasen binnen een tweetal
deelprocessen. Allereerst is er het arhi-proces dat wordt geregeld door de gelijknamige
wet, en dat de fasen initiatief, ontwerp, vaststelling en begeleiding van de uitvoering
onderscheidt. De gemeenten komen door een herindeling in een overgangssituatie terecht
en hier voltrekt zich het fusieproces met de volgende fasen: invloedsuitoefening op het
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arhi-proces, voorbereiding en invoering (= de feitelijke herindeling met de periode
daarna).
De herindeling is pas definitief als de desbetreffende herindelingwet door de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer is aangenomen. Wel blijkt in de praktijk dat na de afronding
van de ontwerpfase van het arhi-proces door de provincie in samenspraak met de
gemeenten, de voorbereidingsfase van het fusieproces concreet ingevuld gaat worden.
Deze fase houdt in inventariseren, afstemmen en regelen zowel voorafgaand, maar ook
volgend op de dag van de herindeling. Een aantal publicaties kan de gemeenten die bij
een herindeling betrokken zijn daarbij tot hulp dienen. Allereerst de in 2005 herziene
handleiding Gemeentelijke herindeling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
en de Handreiking administratief-organisatorische aspecten van gemeentelijke herindeling
van de provincie Zuid-Holland van juni 2009. Daarnaast heeft het ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties in 2008 een brochure Handvatten voor
gemeentelijke herindeling samengesteld op basis van een verkenning onder een achttal
recent gefuseerde gemeenten. Aan de hand van deze publicaties alsmede diverse
rapporten over financiële effecten van herindeling bij individuele gemeenten worden
hierna en in Bijlage 2 diverse financiële aandachtspunten naar voren gebracht die tijdens
het fusieproces voor de herindelingsgemeenten en de mogelijke nieuw te vormen
gemeente van belang zijn.
In dit kader wordt ook nog verwezen naar een in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd onderzoek van augustus 2014 naar
ervaringen met recente herindelingstrajecten door Prof. Marcel Boogers. Voor dit
onderzoek is literatuur onderzoek gedaan, zijn casestudies verricht, meta analyse verricht
en waren er expertbijeenkomsten. Bestudeerd zijn de fusies Peel en Maas, BodegravenReeuwijk, Hollandse Kroon, Molenwaard en de opsplitsing Maasdonk tussen Oss en Den
Bosch.
Effect op specifieke uitkeringen
Het is mogelijk dat zich na een herindeling schaaleffecten voordoen ten aanzien van
specifieke uitkeringen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de gebundelde uitkering
Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004(levensonderhoud startende zelfstandigen). De
gebundelde uitkering 2015 is voor Giessenlanden voorlopig vastgesteld op € 897.499 en
voor Molenwaard op € 2.787.478. Voor het vaststellen van het (voorlopig) budget is voor
gemeenten met meer dan 15.000 inwoners gebruik gemaakt van een nieuw objectief
verdeelmodel. Voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners wordt het budget volledig
vastgesteld op basis van de objectief te verwachten bijstandslasten. Voor gemeenten
tussen de 15.000 en 40.000 inwoners worden de budgetten niet geheel vastgesteld op
basis van de uitkomsten van het objectieve verdeelmodel. Voor deze groep gemeenten
wordt zowel het historisch als het objectief bepaalde budget berekend. De grondslag voor
deze gemeenten wordt vervolgens berekend als een gewogen gemiddelde van deze twee
budgetten, waarbij het gewicht afhankelijk is van het aantal inwoners boven de 15.000.
Voor gemeenten met 15.000 inwoners of minder is het budget vastgesteld op basis van de
gemeentelijke lasten van twee jaar eerder, opgeschaald met de groei of krimp in een
gemeente.
De eventueel nieuw te vormen gemeente Giessenlanden-Molenwaard heeft volgens de
gegevens van 1 januari 2015 meer dan 40.000 inwoners en behoort daardoor na de
herindeling tot de zogenaamde grote gemeenten voor deze regeling.
Harmonisatie financieel beleid
In hoofdstuk 3 van deze herindelingsscan wordt een beeld geschetst van de financiële
positie van de fusiepartners en de nieuwe gemeente. Op onderdelen verschilt het
financiële beleid van de fusiepartners. Wij adviseren daarom om bij een fusie in de
resterende tijd tot aan een herindeling het financiële beleid van de fusiepartners te
harmoniseren, waardoor in de komende periode het onderling vergelijkbaar maken wordt
bevorderd. Dit verbetert ook het zicht op de toekomstige financiële positie van de nieuwe
gemeente.
Deze harmonisatie heeft mogelijk wel effecten op de financiële positie, in casu de
reservepositie van de individuele fusiepartners, maar het betreft hier veelal effecten die
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vroeg of laat onontkoombaar zijn. Bovendien vergemakkelijkt het straks, zowel de
consolidatie van de eindbalans van oude gemeenten tot de beginbalans van de nieuwe
gemeente als het opstellen van de eerste begroting van de nieuwe gemeente. Belangrijke
terreinen waarop harmonisatie in meer uniformiteit voor de nieuwe gemeente moet
resulteren, zijn:
• waarderingsgrondslagen (historische kostprijs);
• activerings- en passiveringsmethoden (activering van personele lasten via tijdschrijven,
immateriële activa, BTW, stille reserves, zoals gemeentehuizen);
• afschrijving (start, duur);
• inventarisatie en afdekking risico’s;
• omvang en inzet van de reserves in de exploitatie;
• nieuw beleid in casu de voortzetting van de (grote) projecten van de fusiepartners
alsmede de verwerking/inpassing van de financiële gevolgen hiervan in de
meerjarenraming;
• beleid met betrekking tot de drie decentralisaties.
Een praktische aanpak voor de harmonisatie van het financiële beleid is het vergelijken
van de verordeningen op grond van artikel 212 van de Gemeentewet van de fusiepartners
alsmede van de daaruit voortvloeiende nota’s. Voor verdere details over de harmonisatie
en integratie van het financieel beleid en beheer wordt verwezen naar de genoemde
handreikingen, ervaringen van andere gemeenten en Bijlage 1.
Overige harmonisaties
Naast de harmonisatie van het financiële beleidsterrein en de financiële gevolgen daarvan,
doen zich ook op andere terreinen harmonisatieverschijnselen voor. Enkele opvallende
zaken met bijzondere aandacht voor de financiële gevolgen worden hier genoemd.
Beheer en onderhoud
Het is voor de fusiepartners van belang de onderhoudssituatie van de kapitaalgoederen in
de beide gemeenten goed in beeld te hebben. Geadviseerd wordt eventuele
achterstanden niet alleen bij het onderhoud van de kapitaalgoederen te inventariseren,
maar ook bij de archieven, de financiële- en personeelsadministratie, de
bestemmingsplannen enzovoorts. Verder zorgt actueel inzicht in administraties ervoor dat
geen onbekende risico’s worden gelopen. Voorbereiding van onderhoudsplannen voor de
kapitaalgoederen van de nieuwe gemeente is gezien het financiële belang ervan ook sterk
aan te bevelen. Aan de actuele situatie van het onderhoud van de kapitaalgoederen bij de
fusiepartners wordt aandacht besteed in Hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.2.
Harmonisatie gemeentelijke beleidsterreinen
In de voorbereidingsfase van een eventueel fusieproces kan via een projectorganisatie op
alle gemeentelijke beleidsterreinen de herindeling voorbereid worden. De twee genoemde
handreikingen kunnen hier een goede leidraad bij vormen. In werkgroepen kan na
inventarisatie en afstemming via concrete acties als het voorbereiden van verordeningen,
reglementen, vertegenwoordigende benoemingen, (beleid-) en beheerplannen enzovoorts,
de nieuwe gemeente vorm krijgen. De financiële gevolgen daarvan vinden hun weerslag in
de begroting. Omdat de nieuwe raad pas kort voor het moment van herindeling wordt
gekozen is het niet ongebruikelijk dat de eerste begroting van de nieuwe gemeente weinig
nieuw beleid zal omvatten. Vandaar dat de ramingen van de nieuwe gemeente vaak een
optelling van de ramingen van de fusiepartners zijn. Daar waar dit afwijkt van dit
overheersende patroon, is het van belang een reële inschatting te maken van de financiële
gevolgen.
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Gemeenschappelijke regelingen
Herindeling kan resulteren in de uittreding uit gemeenschappelijke regelingen of andere
samenwerkingsverbanden waaraan de fusiepartners deelnemen. De Wet arhi geeft voor
gemeenschappelijke regelingen voorschriften. Binnen zes maanden (verlenging van deze
termijn van orde is mogelijk) dienen de deelnemers aan de regeling daartoe een
voorziening te hebben getroffen. Ga daarom voorafgaand aan de herindeling aan de hand
van het overzicht verbonden partijen na welke organisaties het hier betreft en treed
daarmee in overleg om de hoogte van de uittreedlasten te bepalen. Uitgangspunt hierbij is
dat de overblijvende gemeenten in het samenwerkingsverband geen financieel nadeel van
de uittreding mogen ondervinden en dat de schade, die rechtstreeks het gevolg is van de
uittreding, voor rekening van de uittredende partij komt. Van het samenwerkingsverband
en de overblijvende deelnemers daarentegen mag worden verlangd, dat zij tijdig adequate
maatregelen treffen, om de financiële gevolgen van de uittreding te beperken en op te
vangen. De uittredende fusiepartners kunnen daarbij denken aan het bepalen van een
goed moment van uittreding, het overnemen van boventallig personeel of het op
contractbasis afnemen van de uren aan overcapaciteit. Een beleid gericht op het beperken
van de uittredingskosten kan hierbij lastenbesparend werken.
Bij brief van 21 januari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Molenwaard aan het college van GS verzocht, binnen hun taak en bevoegdheid, onderzoek
te doen naar de gevolgen van de bestuurlijke heroriëntatie in de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden, inclusief de Utrechtse gemeente Vianen, voor de diverse
samenwerkingsverbanden/gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval op het
organisatorische en het financiële vlak. GS worden beleefd verzocht de
onderzoeksresultaten vóór juni 2015 aan de onderscheiden gemeentebesturen en
samenwerkingsverbanden ter beschikking te stellen.
Een dergelijk onderzoek maakt geen deel uit van deze herindelingsscan, derhalve zal
hierover separaat worden gerapporteerd

2.7

Aanbevelingen

Harmonisering beleid
Gebruik de herindeling om gericht te kijken waar efficiencyvoordelen te realiseren zijn, via
bijvoorbeeld herstructurering van functies/taken en verbeteren van automatisering.
Koersen op het realiseren van efficiencyvoordelen via bijvoorbeeld het plan van aanpak, is
belangrijk om de herindeling kwalitatief en financieel te laten slagen. De ervaring leert dat
onvoldoende sturing hierop tot lastenstijging kan leiden, zeker als men als nieuwe
gemeente de ambitie heeft bestaand beleid wellicht te intensiveren dan wel nieuwe zaken
op gang wil brengen.
Harmonisering belastingverordeningen
Bereid de harmonisatie van de belastingverordeningen voorafgaand aan een herindeling
voor.
Analyseer welke verschillen er ten grondslag liggen aan het verschil in tarieven tussen de
herindelingspartners. De hoogte van de bestaande tarieven zijn immers het gevolg van
beleidskeuzen die eerder zijn gemaakt.
Onderzoek bij de harmonisatie van de rioolheffing, naast het vaststellen van het nieuwe
tarief, welke grondslag de fictieve fusiegemeente Giessenlanden-Molenwaard zal gaan
hanteren.
Harmonisering financieel beleid
Bereid in de periode tot aan de herindeling de harmonisering van het financiële beleid
voor. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van de herindelingspartners en
vergemakkelijkt de opstelling van zowel de eerste begroting als de beginbalans van de
nieuwe gemeente.
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Financieel belang nieuwe gemeente
De belangen van de nieuwe gemeente zijn het beste gewaarborgd als er afspraken worden
gemaakt over de wijze waarop, vooruitlopende op de herindeling, tussen betrokken
gemeenten voorstellen met financiële gevolgen worden afgestemd.
Beheersing frictiekosten
Raam de frictiekosten zowel voor de periode voorafgaand aan als na het moment van herindeling, benoem steeds een budgetverantwoordelijke en confronteer de raming met de
opbrengst van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling.
Beheer kapitaalgoederen, bestemmingsplannen, archieven en administraties
Inventariseer eventuele achterstanden op het terrein van beheer en onderhoud, zodat dit
voor de nieuwe gemeente zo veel mogelijk op orde is. Het betreft hier terreinen als
kapitaalgoederen, bestemmingsplannen, archieven en administraties.
Verbonden partijen
Bepaal vóór de herindeling aan de hand van het overzicht verbonden partijen bij welke
gemeenschappelijke regelingen of andere organisaties uittreding noodzakelijk is. Treed
hiermee tijdig in overleg om de hoogte van de uittredingslasten te bepalen.
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3

DE ONTWIKKELING VAN DE FINANCIËLE POSITIE VAN DE GEMEENTEN
GIESSENLANDEN EN MOLENWAARD

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de volgende vraag beantwoord:
Wat kan aan de hand van de begroting 2015, de meerjarenraming 2016 tot en met 2018,
de gemeenterekeningen vanaf 2011 en de begrotingen in historisch perspectief (20122014) over de financiële positie van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard worden
gezegd?
Om deze vraag te beantwoorden wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
het financiële beleid (paragraaf 3.2), de begroting en meerjarenraming (paragraaf 3.3),
de vermogenspositie (paragraaf 3.4), de jaarrekeningen (paragraaf 3.5) en onderwerpen
uit de verplichte paragrafen (paragraaf 3.6). Het hoofdstuk wordt afgesloten met de
samenvatting van (financiële) aandachtspunten/aanbevelingen (paragraaf 3.7) en overige
specifieke aandachtspunten (paragraaf 3.8).
Het onderzoek voor deze herindelingsscan is uitgevoerd in de periode januari – mei 2015
op basis van het cijfermateriaal dat in die periode beschikbaar was. Concreet betekent dit
dat gebruik is gemaakt van de begrotingen 2012 tot en met 2015, inclusief
meerjarenramingen en de jaarrekeningen 2011 tot en met 2013.
3.2

Financieel beleid

De gemeente is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.
Als de gemeente niet voldoet aan een aantal formele eisen (uit de Gemeentewet, het BBV
en de verordeningen) dan kan er geen goed beeld worden verkregen van de financiële
positie. De wetgever legt in artikel 189 van de Gemeentewet de verantwoordelijkheid
voor het structureel en reëel evenwicht in de begroting bij de raad. GS toetsen op basis
van de Gemeentewet vervolgens of de begroting naar hun oordeel structureel en reëel in
evenwicht is. De begroting en de jaarrekening dienen te zijn ingericht volgens het BBV.
Bij de begrotingsbeoordeling hanteren GS als toezichthouder de criteria die in het
Gemeenschappelijk financieel toezichtkader “Kwestie van evenwicht” van 2014 zijn
vastgesteld. Bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente neemt de
begroting een centrale plaats in. De beslissing over de wijze van toezicht hangt nauw
samen met de vraag of er al dan niet sprake is van een structureel evenwichtige
financiële situatie in een gemeente. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt bedoeld
dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Het
reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen.
Daarbij dienen de begrotingen/meerjarenramingen volledig te zijn.
Het begrotingsbeleid kan niet los worden gezien van de andere elementen van het
financiële beleid. Hierbij valt te denken aan het beleid op de onderdelen zoals die zijn
vastgelegd in een aantal verplichte paragrafen op grond van het BBV (lokale heffingen,
weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering,
verbonden partijen en grondbeleid) en overigens ook aan de verplichte verordeningen op
grond van de artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet, waarin de kaders van het
financiële beleid en beheer worden vastgelegd.
Samenhangend beleid op deze terreinen vormt een randvoorwaarde voor een gezonde
financiële positie. Het beleid op de afzonderlijke terreinen dient onderbouwd en door de
raad vastgesteld te zijn.
Wij besteden in deze paragraaf aandacht aan de cyclus voor het financiële beleid en de
verplichte verordeningen op grond van de artikelen 212, 213 en 213a van de
Gemeentewet (paragraaf 3.2.1) en het afschrijvingsbeleid (paragraaf 3.2.2).
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3.2.1 Cyclus voor het financiële beleid en de verplichte verordeningen
De planning en control cyclus van de gemeente bestaat uit meer documenten dan alleen
de begroting en meerjarenraming en de jaarrekening, die onontbeerlijk zijn voor een
verantwoord financieel beleid. Zo dient de gemeenteraad op grond van de Gemeentewet
verordeningen vast te stellen voor:
de uitgangspunten van het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting
van de financiële organisatie (artikel 212 van de Gemeentewet);
de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie
(artikel 213 van de Gemeentewet);
het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
van het door hen gevoerde bestuur (artikel 213a van de Gemeentewet).
Verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet
De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor
het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze
verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle
kan worden voldaan. De verordening bevat in ieder geval:
- regels voor waardering en afschrijving van activa;
- grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te
brengen prijzen en tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 229b van de
Gemeentewet, alsmede, voor zover deze worden geheven, voor de heffing bedoeld in
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;
- regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van
de financieringsfunctie, daaronder begrepen taken en bevoegdheden, de
verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening.
De verordeningen van Giessenlanden en Molenwaard vertonen zowel overeenkomsten als
verschillen.
Beide verordeningen bevatten voldoende uitgangspunten voor het te voeren financiële
beleid, financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.
In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat de gemeente Molenwaard wat
uitgebreider is in het opnemen van uitgangspunten van het financiële beleid, het
financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.
Voor een overzicht van de verschillen van beide verordeningen wordt kortheidshalve
verwezen naar Bijlage 8.
In de brieven van GS over de begroting 2015 is de beide gemeenten verzocht een
geactualiseerde financiële verordening binnen twee weken na vaststelling bij hen in te
dienen, conform artikel 214 van de Gemeentewet. De VNG heeft de model financiële
verordening geactualiseerd. De gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving zijn
hierin opgenomen. Te noemen zijn onder andere de nieuwe Wet hof, het nieuwe
hoofdstuk Overheid en overheidsbedrijven in de Mededingingswet en aanpassing van de
Wet fido in verband met schatkistbankieren. Ook is het model aangepast op beleidsmatige
ontwikkeling op het gebied van gemeentefinanciën. Beide gemeenten werken op dit
moment aan de totstandkoming van de nieuwe geactualiseerde verordening.
Verordening op grond van artikel 213 van de Gemeentewet
De accountant controleert de jaarrekening en geeft op basis hiervan een verklaring af
waarin hij een oordeel geeft over de rechtmatigheid en het getrouwe beeld. Daarnaast
gaat hij in zijn verslag in op zijn bevindingen. In het eerste lid van artikel 213 van de
Gemeentewet wordt geregeld dat er binnen de gemeente regels worden gesteld die
voldoende zorg voor de controle waarborgen. Voorts wordt in artikel 213 een aantal
regels voor de accountantscontrole gesteld. Deze onderdelen van artikel 213 regelen dus
dat er een externe controle is op de rechtmatigheid. De raad gebruikt de
accountantsverklaring en het verslag van bevindingen om zich een oordeel te vormen
over de wijze waarop het college zich van haar bestuursbevoegdheden heeft gekweten.
De conclusie is dat de verordeningen van Giessenlanden en Molenwaard zowel
overeenkomsten als verschillen vertonen.
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Voor een overzicht van de verschillen van beide verordeningen wordt kortheidshalve
verwezen naar Bijlage 8.
Verordening op grond van artikel 213a van de Gemeentewet
Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid
van het door haar gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover. Het
college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken.
Bovendien stelt het college de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld,
personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken
die hij doet instellen en zendt haar, onderscheidenlijk hen, een afschrift van het verslag.
Giessenlanden beschikt over een verordening 213a: Verordening voor de doelmatigheid
en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.
Molenwaard beschouwt de verordening op de rekenkamer als de verordening ex artikel
213a van de Gemeentewet, ook al sluit deze niet helemaal aan met dit artikel.
Dit voorjaar worden alle verordeningen (212, 213 en 213a) onderworpen aan een
actualisering. De gemeente bekijkt dan wat zij precies wil met de rekenkamerfunctie.
Zodra dat duidelijk is, volgt er naar verwachting een échte verordening ex artikel 213a
van de Gemeentewet (nog vóór de zomer). Tot die tijd accepteert de gemeente nog even
dat die niet helemaal aansluit met de Gemeentewet.
Voor een overzicht van de verschillen van beide verordeningen wordt kortheidshalve
verwezen naar Bijlage 8.

3.2.2

Afschrijvingsbeleid

Naast de verordeningen is ook het afschrijvingsbeleid van beide gemeenten naast elkaar
gelegd. De afschrijvingstermijnen zijn met elkaar vergeleken. Hieronder worden de
verschillen benoemd en toegelicht.
Financiële verordening gemeente Giessenlanden (2011) en
Afschrijvingsverordening 2013 gemeente Molenwaard.
Activering immateriële vaste activa
Giessenlanden:
kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair
afgeschreven in 4 jaar;
Agio en disagio worden lineair afgeschreven gedurende de restant looptijd van het
waardepapier;
Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie
gebracht.
Molenwaard:
Immateriële vaste activa worden zoveel mogelijk in één keer ten laste van de
exploitatie gebracht en slechts in uitzonderingssituaties geactiveerd. Bij activering is
de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan de looptijd van de lening en voor kosten
onderzoek en ontwikkeling ten hoogste vijf jaar.
Activering
Giessenlanden:
Investeringen
Investeringen
Molenwaard:
Investeringen
Investeringen

met economisch nut worden lineair afgeschreven;
met maatschappelijk worden niet geactiveerd.
met economisch nut worden altijd geactiveerd;
met maatschappelijk nut kunnen geactiveerd worden.

Grensbedrag investeringen
Giessenlanden:
Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 2.500 worden niet geactiveerd.
Molenwaard:
Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd.
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Waarderingsmethode
Giessenlanden:
Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut en investeringen met
maatschappelijk nut) worden gewaardeerd op basis van de netto methode. Dat wil
zeggen dat bijdragen (bijvoorbeeld uit reserves) in mindering worden gebracht op
het investeringsbedrag.
Molenwaard:
Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut en investeringen met
maatschappelijk nut) worden gewaardeerd op basis van bruto-methode;
De keuze voor netto-methode:
Bij vaste activa(economisch nut en maatschappelijk nut) kunnen bijdragen
verkregen van derden die in directe relatie staan met een actief in mindering
worden gebracht op het investeringsbedrag.
Bij vaste activa met maatschappelijk nut kunnen bijdragen vanuit reserves in
mindering worden gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingsmethode
Giessenlanden:
Afschrijving van activa vindt plaats op basis van de lineaire methode.
Molenwaard:
Beide afschrijvingsmethoden zijn mogelijk: Lineair en annuïtair.
Het is voor elke investering wenselijk van te voren een afweging te maken voor
welke methode gekozen wordt.
Afschrijvingstermijnen
Giessenlanden:
Afschrijving vindt plaats op basis van de te verwachten economische levensduur
Molenwaard:
Voor investeringen met een economisch nut gelden vanaf 1 januari 2011 de
afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de hierna volgende tabel 2.2.2.1;
Voor investeringen met een economisch nut van vóór 1 januari 2011 gelden de
afschrijvingstermijnen volgens de afschrijvingstabel behorende bij de laatste
nota waarderings- en afschrijvingsbeleid;
Voor investeringen met een maatschappelijk nut de door de raad bij eventuele
activering van een investering aan te geven tijdsduur;
Voor gebouwde eigendommen wordt afgeschreven tot 20% van de WOZ-waarde.
Op de gronden waar deze eigendommen gevestigd zijn wordt niets afgeschreven.
Eenmaal in de vijf jaar zal een herberekening plaatsvinden in verband met de
jaarlijks wijzigende WOZ-waarden.
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Afschrijvingstermijnen Giessenlanden en Molenwaard
De afschrijvingstermijnen zijn met elkaar vergeleken. Hierna worden de verschillen
benoemd en toegelicht.
Tabel 2.2.2.1 Afschrijvingstermijnen
Giessenlanden
Grond en terreinen
geen
Begraafplaatsen

40,25*

Molenwaard
geen
50,25*

Gebouwen
40,25*
60,40*
Woonruimte
50,25*
40
Woonwagen
Nvt ***
25,15
Schoolgebouwen
40
40
Haven, sluizen
Nvt***
40,20
zwembaden
Nvt***
60
Wegen
Niet geactiveerd
15
Bruggen,
Niet geactiveerd
50,25
viaducten
Groenvoorz.parken
Niet geactiveerd
25
Aanleg riolering
40
40
Rioolgemalen
40
40,15**
Openbare
Niet geactiveerd
15
verlichting
Brandweergarage
Nvt***
50
Bedrijfsauto’s
10
10,15**
Parkeerterreinen
Niet geactiveerd
15
*
Afhankelijk van nieuwbouw/restauratie/verbouwing worden verschillende
afschrijvingstermijnen gehanteerd.
**
Afhankelijk van de verschillende soorten gemalen/soorten bedrijfsauto’s
***
De gemeente beschikt niet over deze activa
Conclusie:
Geconcludeerd kan worden dat het activerings- en afschrijvingsbeleid van beide
gemeenten verschillend is.
Bij de gemeente Giessenlanden wordt minder geactiveerd dan bij de gemeente
Molenwaard. Dit betekent dat de begroting van de gemeente Molenwaard meer belast
wordt door deze lasten dan de begroting van de gemeente Giessenlanden. Dit geeft
verschillen bij een harmonisatie.
De beide gemeenten hanteren bij het merendeel van de activa verschillende
afschrijvingstermijnen (ofwel langere ofwel kortere). Bij enkele activa zijn de
afschrijvingstermijnen (nagenoeg) aan elkaar gelijk.
De verschillen in de afschrijvingstermijnen en geactiveerde investeringen kunnen onder
meer verklaard worden door de volgende factoren:
• Bij de gemeente Giessenlanden worden de investeringen met maatschappelijk nut
niet geactiveerd. Bij de Molenwaard is dat wel het geval;
• De gemeente Giessenlanden beschikt niet over voorzieningen zoals haven, sluizen
en woonwagens. Voor zwembaden geldt dat deze zijn geprivatiseerd en niet ten
laste van de programmabegroting komen. De gemeente Molenwaard beschikt wel
over deze voorzieningen;
• Verschillen afhankelijk van nieuwbouw/restauratie/verbouwing;
• Het door de gemeente gekozen kwaliteitsniveau van activa.
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Afschrijvingslasten (jaarrekening 2013) Giessenlanden en Molenwaard
De afschrijvingslasten per gemeente gebaseerd op de hiervoor genoemde
afschrijvingstermijnen zijn met elkaar vergeleken. De onderlinge verschillen zijn hieronder
belicht.
Giessenlanden
afschr. x
€ 1.000

per inw. x
€1

als perc.
van totaal

econ.nut
Gronden en
terreinen **)

0

-

-

Bedrijfsgebouwen+)

362

25

Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werken

75

Vervoersmiddelen
Machines,
apparaten en
installaties
Overige materiële
vaste activa

Aantal inwoners

0%

afschr.*)

Molenwaard
afschr. x €
1.000

per inw.
x€1

als perc.
van totaal

econ
/maatsch.nut

Boekw.
x€ 1.000

Gem.
afschr.*)

2.909

-**)

4

0
-

-

51%

8.662

24

1.955

67

5

10%

1.750

23

980

30

2

4%

95

3

182

13

25%

357

68

5

9%

716***)

49

100%

Woonruimten

Totaal
afschrijvingen

Boekw. x€
1.000

Gem.

5.586

-**)

54%

33.928

17

34

27%

33.260

34

72

2

2%

540

8

2

576

20

16%

2.697

5

1.336

20

17

1

0%

102

6

15.109++)

21

3.604

124

100%

76.113

21

14.478

0%

29.125

*)

Gemiddelde (resterende) afschrijvingstermijn = boekwaarde gedeeld door de
geraamde afschrijvingslasten.
**) Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.
***) Waarvan € 95.000 uit de reserve afschrijvingslasten.
+)
Giessenlanden: Betreft voornamelijk schoolgebouwen.
Molenwaard: Betreft voornamelijk gebouwen voor de openbare dienst, panden
binnen de grondexploitatie/exploitatieplannen, gebouwen voor sport, gebouwen
voor cultuur/recreatie/overig, schoolgebouwen en brandweergarages.
++) Staat een bedrag van € 965.000 reserve kapitaallasten tegenover.
Verschillen afschrijvingslasten:
Er zijn verschillen in de afschrijvingstermijnen van diverse activa van de twee gemeenten.
De totale afschrijvingslasten per inwoner in de gemeente Giessenlanden bedragen € 49.
In de gemeente Molenwaard bedragen deze € 124 per inwoner. Het verschil per inwoner
tussen Giessenlanden en Molenwaard wordt veroorzaakt door:
1. De afschrijvingslasten van de gemeente Giessenlanden komen enkel voort uit
investeringen met economisch nut. Investeringen met maatschappelijk nut worden niet
geactiveerd. Dit soort investeringen wordt veelal eenmalig ten laste van reserves
gebracht. De afschrijvingslasten van de gemeente Molenwaard komen voort uit
investeringen met een economisch nut en maatschappelijk nut;
2. De gemiddelde (resterende) afschrijvingstermijn van zowel de gemeente
Giessenlanden als de gemeente Molenwaard is 21 jaar. In beide gemeenten zijn de
afschrijvingslasten voor de bedrijfsgebouwen het hoogst;
3. In de gemeente Giessenlanden zijn de lasten voor grond-,weg- en waterbouwkundige
werken relatief lager (10%) dan bij de gemeente Molenwaard (27%). In vergelijking met
de gemeente Molenwaard zitten er in deze afschrijvingslasten geen lasten voor
bijvoorbeeld wegen en openbare verlichting.
Conclusie:
De gemeente Giessenlanden heeft lagere afschrijvingslasten per inwoner, namelijk € 49.
Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat de investeringen met maatschappelijk
nut niet geactiveerd worden. De gemiddelde (resterende) afschrijvingstermijn is 21 jaar,
dit is gelijk aan die van de gemeente Molenwaard. Investeringen met maatschappelijk nut
worden ineens ten laste van de exploitatie of eenmalig ten laste van reserves gebracht.
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De gemeente Molenwaard heeft hogere afschrijvingslasten per inwoner, namelijk € 124
en een gemiddelde (resterende) afschrijvingstermijn van 21 jaar. Bij de gemeente
Molenwaard zijn de lasten hoger, omdat investeringen met economisch -en
maatschappelijk nut worden geactiveerd.
Opvallend is het dat zowel de gemeente Giessenlanden als de gemeente Molenwaard een
gemiddelde(resterende) afschrijvingstermijn van 21 jaar hebben, ondanks de onderlinge
verschillen van de afschrijvingslasten en afschrijvingstermijnen.

3.3

Begroting en meerjarenraming

De begrotingsposities van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn beoordeeld
aan de hand van zowel het verleden, het heden als de toekomst. In paragraaf 3.3.1 is
ingegaan op de financiële positie in historisch perspectief, waarbij teruggeblikt wordt op
de begrotingssituatie van de afgelopen drie jaren (2012, 2013 en 2014). In paragraaf
3.3.2 is ingegaan op de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018. In paragraaf
3.3.3 is kort vooruitgeblikt naar toekomstige ontwikkelingen die financiële effecten
kunnen hebben voor de komende begrotingen van de beide gemeenten. Tenslotte is in
paragraaf 3.3.4 ingegaan op de bevolkingsontwikkeling van de beide gemeenten en die
van de eventuele nieuwe fusiegemeente.
3.3.1

Financiële positie in historisch perspectief

Tabel 3.3.1.1 resultaten begrotingen 2012 t/m 2014, inclusief
meerjarenramingen. Bedragen x € 1.000,Giessenlanden

Molenwaard

Begroting
2012

64

2013

75
245

2014

-442
480

149

Meerjarenraming
2013

560

2014

522

236

2015

370

-243

-59

-499

-529

2016

-299
-167

-285

-709

-518

-1573

-408

-1858

2017
-852
-1439
Het betreft hier de door de provincie berekende resultaten, rekening houdend met
correcties voor incidentele baten en lasten en eventuele overige correcties zoals
bijvoorbeeld niet realistische ombuigingen.
Giessenlanden
Begroting 2012
De begroting 2012 sluit met een resultaat na bestemming van € 0. De meerjarenraming
sluit met resultaten na bestemming van respectievelijk afgerond € 110.000 batig,
€ 380.000 batig en € 370.000 batig. Het resultaat 2012 is gerealiseerd door een
incidentele onttrekking van € 937.000 uit de reserve woningbedrijf. In de
meerjarenraming is voor alle jaren sprake van een positief saldo zonder een onttrekking
uit de reserve woningbedrijf. In de begroting 2012 en in de meerjarenraming 2013-2015
zijn bezuinigingen opgenomen van ruim € 1,6 miljoen in 2012 tot € 2,2 miljoen in 2015.
Dekking vanuit reserve woningbedrijf
In oktober 2008 is het woningbedrijf verkocht. De opbrengsten zijn gestort in de reserve
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woningbedrijf (ruim € 74 miljoen, belegd in obligaties en onderlinge uitlening). Bij de
begroting 2010 is besloten om de rente van de reserve in te zetten voor het tekort op de
begroting en meerjarenraming. De gemeente heeft besloten (in ieder geval) tot en met
2015 de renteopbrengst volledig als dekkingsmiddel voor de exploitatie in te zetten.
Rekening houdend met een correctie voor de incidentele baten en lasten bedroegen de
structurele resultaten respectievelijk afgerond € 64.000 batig, € 560.000 batig,
€ 522.000 batig en € 370.000 batig. De begroting 2012 en de meerjarenraming 20132015 waren derhalve materieel in evenwicht. GS hebben de gemeente voor het
begrotingsjaar 2012 onder het repressieve toezicht geplaatst.
Begroting 2013
De begroting 2013 sluit met een resultaat na bestemming van € 0. De meerjarenraming
2014-2016 sluit met resultaten na bestemming van respectievelijk afgerond
€ 429.000 batig, € 30.000 batig en € 521.000 nadelig. Rekening houdend met een
correctie voor de incidentele baten en lasten bedragen de structurele resultaten
respectievelijk afgerond € 245.000 batig, € 236.000 batig, € 243.000 nadelig en
€ 499.000 nadelig. De begroting 2013 en de jaarschijf 2014 is structureel in evenwicht en
de jaarschijven 2015 en 2016 niet. GS hebben de gemeente voor het begrotingsjaar 2013
onder het repressieve toezicht geplaatst.
Begroting 2014
De begroting is opgesteld rekening houdend met de vastgestelde uitgangspunten en
ingeboekte besparingen ad € 0,4 miljoen met ingang van 2014. De begroting 2014 en
meerjarenraming 2015-2017 sluiten met resultaten na bestemming van afgerond
€ 839.000 batig, € 208.000 batig, € 498.000 nadelig en € 726.000 nadelig. Rekening
houdend met een correctie voor de incidentele baten en lasten bedragen de structurele
resultaten respectievelijk € 480.000 batig, € 59.000 nadelig, € 529.000 nadelig en
€ 852.000 nadelig. De begroting 2014 is derhalve structureel en reëel in evenwicht, alle
jaren van de meerjarenraming 2015-2017 niet. GS hebben de gemeente voor het
begrotingsjaar 2014 onder het repressieve toezicht geplaatst.
Molenwaard
Inleiding
Op 6, 13 en 14 december 2010 hebben de raden van de voormalige gemeenten
Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland het ontwerp-herindelingsadvies tot
samenvoeging van de drie gemeenten per 1 januari 2013 vastgesteld. Dit betekende dat
vanaf 14 december 2010 de bepalingen van de Wet algemene regels herindeling (Wet
arhi) op besluiten van de drie gemeenten van toepassing waren en de drie gemeenten
vanaf deze datum onder het preventieve Arhitoezicht van GS vielen.
Begroting 2012
De gemeenteraden van de voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en NieuwLekkerland hebben de in gezamenlijkheid opgestelde programmabegroting 2012 en
meerjarenraming 2013-2015 vastgesteld en in één gezamenlijk boekwerk gepresenteerd,
met de resultaten per gemeente en in totaal voor de nieuwe gemeente Molenwaard.
Conform afspraak met de drie voormalige gemeenten hebben GS het resultaat van de
drie gemeenten in totaliteit beoordeeld, omdat het fusieproces voor wat betreft de
harmonisatie van de drie begrotingen al in een vergevorderd stadium was.
De begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 sluiten met resultaten na bestemming
van afgerond € 121.000 batig, € 79.000 nadelig, € 283.000 batig en € 335.000 batig.
Rekening houdend met een correctie voor de incidentele baten en lasten, de tijdens de
begrotingsbehandeling aangenomen amendementen en een correctie van nog nader in te
vullen taakstellingen(stelposten) in 2014 en 2015 bedragen de structurele resultaten
respectievelijk afgerond € 75.000 batig, € 299.000 nadelig, € 167.000 nadelig en
€ 709.000 nadelig. De begroting 2012 is derhalve materieel in evenwicht, alle jaren van
de meerjarenramingen 2013-2015 niet. GS hebben de begroting 2012 goedgekeurd.
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Begroting 2013
De begroting 2013 is de eerste begroting van de nieuwe fusiegemeente Molenwaard. Voor
het begrotingsjaar 2013 stond de gemeente onder het preventieve toezicht wegens
termijnoverschrijding indiening begroting. Deze begroting kon niet tijdig worden
ingezonden omdat de nieuwe gemeente op 1 januari 2013 is gestart.
De begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 sluiten met resultaten na bestemming
van afgerond € 48.000 batig, € 331.000 batig, € 71.000 nadelig en € 304.000 batig.
Rekening houdend met een correctie voor de incidentele baten en lasten, een correctie
voor een bij nader inzien niet realistische taakstelling bedrijfsvoering in relatie tot
regionalisering/opschaling en een in de programmabegroting geraamde OZB-verhoging
die op basis van het coalitieakkoord achterwege is gebleven, bedragen de structurele
resultaten respectievelijk afgerond € 442.000 nadelig, € 285.000 nadelig, € 518.000
nadelig en € 408.000 nadelig. Zowel de begroting 2013 als de meerjarenraming 20142016 zijn derhalve structureel niet in evenwicht. In verband hiermede hebben GS
goedkeuring onthouden aan de begroting 2013.
Begroting 2014
De begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 sluiten met resultaten na bestemming
van afgerond € 78.000 batig, € 1.181.000 nadelig, € 1.583.000 nadelig en € 1.289.000
nadelig. Rekening houdend met een correctie voor de incidentele baten en lasten
bedragen de structurele resultaten respectievelijk € 149.000 batig, € 1.573.000 nadelig,
€ 1.858.000 nadelig en € 1.439.000 nadelig. De begroting 2014 is derhalve structureel en
reëel in evenwicht, alle jaren van de meerjarenraming 2015-2017 niet. GS hebben de
gemeente voor het begrotingsjaar 2014 onder het repressieve toezicht geplaatst.
3.3.2

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

De kern van de beoordeling van de financiële positie in deze paragraaf ligt in de
beoordeling van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. Beoordeeld wordt
of de begroting structureel en reëel in evenwicht is en in het geval dat hiervan geen
sprake is of de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat het structurele en reële
evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.
Tabel 3.3.2.1
Resultaat begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018
Bedragen x € 1.000
Gemeente
Giessenlanden

2015
613

2016

2017

401

152

2018
-62

Molenwaard
15
-123
-229
143
Het betreft hier de door de provincie berekende resultaten, rekening houdend met
correcties voor incidentele baten en lasten en eventuele overige correcties zoals
bijvoorbeeld niet realistische ombuigingen.
Giessenlanden
De bezuinigingen uit takendiscussie (kader 30 mei 2013) bedragen voor 2015 € 289.100
oplopend tot € 354.100 vanaf 2017. Deze bezuinigingen zijn op programmaniveau
geraamd waarbij ze aan de lastenkant in mindering zijn gebracht op de budgetten.
Het resterend potentieel aan bezuinigingsopties uit de takendiscussie bedraagt hierna nog
ruim € 1 miljoen. Vanwege de onzekere financiële toekomst is in november 2014 met de
raad afgesproken alle bezuinigingsopties uit te werken. In het eerste halfjaar van 2015
zullen de voorstellen worden ingedeeld in drie tranches.
Naar aanleiding van de discussie omtrent de jaarrekening 2013 zijn de budgetten voor
2015 strakker begroot (lucht uit begroting). Dit aframen levert een besparing op van
€ 400.000.
De begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 sluiten hierdoor met resultaten na
bestemming van respectievelijk € 921.000 batig, € 409.000 batig, € 147.000 batig en
€ 62.000 nadelig. Rekening houdend met een correctie voor de incidentele baten en lasten
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bedragen de resultaten respectievelijk afgerond € 613.000 batig, € 401.000 batig,
€ 152.000 batig en € 62.000 nadelig. De begroting 2015 en de jaarschijven 2016 en 2017
van de meerjarenraming 2016-2018 zijn structureel en reëel in evenwicht, voor het jaar
2018 van de meerjarenraming is dit niet het geval. Het begrotingssaldo van 2015 ad
€ 921.200 zal worden gestort in de reserve opbrengst Woningbedrijf. Tot slot wordt in de
periode 2014-2018 € 25 miljoen geïnvesteerd.
Molenwaard
De begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 sluiten met resultaten na bestemming
van respectievelijk € 0, € 582.000 nadelig, € 292.000 nadelig en € 205.000 batig. Hierbij
is rekening gehouden met de gevolgen van de septembercirculaire gemeentefonds 2014
van het ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties en met structurele
bezuinigingen oplopend van ruim € 0,5 miljoen in 2015 tot ruim € 1,6 miljoen in 2018.
Rekening houdend met een correctie voor de incidentele baten en lasten, een door de
raad aangenomen amendement met betrekking tot de huurverhoging voor verenigingen
en een correctie van de taakstellende bezuiniging op “fysieke middelen” in 2015 en 2016
omdat deze bezuiniging nog niet duidelijk is, bedragen de gecorrigeerde resultaten
respectievelijk afgerond € 15.000 batig, € 123.000 nadelig, € 229.000 nadelig en
€ 143.000 batig. De begroting 2015 en de jaarschijf 2018 van de meerjarenraming
2016-2018 zijn structureel en reëel in evenwicht, voor de jaren 2016 en 2017 van de
meerjarenraming is dit niet het geval.
Toezichtvorm 2015
Volgens artikel 203 van de Gemeentewet behoeft de begroting van een gemeente
goedkeuring indien deze naar het oordeel van GS niet structureel en reëel in evenwicht is
en blijkens de meerjarenraming niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een
structureel en reëel evenwicht tot stand zal worden gebracht. Dit is het zogenaamde
preventieve toezicht. Als de begroting naar het oordeel van GS structureel en reëel in
evenwicht is of het blijkens de meerjarenraming aannemelijk is dat in de eerstvolgende
jaren een structureel en reëel evenwicht tot stand zal worden gebracht, behoeft de
begroting van een gemeente geen goedkeuring en is er sprake van repressief toezicht.
Giessenlanden en Molenwaard
De beide gemeenten zijn voor het begrotingsjaar 2015 onder het repressieve toezicht
geplaatst.
3.3.3

Ontwikkelingen

In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal mogelijke ontwikkelingen die een rol
kunnen gaan spelen bij de toekomstige begrotingen en meerjarenramingen, omdat deze
ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de hoogte van de structurele baten en/of
lasten.
Objectieve verdeling Jeugdzorg en Wmo
De objectieve verdeelmodellen Jeugdzorg en Wmo kunnen leiden tot herverdeeleffecten.
In de decembercirculaire gemeentefonds 2014 van het ministerie van BZK is opgenomen
dat de aandacht uitgaat naar het ontwikkelen van een goede overgangsregeling. Door de
regeling worden de herverdeeleffecten die bij de overgang op de objectieve verdeling
optreden in een nader te bepalen tempo geëffectueerd. Er liggen hier enkele complexe
vraagstukken, aldus de circulaire. Deze wil het Rijk samen met de VNG en de gemeenten
oplossen. De resultaten zullen worden verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds 2015
van het ministerie van BZK en hebben effect met ingang van 2016.
Tweede fase groot onderhoud gemeentefonds
De tweede fase van het groot onderhoud (onderzoeken naar de clusters Brandweer en
rampenbestrijding, Werk en inkomen, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing en Onderwijshuisvesting) is in volle gang. De resultaten van deze
onderzoeken worden verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds 2015 van het ministerie
van BZK en hebben effect met ingang van 2016. Uit de voorlopige berekeningen die op 23
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maart 2015 door het ministerie van BZK zijn vrijgegeven, blijkt dat voor de beide
gemeenten een positief herverdeeleffect is berekend van € 508.108(Giessenlanden) en
€ 879.735(Molenwaard). Deze positieve herverdeeleffecten zijn gebaseerd op de situatie
2014. In de meicirculaire 2015 volgt de actualisatie van de gegevens naar het
uitkeringsjaar 2016. Dit kan nog tot aanpassingen leiden.
Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelasting voor
overheidsondernemingen
Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering
vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen aangenomen. De
vennootschapsbelasting wordt zodanig aangepast dat overheidsondernemingen die
economische activiteiten verrichten op een markt waarop ook private ondernemingen
actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) worden
onderworpen als die van private ondernemingen. De aanpassingen hebben tot doel een
gelijk speelveld te creëren tussen partijen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de
bezwaren die de Europese Commissie, vanuit een oogpunt van staatssteun heeft geuit,
tegen de op dit moment geldende ruime Vpb-vrijstelling voor overheidsondernemingen.
Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving, indien de Eerste Kamer de wet ook
goedkeurt (vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2015), in werking treedt op 1 januari
2016 en van toepassing wordt op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.
Door deze wetswijziging worden directe overheidsactiviteiten bestaande uit
grondbedrijfsactiviteiten belastbaar alsook indirecte overheidsactiviteiten door middel van
PPS’en. Het risico is groot dat door de aantrekkende economie de Nederlandse gemeenten
die de afgelopen jaren verlies hebben genomen vanaf 2016 over dezelfde verliesgevende
grondexploitaties en grondposities winstbelasting moeten gaan betalen als de markt
aantrekt. Het wetsvoorstel kan (opnieuw) leiden tot negatieve financiële gevolgen op de
grondexploitatie.
Grondexploitatie
De gemeenten lopen nog steeds risico’s op de onderhanden werkpositie in de
grondexploitaties. Ook voor de komende jaren gelden deze risico's onverminderd.
Pensioenaanspraken politieke ambtsdragers
Recentelijk is uit een feitenonderzoek van Deloitte, in opdracht van het ministerie van
BZK, gebleken dat (onder andere) gemeenten de pensioenaanspraken van politieke
ambtsdragers niet voldoende hebben gedekt door voorzieningen. Daardoor moet een deel
van de aanspraken vanuit de begroting worden gedekt.
Maatschappelijke opgaven
Op 13 februari 2014 presenteerde de commissie Schutte haar eindrapport “Waard om te
besturen”. In het rapport wordt onder andere ingegaan op de maatschappelijke opgaven
waarvoor de gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staan. De
maatschappelijke opgaven worden in het rapport samengevat in acht punten, die in het
rapport afzonderlijk worden geanalyseerd tegen de achtergrond van de door de commissie
gevoerde gesprekken en worden voorzien van enkele algemene conclusies.
In deze scan wordt volstaan met het noemen van deze acht punten, te weten:
1. Verzilveren van de gunstige ligging van de regio AV.
2. Invulling geven aan samenwerking binnen het maritieme cluster.
3. Waarborgen van de leefbaarheid en anticiperen op demografische veranderingen.
4. Uitvoering geven aan de woonvisie.
5. Decentralisaties binnen het sociaal domein.
6. Toekomstbestendigheid van de agrarische sector.
7. Versterken van recreatie en toerisme.
8. Antwoord geven op de druk op de financiën van gemeenten.
3.3.4

Bevolkingsontwikkeling

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de bevolkingsontwikkeling van beide
gemeenten afzonderlijk en in totaliteit. Het betreft hier de feitelijke ontwikkeling in de
periode 2010-2014 volgens het CBS en de prognoses 2015-2020 van Primos (ministerie
van BZK), Pearl (CBS Statline) en BP (Provincie Zuid-Holland).
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Tabel 3.3.10a Bevolkingsontwikkeling
Werkelijk
Prognose
Prognose
Prognose
C BS
Primos
Pearl
BP
2010-2014 2015-2020 2015-2020 2015-2020
Giessenlanden
-9
-92
-200
-22
Aantal inwoners
14.442
14.330
14.400
14.510
Molenwaard
-62
99
-500
847
Aantal inwoners
29.032
29.358
28.300
29.954

In de periode 2010-2014 is het inwonertal van beide gemeenten volgens het CBS gedaald
met 9(Giessenlanden) en 62(Molenwaard). De prognose 2015-2020 van Primos voorspelt
een daling bij Giessenlanden met 92 inwoners en een stijging bij Molenwaard met 99
inwoners. Pearl daartegen voorspelt bij beide gemeenten een daling van het aantal
inwoners bij Giessenlanden(200) en bij Molenwaard(500). De BP-prognose voorspelt een
lichte daling bij Giessenlanden (22) en een stijging bij Molenwaard met 847 inwoners.
Tabel 3.3.10b Bevolkingsontwikkeling fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard
Werkelijk
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose GiessenlandenC BS
Primos
Pearl
BP
Molenwaard 2015 -2018
2010-2014 2015-2020 2015-2020 2015-2020
Ontwikkeling
-71
7
-700
825
0
Aantal inwoners
43.474
43.688
42.700
44.464
43.462

In de periode 2010-2014 is het inwonertal van de fictieve gemeente GiessenlandenMolenwaard volgens het CBS feitelijk gedaald met 71 inwoners tot 43.474. De prognose
van Primos 2015-2020 laat een lichte stijging van het inwonertal zien. Pearl daartegen
laat een forse daling van het aantal inwoners zien. De BP-prognose daarentegen laat een
positief beeld zien.
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gaan voor de berekening van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds beiden uit van een gelijk aantal inwoners in de periode
2015 – 2018 van respectievelijk 14.430 en 29.032, of in totaal 43.462. Dit aantal ligt
onder die van de prognoses 2015-2020 van BP en Primos en boven die van Pearl.
3.4

Vermogenspositie

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook noodzakelijk een beeld te vormen
over de vermogenspositie. De vermogenspositie wordt beoordeeld op basis van de drie
R's: reservepositie, risico's en ratio's. De reservepositie is het eigen vermogen van de
gemeente dat bestaat uit de algemene - en bestemmingsreserves én de stille reserves.
De voorzieningen behoren niet tot het eigen vermogen van de gemeente. Tegenover elke
voorziening staat immers een verplichting. Een voorziening is dan ook niet vrij
besteedbaar. De aanwezigheid van risico’s bepaalt de mate waarin weerstandscapaciteit
nodig is en dus de mate waarin het eigen vermogen geblokkeerd wordt door risico’s. Voor
reguliere risico’s, die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn, kan
een voorziening worden getroffen of kan een verzekering worden afgesloten. Voor deze
risico’s is geen weerstandscapaciteit nodig.
De ratio's belichten de vermogensbestanddelen en de financieringspositie van een
gemeente nader. De financieringspositie en -structuur zijn een belangrijk onderdeel
binnen de financiën van elke gemeente vanwege de rentelasten die hiermee gemoeid zijn.
Een stabiel treasurybeleid brengt evenwicht binnen de financiële positie.
3.4.1

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote
tegenvallers te dekken, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op
het huidige niveau. De weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een incidenteel en een
structureel deel.
Onder de incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan het vermogen om onverwachte
eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de
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voortzetting van taken op het geldende niveau. De middelen die dat vermogen kunnen
bepalen zijn:
• de algemene reserve en de reserves waaraan de raad een bestemming heeft gegeven
die kan worden gewijzigd;
• de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene lasten voor zover hier nog
geen bestemming aan is gegeven;
• het incidentele rekeningsaldo dat nog niet aan de algemene reserve is toegevoegd;
• de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn.
Onder de structurele weerstandscapaciteit wordt verstaan het vermogen om onverwachte
tegenvallers structureel in de begroting op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor
de voortzetting van de taken op het huidige niveau. De middelen die dat vermogen
kunnen bepalen zijn
• het structureel begrotingssaldo.
• de in de begroting opgenomen ramingen voor structurele (dus cumulatief geraamde)
onvoorziene lasten voor zover hier nog geen bestemming aan is gegeven;
• de resterende belastingcapaciteit.
3.4.2

Risico's en weerstandsvermogen

Risico’s
Naast vaststelling van de vermogenspositie en de weerstandscapaciteit is het noodzakelijk
inzicht te hebben in de (financiële) risico’s. De risico’s relevant voor de vermogenspositie
en de weerstandscapaciteit zijn die risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen.
Reguliere risico’s, risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar
zijn, hoeven niet in de paragraaf weerstandsvermogen te worden opgenomen. Hiervoor
dienen immers verzekeringen te worden afgesloten of voorzieningen te worden gevormd.
Daarnaast gaat het om risico’s die van materiële betekenis zijn voor het balanstotaal of
de financiële positie. Om alle risico’s in beeld te brengen is een risico-inventarisatie
noodzakelijk. Het verdient aanbeveling daarbij jaarlijks een vaste systematiek te volgen
om mogelijke risico’s inzichtelijk te maken, beheersmaatregelen te nemen en risico’s
nader te kwantificeren. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan vervolgens de omvang
van de benodigde weerstandscapaciteit worden vastgesteld en nadere besluiten worden
genomen over de omvang hiervan in relatie tot de vastgestelde risico’s. Geïnventariseerd
is of de twee gemeenten de risico’s zowel systematisch/kwalitatief als kwantitatief hebben
geïnventariseerd.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico’s die resteren na de
beheersmaatregelen en de weerstandscapaciteit die de gemeente heeft om de niet
begrote kosten die eventueel voortvloeien uit de risico’s op te vangen. Het
weerstandsvermogen geeft dus antwoord op de vraag in hoeverre een gemeente in staat
is om nog niet afgedekte risico’s op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van het
beleid op het huidige niveau. Het doel van het geven van inzicht in het
weerstandsvermogen voorkomt dat iedere tegenvaller leidt tot bezuinigingen. Hierna is de
informatie over de risico’s en het beschikbare weerstandsvermogen voor de beide
gemeenten weergegeven.
Giessenlanden
Zowel binnen het bestuur als de organisatie wordt op meerdere momenten per jaar
geïnventariseerd of er situaties of omstandigheden zijn die een risico vormen voor de
gemeente. Van elk risico wordt een inschatting gemaakt van de mate van
waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en wat de financiële consequenties hiervan
zijn. Dit wordt uitgewerkt in een kans- en een gevolgwaarde. Hieruit volgt per genoemd
risico een risicowaarde. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de
risico’s opgenomen en ook gekwantificeerd. De totale omvang van de risico’s wordt
gesteld op € 1,7 miljoen (2014 € 0,8 miljoen, 2013 € 1,1 miljoen). De stijging van het
risicoprofiel wordt veroorzaakt door de Integratie-uitkering Sociaal Domein.
In de paragraaf weerstandsvermogen is de totale incidentele weerstandscapaciteit
weergegeven met een omvang van € 71,2 miljoen. Dit hoge bedrag houdt verband met
de verkoop van het woningbedrijf in 2008. In dit bedrag is € 0,6 miljoen voor onbenutte
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belastingcapaciteit meegenomen. Hierop is de berekende risicowaarde (benodigde
weerstandcapaciteit) ad € 1,7 miljoen in mindering gebracht.
Op basis hiervan is het resterende saldo ad € 69,6 miljoen bepaald. Uitgaande van de
berekende bedragen voor beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde
weerstandcapaciteit komt de berekening van de ratio weerstandscapaciteit uit op 45,8.
Molenwaard
Het streefdoel(beleid) van de gemeente is een algemene reserve plus een risicoreserve
grondexploitatie van in totaal € 6,1 miljoen. De gemeente berekend de gekwantificeerde
risico's, inclusief grondexploitatie voor 2015 en 2016 op ruim € 4,8 miljoen en de
beschikbare weerstandscapaciteit , inclusief grondexploitatie op bijna € 5,2 miljoen, ofwel
een ratio van 1,06. Voor de periode vanaf 2017 worden de gekwantificeerde risico's
berekend op ruim € 8,2 miljoen en de beschikbare weerstandscapaciteit op ruim € 8
miljoen, of wel een ratio van 0,97. Dit betekent dat de weerstandsratio op korte termijn
boven de ratio 1 ligt (1,06). Op de lange termijn zakt de ratio onder de ratio 1 (0,97).
Deze ontwikkeling wordt door de incidentele financiële risico's van de grondexploitatie
veroorzaakt. Het streefdoel voor een financiële buffer in 2018 van € 6,1 miljoen wordt
daardoor (nog) niet gerealiseerd. Sterker nog , door noodzakelijke onttrekkingen in
verband met de nadelige saldi op de jaarschijven 2016 en 2017 van de meerjarenraming
2016-2018 van de begroting 2015, het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de
kerktorens en het afschaffen van de inflatiecorrectie voor reserves loopt de algemene
reserve terug. De risicoreserve grondexploitatie zal op basis van in het MPG 2013
verwachte winsten nog toenemen. Het MPG 2014 zal gelet op de grondverkopen in 2014
in ieder geval geen beter beeld opleveren. Een vermindering van een reservepositie van
€ 3 miljoen is waarschijnlijker. De gemeente merkt op dat de stand en ontwikkeling van
de financiële reserves daarmee een zorgpunt blijft en dat aanvullende maatregelen zoals
ombuigingen voor het verbeteren van de reserves wenselijk zijn. In de brief over de
begroting 2015 hebben GS dit punt onderschreven en de verwachting uitgesproken dat
de versterking van het weerstandsvermogen een aandachtspunt voor de gemeente blijft.
In de brieven van GS over de begrotingen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren heeft
dit punt ook aandacht gekregen.
N.B.
Het verschil tussen de berekende risicowaarde van de beide gemeenten wordt voor een
belangrijk deel veroorzaakt door een opgenomen risico voor de grondexploitatie bij
Molenwaard.
3.4.3

Ratio's

Voor de financiële positie is ook van belang de manier waarop de activa worden
gefinancierd en afgeschreven. Meer (kort) vreemd vermogen betekent immers een
hogere gevoeligheid van de begroting voor renteschommelingen en door het hanteren
van langere afschrijvingstermijnen kunnen lasten worden verschoven naar de toekomst.
De manier waarop de activa zijn gefinancierd kan inzichtelijk worden gemaakt met de
volgende ratio’s:
- Financieringsstructuur (financieringssaldo en gouden balansregel): zijn de vaste activa
ook gefinancierd met lang vermogen of ook met kort vreemd vermogen? Zo ja, wordt
de kasgeldlimiet overschreden?
- Solvabiliteit: in welke mate kan de gemeente haar investeringen door middel van eigen
middelen financieren?
- Investeringsratio: wat is de gemiddelde (resterende) afschrijvingstermijn in de
gemeente?
- Financieringsratio: De relatie tussen vrijgekomen middelen (afschrijvingen) en de
betaalde aflossingen op lang vreemd vermogen is een indicator voor het vermogen van
de gemeente om het investeringsvolume op peil te houden zonder nieuw vreemd
vermogen aan te trekken;
- Schuldratio’s (schuldquote en schuld per inwoner): Hoe verhoudt de totale schuld zich
ten opzichte van de totale inkomsten en hoeveel bedraagt de schuld per inwoner?
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Voor een totaal overzicht waaruit blijkt hoe de financiële ratio’s rekenkundig tot stand zijn
gekomen, wordt verwezen naar Bijlage 9. In de volgende tabel staan de uitkomsten
weergegeven:
Tabel financiële ratio’s
Gemeenten
Giessenlanden
Jaarrekening

Molenwaard

2011

2012

2013

2012

2013

Financieringssaldo (bedr. x € 1.000)

- 83.450

- 82.474

- 81.844

- 7.712

- 10.142

Gouden balansregel
Solvabiliteit
Investeringsratio
Financieringsratio
Bruto schuldquote
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor
verstrekte leningen
Bruto schuld per inwoner
Netto schuld per inwoner

0,16
85%
17,54
5,41
53%
-243%

0,16
87%
21,60
1,45
44%
-235%

0,16
88%
21,10
6,82
45%
-236%

0,93
15%
-

0,90
28%
21,03
0,16
106%
86%

-249%
€ 1.048
- € 4.792

-243%
€ 897
- € 4.839

-275%
€ 828
- € 4.299

€ 3.899
€ 2.834

76%
€ 2.821
€ 2.304

Voor Molenwaard is volstaan met de jaren 2012 en 2013.Het rekeningsjaar 2011 is
buiten beschouwing gelaten, omdat de beginbalans in totaliteit van de drie voormalige
gemeenten niet beschikbaar was.
Financieringssaldo
Het financieringssaldo bestaat uit de materiële vaste activa (inclusief voorraden gronden)
minus het eigen vermogen en het lang vreemd vermogen. De ratio geeft weer of de vaste
financieringsmiddelen (de som van het eigen vermogen en het lang vreemd vermogen) al
dan niet toereikend zijn om de vaste activa te financieren. Onvoldoende lang vermogen
leidt tot een financieringstekort. De gemeente kan dit financieringstekort gedeeltelijk met
kort vreemd vermogen financieren. Dit is wettelijk toegestaan voor zover de kasgeldlimiet
niet wordt overschreden. De kasgeldlimiet bedraagt maximaal 8,5% van het
begrotingstotaal. Het financieringstekort boven de kasgeldlimiet is de aanvullende lange
financieringsbehoefte, die de gemeente met lang vreemd vermogen dient te financieren.
Giessenlanden
De tabel geeft voor alle jaren een hoog financieringsoverschot aan. De vaste
financieringsmiddelen zijn dus ruimschoots toereikend om de vaste activa te financieren.
Dit wordt veroorzaakt door het hoge weerstandsvermogen als gevolg van een in 2008
verkocht woningbedrijf. Deze opbrengst is volledig belegd. Dit werkt door in bijna alle
ratio’s. Doordat zowel de vaste activa als het lang eigen en vreemd vermogen in totaliteit
nauwelijks wijzigen in de loop der jaren, is de ratio redelijk constant.
Molenwaard
Ook de gemeente Molenwaard heeft te maken met financieringsoverschotten. Deze zijn
echter beduidend lager dan bij de gemeente Giessenlanden. De investeringen in vaste
activa, die vele malen groter zijn dan bij de gemeente Giessenlanden, worden voor een
groot deel gefinancierd met langlopende geldleningen. Zoals hierna zal blijken, bestaan
de vaste financieringsmiddelen voor een gering deel uit reserves.
Gouden balansregel
De financieringsstructuur komt ook naar voren in de gouden balansregel. Hierin wordt de
verhouding tussen het totaal van de materiële vaste activa (inclusief de voorraden
gronden) en de vaste financieringsmiddelen (eigen en lang vreemd vermogen)
weergegeven. De looptijd van het vermogen dient daarbij zoveel mogelijk te zijn
afgestemd op de omlooptijd van de activa. De bedrijfseconomische norm voor particuliere
bedrijven is 1, dat wil zeggen dat alle vaste activa zijn gefinancierd met eigen vermogen
en lang vreemd vermogen. Voor gemeenten ligt de norm hoger omdat gemeenten een
deel van de vaste investeringen (tot de kasgeldlimiet) mogen financieren met kort
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vreemd vermogen.
Giessenlanden en Molenwaard
Doordat bij de gouden balansregel gebruik wordt gemaakt van dezelfde waarden als bij
het financieringssaldo vertoont het verloop van de ratio's eenzelfde beeld. Omdat beide
gemeenten financieringsoverschotten hebben, voldoen de ratio’s telkens aan de
bedrijfseconomische norm van maximaal 1. Door het hoge eigen vermogen bij de
gemeente Giessenlanden komen de ratio’s hier ruimschoots uit onder de 1. Het kort
vreemd vermogen wordt bij beide gemeenten dus niet gebruikt om vaste activa mee te
financieren. Een eventuele overschrijding van de kasgeldlimiet is niet aan de orde.
Solvabiliteit
Deze ratio geeft de mate weer waarin de gemeente haar investeringen door middel van
eigen middelen financiert. De indicator geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in
staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Er zijn verschillende manieren om
deze ratio uit te rekenen. De hier gekozen manier sluit aan bij de kengetallen zoals die
worden berekend en voorgesteld door de commissie Depla in het kader van de
vernieuwing van het BBV. Het eigen vermogen wordt uitgedrukt als percentage van het
totale vermogen. De minimumnorm van de ratio ligt globaal tussen de 20% en 30%. Bij
minder dan 20% heeft een gemeente haar bezit zwaar belast met schuld. Het licht staat
dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio van minder dan 30% springt het licht op oranje.
Giessenlanden
In alle jaren beweegt de solvabiliteit zich tussen de 85% en 90%. Dat duidt erop dat de
vaste activa voor een groot deel met eigen vermogen wordt gefinancierd. Het hoge
weerstandsvermogen zorgt voor een solide financiële positie.
Molenwaard
Voor de gemeente Molenwaard valt de solvabiliteitsratio een stuk lager uit. De gemeente
komt in 2013 uit op 28%. Dat houdt in dat de vaste activa maar voor een klein deel met
eigen vermogen worden gefinancierd. Bij deze lage solvabiliteit is de gemeente
afhankelijk van vreemd vermogen en daardoor in principe gevoelig voor externe
renteontwikkelingen. De hogere ratio ten opzichte van de beginbalans wordt veroorzaakt
door enerzijds de Arhi herindelingsuitkering (€ 8 miljoen), de vrijval van
onderhoudsvoorzieningen (voor € 9,7 miljoen toegevoegd aan bestemmingsreserves) en
anderzijds afboekingen op grondexploitaties en vastgoed (€ 6,1 miljoen). Het eigen
vermogen stijgt mede hierdoor per saldo met € 12,1 miljoen.
Investeringsratio
De investeringsratio geeft de gemiddelde resterende afschrijvingstermijn weer. De ratio
wordt bepaald door de boekwaarde (exclusief grondexploitatie, hypothecaire geldleningen
aan personeel, deelnemingen en beleggingen en kapitaalverstrekkingen woningbouw) te
delen door de geraamde afschrijvingslasten. Een relatief lange gemiddelde
afschrijvingstermijn kan duiden op een zekere financiële problematiek bij een gemeente.
Door het hanteren van lange afschrijvingstermijnen kunnen lasten immers worden
verschoven naar de toekomst.
Giessenlanden en Molenwaard
Voor beide gemeenten geldt uiteindelijk een investeringsratio van 21. De resterende
afschrijvingstermijn bedraagt dus 21 jaar. Dit is een acceptabele periode. In paragraaf
3.2.2. wordt nader ingegaan op de verschillende afschrijvingstermijnen die beide
gemeenten hanteren.
Financieringsratio
De relatie tussen vrijgekomen middelen (afschrijving) en de betaalde aflossingen op lang
vreemd vermogen is een indicator voor het vermogen van de gemeente om het
investeringsvolume op peil te houden zonder nieuw vreemd vermogen aan te trekken. In
een ‘ideale situatie’ lopen de afschrijvingen en aflossingen nagenoeg parallel. De ratio
bedraagt dan 1.
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Giessenlanden
Zoals blijkt uit de tabel zijn de ratio’s in 2011 en 2013 aanzienlijk hoger dan de gewenste
1. Omdat de gemeente haar investeringen voor een groot deel financiert met eigen
vermogen en slechts voor een gering deel met lang vreemd vermogen, zijn in deze jaren
de aflossingen beduidend lager dan de afschrijvingen. In 2012 is de ratio tijdelijk lager
omdat de gemeente in dat jaar gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een
onderhandse lening vervroegd af te lossen.
Molenwaard
Voor de gemeente Molenwaard geldt de omgekeerde situatie. De lage ratio van 0,16 duidt
erop dat de gemeente haar vaste activa met relatief veel vreemd vermogen heeft
gefinancierd (zie ook de toelichting bij de solvabiliteitsratio). Hierdoor zijn de aflossingen
ruim zes keer zo groot dan de afschrijvingen.
Schuldratio’s
Sinds in 2013 de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) in werking is getreden, is er
binnen de gemeenten een toenemende aandacht voor de schuldpositie. De vraag is of een
gemeente ook bij een scenario met economisch slecht weer genoeg geld overhoudt om de
schuldverplichtingen te blijven voldoen zonder dat de noodzakelijke publieke
voorzieningen in de knel komen. Om inzicht te krijgen in de schuldpositie zijn er diverse
kengetallen. Het belangrijkste is de schuldquote (schuld als percentage van de totale
baten voor bestemming reserves). Dit kengetal geeft een indicatie van de rentedruk op
de rekening. De schuld die een gemeente kan dragen hangt samen met de hoogte van
het inkomen; bij hogere inkomsten is er in absolute zin meer ruimte voor rentekosten en
aflossingen. Het kengetal geeft aan hoe een gemeente zijn leencapaciteit benut.
Daarnaast is de schuld per inwoner goed bruikbaar voor de ontwikkeling binnen de eigen
gemeente, maar bij het vergelijken tussen gemeenten onderling is dit niet de meest
geschikte maat.
Bij het begrip schuld wordt onderscheid gemaakt tussen bruto en netto schuld. Bij bruto
schuld wordt geen rekening gehouden met de financiële vorderingen die hier tegenover
staan (zoals langlopende uitzettingen, vorderingen, liquide middelen en overlopende
activa). Bij netto schuld wordt dit wel gedaan. Verder wordt de netto schuld quote
berekend in- en exclusief doorgeleende gelden. Omdat er in zijn algemeenheid
onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terugbetaald zullen worden, is het
verstandig dit onderscheid te maken. Op die manier wordt dit risico in beeld gebracht. In
deze herindelingsscan ligt het accent op de netto schuldquote zonder correctie voor
verstrekte leningen.
Giessenlanden
Zowel de bruto als de netto schuldquote is laag bij de gemeente Giessenlanden. De
gemeente hoeft niet veel leningen aan te gaan, omdat ze beschikt over veel eigen
vermogen. De netto schuldquote duikt zelfs fors in de min. Per saldo is er dus geen
sprake van een schuld, maar van een vordering. Dit houdt verband met beleggingen in de
vorm van obligaties. Eind 2008 is een woningbedrijf verkocht. Als gevolg hiervan zijn er
veel liquide middelen aanwezig. Deze zijn belegd in obligaties. Bij de netto schuld quote
worden deze financiële activa afgetrokken van de bruto schuld. Omdat er meer financiële
activa zijn dan schulden valt de netto schuld quote negatief uit. De correctie voor
verstrekte leningen laat in 2013 een stijging zien. Die wordt veroorzaakt doordat in 2013
voor € 8 miljoen is uitgeleend aan de gemeente Molenwaard voor een periode van 10
jaar.
Het aantal inwoners is een vrij constante factor. Het zogenaamde noemer effect is, anders
dan bij de inkomsten, vrijwel nihil. Uit de ontwikkeling van de bruto schuld per inwoner is
dan ook direct af te lezen dat de totale schulden licht afnemen. Dat de ontwikkeling van
de netto schuld per inwoner hier geen gelijke tred mee houdt, komt door de fluctuaties in
de vlottende activa (voornamelijk liquide middelen).
Molenwaard
Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en
100%. De gemeente Molenwaard zit met 86% binnen deze marge en blijft hiermee ver
onder de kritische norm van 130% (een grove indicatie). Bij een score van 100% springt
het licht op oranje, maar ook hier blijft de gemeente onder. Hoewel de gemeente naar
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verhouding veel van de vaste activa financiert met vreemd vermogen, is de rentedruk op
de rekening dus alleszins acceptabel. De gemeente heeft nog voldoende leencapaciteit.
Als de doorgeleende gelden niet worden meegenomen, bedraagt de netto schuldquote
10% lager. De correctie heeft voor een groot deel betrekking op verstrekte leningen aan
woningbouwcorporaties.
Doordat gebruik kan worden gemaakt van de openingsbalans van de nieuwe gemeente
per 1 januari 2013 kan de schuld per inwoner al voor twee jaren worden berekend. Ten
opzichte van de beginbalans van 2013 laat de schuld per inwoner een daling zien. Zowel
het lang vreemd vermogen als het kort vreemd vermogen zijn namelijk afgenomen. Het
lang vreemd vermogen is afgenomen doordat een deel van de voorzieningen werd
omgezet naar bestemmingsreserves en door reguliere aflossingen van onderhandse
leningen. De kortlopende schulden zijn verminderd door een afname van de crediteuren
en minder aangetrokken kasgeldleningen.

3.5

Jaarrekeningen

Voor inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van een gemeente is het
rekeningresultaat van belang. Bij de beoordeling van het resultaat is het belangrijk om
over een verschillenanalyse te beschikken, waarbij onderscheid wordt gemaakt in het
structurele en het incidentele resultaat. Een goede analyse van de uitkomst van de
jaarrekening is van belang voor de controlerende en de kaderstellende taak van de raad.
In deze paragraaf wordt daarom in het kort een beeld gegeven van de werkelijke
ontwikkeling van de financiële positie van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard in
de afgelopen jaren. Daarbij wordt ingegaan op de rekeningresultaten 2011 tot en met
2013. Omdat de gemeente Molenwaard bestaat sinds 2013, is voor de jaren 2011 en
2012 uitgegaan van de voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en NieuwLekkerland en de voormalige gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie De Waard.
Hierbij zal in hoofdlijnen worden ingegaan op de oorzaken van het rekeningresultaat en
het effect van de incidentele baten en lasten.
Tabel 3.5.1

Resultaten jaarrekeningen 2011 tot en met 2013, na correctie van
incidentele baten en lasten. Bedragen x € 1.000
Giessenlanden
Molenwaard
Jaarrekening
2011
486
-60
2012
2.673
1.394
2013
600
916

Giessenlanden
Jaarrekening 2011
De jaarrekening sluit met een positief resultaat na bestemming van € 1.014.000. Het
voordeel wordt vooral veroorzaakt door incidentele verschillen. De grootste meevaller is
de verkoop van een vrachtwagenparkeerplaats voor € 675.000. Rekening houdend met de
incidentele baten en lasten is er sprake van een structureel voordeel van €486.000. Er is
dus sprake van een materieel evenwicht. Dat wil zeggen dat in de jaarrekening alle
structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Van het voordelige saldo wordt
€ 1.003.000 toegevoegd aan de reserve opbrengst verkoop woningbedrijf. Het restant
gaat naar de algemene reserve van de Til-Groep.
Jaarrekening 2012
De jaarrekening sluit met een positief resultaat na bestemming van € 935.000. Dit saldo
kan in belangrijke mate worden verklaard door diverse externe factoren en
gebeurtenissen in de laatste maanden van het jaar, die niet vooraf te overzien waren.
Rekening houdend met de incidentele baten en lasten is er sprake van een structureel
voordeel van € 2.673.000. Er is dus voor 2012 sprake van materieel evenwicht. Het
bedrag van € 935.000 is toegevoegd aan de reserve opbrengst verkoop woningbedrijf.
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Jaarrekening 2013
Ook de jaarrekening 2013 sluit met een positief resultaat na bestemming van € 937.000.
Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers. De grootste
meevallers zijn de lagere uitgaven inzake uitvoering GLZ-samenwerking (Giessenlanden,
Leerdam, Zederik) en een voordeel op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Rekening houdend met de incidentele baten en lasten is er sprake van een structureel
voordeel van € 600.000. Er is dus voor 2013 sprake van materieel evenwicht. Van het
overschot wordt € 925.000 toegevoegd aan de reserve opbrengst verkoop woningbedrijf.
Het restant gaat naar de algemene reserve van de Til-Groep.
Accountant
De accountant heeft bij elke jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring
afgegeven ten aanzien van de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. De belangrijkste
aandachtspunten zijn:
- 2011: het risicomanagement verder vorm te geven, de financiële situatie van de
Avelingen groep blijvend monitoren, nog geen actualisatie van de
grondexploitatieberekening. Op basis van het weerstandsvermogen, het huidige financiële
beleid en de in de risicoparagraaf omschreven risico’s is de accountant van mening dat
Giessenlanden een uitstekende financiële positie heeft;
- 2012: (rijks)bezuinigingen, voorbereiding decentralisaties sociaal domein, verplicht
schatkistbankieren en grondexploitaties;
- 2013: onderzoek Commissie Schutte, (rijks)bezuinigingen, voorbereiding
decentralisaties sociaal domein.
Verslaggeving
Voor alle jaren geldt dat de verslaggeving geen aanleiding geeft tot het maken van
opmerkingen. De verslaggevingsvoorschriften vanuit het BBV zijn in voldoende mate
nageleefd. Tevens bevat elk jaarverslag de wettelijk voorgeschreven informatie en is de
inhoud van het jaarverslag niet tegenstrijdig met de jaarrekening.

Voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland en de
voormalige gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie De Waard
Jaarrekening 2011
De jaarrekeningen van de drie voormalige gemeenten en de gemeenschappelijke regeling
Werkorganisatie De Waard sluiten in 2011 in totaliteit met een resultaat voor bestemming
van € 4,5 miljoen voordelig. Per saldo is er € 3,6 miljoen aan de reserves toegevoegd,
zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat € 900.000 voordelig bedraagt. Na
correctie van incidentele baten lasten ontstaat er echter een tekort van
€ 60.000. Er is dus geen sprake van materieel evenwicht. Het niet in evenwicht zijn van
de jaarrekeningen is meegenomen bij het besluit over de begroting 2013 van de nieuwe
gemeente Molenwaard.
Jaarrekening 2012
In 2012 sluiten de jaarrekeningen in totaliteit met een resultaat na bestemming van bijna
€ 3,6 miljoen positief. De oorzaken van het positieve saldo zijn de verrekening van de
algemene uitkering gemeentefonds over de jaren 2010, 2011 en 2012, de hogere
opbrengsten uit bouwleges, eenmalige verrekening over 2011 én de uitkering uit de
reserve van de Regionale Sociale Dienst alsmede de beoordeling van reserves en
voorzieningen, wat heeft geleid tot een vrijval ten gunste van de exploitatie 2012. Van
het resultaat is € 2,8 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Rekening houdend
met de incidentele baten en lasten resteert er een genormaliseerd netto resultaat van
€ 1,4 miljoen positief. Er is dus sprake van materieel evenwicht.
Accountant
De accountant heeft voor het aspect getrouwheid en rechtmatigheid een goedkeurende
controleverklaring afgegeven voor de jaren 2011 en 2012. De belangrijkste
aandachtspunten in de overall-conclusie zijn:
- 2011: aandacht blijven schenken aan verdere verbetering van de interne beheersing,
met name ten aanzien van de grondexploitaties, het doorontwikkelen van
bestuursrapportages, doorbelasting van interne uren en de implementatie van de
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verplichtingenadministratie. Verder adviseert de accountant de ontwikkeling van de
weerstandscapaciteit te blijven volgen, zeker gezien de ontwikkelingen rondom de
decentralisaties en bezuinigingen vanuit het Rijk;
- 2012: de interne controle op het gebied van de grondtransacties en aanbestedingen
verder verbeteren. Een ander aandachtspunt betreft de financiële ontwikkelingen bij de
NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en het feit dat de gemeenten borg staan voor
een deel van de leningenportefeuille van HVC.
Verslaggeving
Zowel in 2011 als in 2012 zijn de baten en lasten van de programma's niet afzonderlijk
maar gesaldeerd verantwoord. Dit is in strijd met het BBV. Voor het overige zijn de
verslaggevingsvoorschriften vanuit het BBV in voldoende mate nageleefd. Tevens bevat
elk jaarverslag de wettelijk voorgeschreven informatie en is de inhoud van het
jaarverslag niet tegenstrijdig met de jaarrekening.
Molenwaard
Jaarrekening 2013
De jaarrekening 2013 sluit met een positief resultaat na bestemming van € 27.000. Het
saldo is ontstaan door diverse incidentele voor- en nadelen die zich veelal pas laat in het
jaar hebben voorgedaan. Het bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Na
correctie van de incidentele baten en lasten is er sprake van een voordelig structureel
resultaat van € 916.000. De eerste jaarrekening van de gemeente Molenwaard is
derhalve materieel in evenwicht. Het resultaat voor bestemming bedraagt € 12,1 miljoen
positief. Hiermee stijgt het eigen vermogen. Bij de analyse van de solvabiliteitsratio wordt
toegelicht door welke incidentele factoren dit saldo is beïnvloed.
Accountant
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor het aspect getrouwheid
en voor het aspect rechtmatigheid. Aandachtspunten bij de jaarrekening zijn: de risico’s
en afwaarderingen van grondexploitaties, de afwikkeling van de verkoop van het
voormalige gemeentehuis Bleskensgraaf, het ontbreken van een centrale registratie van
subsidie-opbrengsten en een mogelijk fiscaal risico bij de huurovereenkomst met de
stichting beheer Sportaccommodatie Nieuwpoort.
Verslaggeving
De gemeente heeft verzuimd de staat van de gemeente als bijlage bij het jaarverslag te
voegen. Deze staat is later alsnog separaat toegezonden. In de jaarrekening zijn nog niet
de drie W-vragen (wat willen we bereiken?, wat hebben we daarvoor gedaan? en wat
heeft het gekost?) in de programma’s opgenomen. Deze informatie is elders in de
jaarrekening verwerkt. Met ingang van de begroting 2014 heeft de gemeente dit
aangepast. Voor het overige geeft de verslaggeving weinig aanleiding tot het maken van
opmerkingen. De verslaggevingsvoorschriften vanuit het BBV zijn in voldoende mate
nageleefd. De inhoud van het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening.

3.6

Onderwerpen uit de verplichte paragrafen

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde zoals die beschreven worden in de
ingevolge het BBV voorgeschreven verplichte paragrafen. Artikel 9 van het BBV bepaalt
namelijk dat in de beleidsbegroting paragrafen worden opgenomen, waarin de
beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale
heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting
staan worden gebundeld in een overzicht, waardoor de raad voldoende inzicht krijgt. De
paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. De onderwerpen die het betreft
zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering,
bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Met de genoemde onderwerpen is
telkens een financieel belang gemoeid. De paragrafen geven daardoor extra informatie
voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en de lange termijn.
In deze paragraaf worden de onderwerpen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen,
verbonden partijen en grondbeleid behandeld. Het onderwerp weerstandsvermogen is al
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aan de orde gekomen bij de vermogenspositie (paragraaf 3.4). Ook het onderwerp
financiering is al behandeld bij de ratio’s (paragraaf 3.4.3). Wat betreft de bedrijfsvoering
is in het kader van de herindelingsscan alleen het financiële beleid van belang. Het
financiële beleid is beschreven in paragraaf 3.2. Onderzoek naar andere onderdelen van
de bedrijfsvoering zoals informatisering, automatisering, communicatie, organisatie en
facilitaire dienstverlening valt buiten het kader van deze herindelingsscan.
3.6.1

Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de baten van gemeenten en zijn
daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Een overzicht van de lokale
heffingen en daarmee meer inzicht is daarom van belang voor de integrale afweging
tussen beleid en baten. Voor de verschillen tussen de fusiepartners onderling en de
fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard wordt verwezen naar hoofdstuk 4 ‘De eigen
inkomsten vergeleken’.
Giessenlanden
Tarieven
2014
2015
stijging
OZB woonruimten
0,1148%
0,1179%
2,70%*)
rioolheffing meerpersoonshuish.
€ 262
€ 265
1,14%
afvalstoffenheffingmeerpersoonshuish.
€ 240
€ 230
- 4,17%
*)een eventuele lastenstijging hangt (mede) samen met ontwikkeling van de WOZwaarde van de woning in relatie tot de rest van het WOZ-areaal
In de programmabegroting 2015 – 2018 is het uitgangspunt gehanteerd om de OZB niet
te verhogen. In de bij deze begroting voorgelegde belastingverordening wordt een hoger
fictief tarief voorgesteld. De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat alleen een
belastingverlaging voor hetzelfde jaar is toegestaan maar geen verhoging.
De kosten van riolering worden voor 100% gedekt door de rioolheffing. Op basis van de
ramingscijfers is een geactualiseerde berekening van de tarieven gemaakt. De totale
lasten voor de riolen stijgen met 1,14%.
Ten aanzien van de afvalstoffenheffing hanteert de gemeente Giessenlanden tarieven
voor één- en meerpersoonshuishoudens. Voor recreatiewoningen en parken is een
afwijkende regeling getroffen. Deze hebben een eigen contract met de
gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Waardlanden voor grote
verzamelcontainers. De kosten voor de afvalverzameling en –verwerking dalen in 2015
door de invoering van omgekeerd inzamelen. Hierdoor dalen de verwerkingskosten door
betere scheiding van afval. In 2015 is een verbrandingsbelasting ingevoerd die een deel
van de lagere lasten te niet zal doen.
Molenwaard
Tarieven
2014
2015
stijging
OZB woonruimten
0,1070% 0,1128%
5,4%*)
rioolheffingmeerpersoonshuish.
€ 346
€ 352
1,7%
afvalstoffenheffingmeerpersoonshuish.
€ 241
€ 254
5,4%
*)een eventuele lastenstijging hangt (mede) samen met ontwikkeling van de WOZwaarde van de woning in relatie tot de rest van het WOZ-areaal
De gemeenteraad heeft aangegeven de woonlasten niet te willen verhogen behoudens de
toepassing van de reguliere indexering, in de vorm van een correctie voor inflatie. De
begroting 2015 -2018 is opgesteld zonder een autonome verzwaring van de woonlasten.
Ook meerjarig is er geen sprake van een autonome verhoging van de OZB-opbrengst. De
tarieven van de afvalstoffenheffing zijn voor het jaar 2015 met 2,65% verhoogd.
Daarnaast zijn de tarieven met 2,75% verhoogd voor de nieuwe afvalverbrandingsbelasting. De kostendekkendheid van de rioolheffing is bepaald op basis van
het op 24 september 2013 vastgestelde verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).
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Voor 2015 zijn de tarieven voor de rioolheffing met 1,7% aangepast.

3.6.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen van een gemeente zijn duurzame goederen (productiemiddelen) die
gebruikt worden om diensten te leveren en voorzieningen te verstrekken aan haar
burgers. Voorbeelden van belangrijke kapitaalgoederen zijn wegen, riolering, water,
groen en (onderwijs)gebouwen. Voor het realiseren van de op de diverse programma’s
geformuleerde doelen, zijn kapitaalgoederen vaak onmisbaar. Ze dienen zo lang mogelijk
een bijdrage te leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangeschaft of vervaardigd. Na de
verkrijging van de kapitaalgoederen is het dan ook zaak deze zo goed mogelijk te
beheren, ofwel ‘in stand te houden’. Te meer omdat met kapitaalgoederen forse bedragen
zijn gemoeid, ze maken immers een substantieel deel uit van de begroting. Een goed
beheer is noodzakelijk om achterstallig onderhoud en daardoor kapitaalvernietiging te
voorkomen. Maar ook om een goed beeld te krijgen van de structurele lasten en van de
financiële positie van de gemeente, is het noodzakelijk inzicht te hebben in de
kapitaalgoederen. De verplichte paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft hiervoor een
dwarsdoorsnede van de begroting.
Een kapitaalgoed kan op verschillende manieren worden beheerd. Ook zijn er vragen als:
welke ontwikkelingen zijn te verwachten, hoe fraai moet het eruit (blijven) zien, hoe veilig
moet het zijn, welk kwaliteitsniveau kiezen we dan wel streven we na? En een heel
belangrijke vraag: wat betekent dit financieel? Het is de verantwoordelijkheid van de raad
om vanuit zijn kaderstellende en controlerende taak hier invulling aan te geven. Het is
dan ook aan de raad deze keuzes te maken en de bijbehorende kaders te stellen. De
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen dient actueel inzicht te geven in de vastgestelde
beleidskaders. Het belangrijkste is dat in de paragraaf een verwijzing naar de kaders is
opgenomen met een korte samenvatting. Ook dient duidelijk te zijn of het gekozen
ambitieniveau gevolgd wordt, of de bijbehorende financiële middelen zijn opgenomen en
of al dan niet sprake is van achterstallig onderhoud. Wanneer er sprake is van
achterstallig onderhoud dient aangegeven te worden welke maatregelen zijn/worden
getroffen. De kaderstellende rol van de raad wordt ingevuld door middel van het
actualiseren van onderhoudsplannen.
Onderhoud
Onderhoud wordt gepleegd om kapitaalgoederen in stand te houden gedurende de
verwachte levensduur. Het treffen van onderhoudsmaatregelen is per definitie niet
levensduur verlengend. Daarom is het niet toegestaan onderhoudslasten te activeren.
Geïnventariseerd is in welke mate de gemeenten invulling gegeven hebben aan de
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Een en ander is ontleend aan de begroting 2015
en de meerjarenraming 2016-2018.
Per gemeente wordt in deze paragraaf kort ingegaan op de actualiteit van de
beheerplannen en de financiële vertaling daarvan in de begroting. Om een goed inzicht te
hebben in de financiële positie van de gemeente(n) is het van belang om te beschikken
over actuele onderhoudsplannen. Bij niet actuele onderhoudsplannen bestaat er
onzekerheid over de toereikendheid van in de begroting geraamde onderhoudslasten.
Mogelijk zijn deze dan niet meer reëel. Onderhoudsplannen dienen minimaal om de vier
jaar geactualiseerd te worden.
In de hierna volgende tabel 3.6.2.1 zijn alle relevante onderhoudsplannen voor de
gemeenten Giessenlanden en Molenwaard opgenomen.
Per onderhoudsplan wordt de status (al of niet vastgesteld door de raad) aangegeven.
Ook wordt aangegeven of de lasten volledig in de begroting en de meerjarenraming
opgenomen zijn en of sprake is van achterstallig onderhoud. Deze informatie is afgestemd
met de gemeenten.
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Tabel 3.6.2.1 onderhoudsplannen kapitaalgoederen
Giessenlanden
Wegen
Plan aanwezig? Zo ja, welk jaar
vastgesteld?
2010
Looptijd
2010-2019
Reële ramingen?
Ja
Achterstallig onderhoud?
Ja
Onderhoudsvoorziening of reserve?
Ja, voorziening
Riolering
Plan aanwezig? Zo ja, welk jaar
vastgesteld?
2014
Looptijd
2014-2018
Reële ramingen?
Ja
Achterstallig onderhoud?
Nee
Onderhoudsvoorziening of Ja, voorziening
reserve?
Water (baggeren en
beschoeiing)
Plan aanwezig? Zo ja, welk jaar
2014 en 2007
vastgesteld?
Looptijd
2014-2023 en 2007-2014
Reële ramingen?
Ja
Achterstallig onderhoud?
Nee
Onderhoudsvoorziening of Ja,
reserve?
voorzieningen
Groen
Plan aanwezig? Zo ja, welk jaar
vastgesteld?
2014
Looptijd
2014-2017
Reële ramingen?
Ja
Achterstallig onderhoud?
Nee
Onderhoudsvoorziening of reserve?
Nee
Gebouwen
Plan aanwezig? Zo ja, welk jaar
vastgesteld?
2012
Looptijd
2012-2021
Reële ramingen?
Ja
Achterstallig onderhoud?
Nee
Onderhoudsvoorziening of reserve?
Ja, voorziening
Overige (civiele kunstwerken)
Plan aanwezig? Zo ja, welk jaar
2009
vastgesteld?
Looptijd
Reële ramingen?
Achterstallig onderhoud?
Onderhoudsvoorziening of reserve?

2009-2013
Ja
Ja
Nee

Molenwaard

2012
2012-2021
Nee
Ja
Ja, reserve

2013
2013-2017
Ja
Nee
Ja, reserve

2012
2012-2021
Ja
Nee
Nee

2012
2012-2021
Ja
Nee
Nee

2012
2012-2021
Ja
Nee
Ja, reserve
2012
2012-2021
Ja
Nee
Nee

Toelichting:
Het onderdeel water bestaat uit baggeren en beschoeiingen. Tot de gebouwen worden alle
openbare gebouwen en scholen gerekend.
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Giessenlanden
De nieuwe ‘Nota Kapitaalgoederen’ voor de periode 2015-2018 is gereed. Hieruit volgt het
ambitieniveau “sober” met als doel een structurele daling van de kosten in het
begrotingsjaar 2020. De budgetten in de begroting voor regulier en groot onderhoud zijn
voldoende om het vastgestelde kwaliteitsniveau te handhaven.
Bij wegen en kunstwerken is sprake van achterstallig onderhoud. Dit achterstallig
onderhoud wordt binnen de meerjarenraming ingelopen.
De beheerplannen van de gemeente Giessenlanden zijn actueel, met uitzondering van het
plan met betrekking tot het onderhoud van de civiele kunstwerken. De actualisatie van de
plannen betreffende de civiele kunstwerken zal de komende maanden worden
gerealiseerd. De verwachting is dat deze plannen eind 2015 beschikbaar zijn.
De beheerplannen worden minimaal om de vier jaar geactualiseerd.
Molenwaard
De beheerplannen van de gemeente Molenwaard zijn actueel. De beheerplannen worden
minimaal om de vier jaar geactualiseerd. De geraamde middelen voor onderhoud en
vervanging zijn zodanig dat er op een sobere en doelmatige manier onderhoud wordt
uitgevoerd. Het onderhoud wordt daarbij uitgevoerd volgens beeldkwaliteit niveau B en de
minimale norm voor de technische kwaliteit. In de afgelopen tijd zijn er op de benodigde
budgetten, die volgens de beheerplannen voor de openbare ruimte nodig zijn,
bezuinigingen doorgevoerd. Deze bezuinigingen zijn in de afgelopen tijd opgelopen tot een
jaarlijks bedrag van meer dan € 500.000 voor alle kapitaalgoederen. De gemeente streeft
ernaar om kapitaalvernietiging te voorkomen.
De budgetten in de begroting voor regulier en groot onderhoud zijn voldoende om het
vastgestelde kwaliteitsniveau te handhaven, behalve bij wegen. In de begroting 2015 is
een structurele bezuiniging van € 150.000 op het wegenbeheer opgenomen. Daarnaast
wordt in de begroting vermeld dat vanwege de beperkte middelen het budget vanaf 2013
jaarlijks met € 100.000 wordt verhoogd tot het moment (het jaar 2020) waarop de
jaarlijkse toevoeging aan de voorziening wegenbeheer voldoende is voor het realiseren
van het wegenbeheerplan.
In de brief over de begroting 2015 hebben GS opgemerkt van oordeel te zijn dat, als de
gemeenteraad van mening is dat er in het beheerplan voor de wegen nog ruimte zit om
een structurele bezuiniging te realiseren, dit plan geactualiseerd moet worden. Hierbij
moet dan worden aangetoond dat de gemeente met lagere budgetten adequaat
onderhoud kan uitvoeren zonder dat dit leidt tot kapitaalvernietiging en/of achterstallig
onderhoud.
In de inmiddels ontvangen antwoordbrief van het college van burgemeester en
wethouders wordt meegedeeld dat vóór de vaststelling van de takentoetsmaatregel 2015
de bezuiniging van € 150.000 op de uitvoering van het Wegenbeheerplan is beoordeeld in
relatie tot het algemene uitgangspunt dat een onderhoudsachterstand zoveel als mogelijk
dient te worden beperkt en kapitaalvernietiging moet worden voorkomen. Bij die afweging
is gebleken dat door prioritering, bundeling van werken, een sobere inrichting bij aanleg
en integraal werken bij groot onderhoud, financiële voordelen zijn en kunnen worden
behaald. Inmiddels is deze ombuiging verwerkt in het gewijzigde Uitvoeringsplan Wegen
2015-2019. Het college geeft aan het met het college van GS eens te zijn dat bij de
eerstvolgende herziening van het Wegenbeheersplan ook rekening moet worden gehouden
met deze budgettaire maatregel.
Conclusies
-

-

De beheerplannen van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn actueel;
Beide gemeenten voeren het onderhoud op een sobere manier uit (de gemeente
Giessenlanden nadat de geactualiseerde ‘Nota Kapitaalgoederen’ is vastgesteld);
Bij de gemeente Giessenlanden zijn de budgetten in de begroting voldoende om het
vastgestelde kwaliteitsniveau te handhaven. Bij de gemeente Molenwaard is dit ook
het geval, behalve bij wegen. De voorziening wegenbeheer bij de gemeente
Molenwaard is in 2020 voldoende voor het realiseren van het wegenbeheerplan;
Bij de gemeente Giessenlanden is sprake van achterstallig onderhoud bij wegen en
(civiele) kunstwerken. Dit achterstallig onderhoud wordt binnen de meerjarenraming
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ingelopen. Bij de gemeente Molenwaard is achterstallig onderhoud bij de wegen. Dit
achterstallig onderhoud wordt de komende jaren ingelopen (in 2020 is de
voorziening wegenbeheer voldoende van omvang).

3.6.3

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de
gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Van een financieel belang is
sprake als de gemeente geen verhaal heeft als de partij failliet gaat of als de gemeente
aansprakelijk wordt gesteld als de partij tekorten heeft of haar verplichtingen niet
nakomt. Van een bestuurlijk belang is sprake als een wethouder, raadslid of ambtenaar
van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of
namens de gemeente stemt. Verbonden partijen verdienen om grofweg drie redenen de
aandacht. Ten eerste omdat een verbonden partij doelen van de gemeente moet
realiseren en het risico bestaat dat bepaalde doelen niet gerealiseerd worden. Ten tweede
omdat een verbonden partij financiële risico’s voor de gemeente met zich mee brengt.
Ten derde omdat er bestuurlijk-organisatorische risico’s zijn. Dit uit zich vooral doordat de
gemeente minder informatie en mogelijkheden kan hebben om bij te sturen, omdat de
verbonden partij op afstand staat van de gemeente.
Allereerst volgt hier een overzicht met de belangrijkste samenwerkingsverbanden waarin
de gemeenten participeren.

Samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke regeling
01. Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
02 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
03. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
04. Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
05. Openbare Verlichting Lek-Merwede
06. Regionale Sociale Dienst en Kredietbank
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
07. Werkvoorzieningschap De Avelingen Groep
08. Reinigingsdienst Waardlanden
09. Gevudo/HVC Afvalcentrale
10. Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
11. Sportpark Souburgh
12. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing
en Waardebepaling
NV’s, BV’s, CV’s
1. Rom-S Beheer BV
2. Rom-S CV
3. NV Oasen
4. Eneco NV
5. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
6. Merwede Lingelijn Beheer BV
7. Gemeente Giessenlanden Deelneming BV
Stichtingen
1. Stichting
2. Stichting
3. Stichting
4. Stichting

administratiekantoor Dataland
tot instandhouding van molens A-V
O2A5
Werelderfgoed Kinderdijk
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Giessenlanden Molenwaard
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Giessenlanden
De gemeente heeft een vrij uitgebreide paragraaf verbonden partijen. De gemeente
neemt deel in tien gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast neemt de gemeente deel in
een aantal vennootschappen, te weten de gemeente Giessenlanden Deelneming BV,
Merwede Lingelijn Beheer BV, ROM-S Beheer BV en ROM-S CV, Oasen NV en bezit de
gemeente aandelen in Eneco NV en NV Bank Nederlandse Gemeenten. Verder neemt de
gemeente deel in enkele stichtingen zoals de stichting tot Instandhouding van Molens in
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de stichting administratiekantoor Dataland en de
stichting O2A5. Tenslotte neemt de gemeente nog deel in de
dienstverleningsovereenkomst samenwerking Giessenlanden, Leerdam en Zederik.
Per verbonden partijen wordt in de paragraaf onder andere weergegeven wat de
financiële bijdrage is, het (verloop van het) eigen vermogen van de verbonden partij en of
er eventuele bovenmatige risico's aanwezig zijn. Dit is onder andere het geval bij de
Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard / Vijfheerenlanden in verband
met de Participatiewet en het werkvoorzieningsschap 'De Avelingen Groep'. Dit laat zich
ook vertalen in de paragraaf weerstandsvermogen waarbij het risicoprofiel met € 0,6
miljoen is gestegen. De gemeente geeft verder aan dat zij het toezicht vanuit de
gemeente op de verbonden partijen voldoende acht. In het kader van de drie
decentralisaties is de uitvoering voor de Wmo middels een dienstverleningsovereenkomst
met Leerdam en Zederik geregeld. Voor de Jeugdwet en de Participatiewet is dit in
gemeenschappelijke regelingen ondergebracht.
Het procentueel aandeel budget verbonden partijen ten opzichte van de totale begroting
is 26,26%.
Molenwaard
De gemeente Molenwaard beschikt over een vastgestelde nota verbonden partijen van
2012. De gemeente neemt deel in elf gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast neemt
de gemeente deel in een aantal vennootschappen, te weten ROM-S Beheer BV, ROM-S
CV, NV Oasen en bezit de gemeente aandelen in Eneco NV en NV Bank Nederlandse
Gemeenten. Verder neemt de gemeente deel in een aantal stichtingen zoals de stichting
administratiekantoor Dataland, de stichting tot Instandhouding van Molens in de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de stichting Werelderfgoed Kinderdijk en de stichting
O2A5.
De gemeente loopt een groot financieel risico voor de gemeenschappelijke regeling Dienst
Gezondheid en Jeugd. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is
hiervoor een risico van € 0,2 miljoen opgenomen.
Het procentueel aandeel budget verbonden partijen ten opzichte van de totale begroting
is 11,18%.
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard nemen samen deel in een negental
gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Giessenlanden neemt daarnaast nog deel
aan de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied en
Molenwaard aan de gemeenschappelijke regelingen Sportpark Souburgh en
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling. In paragraaf 2.6
“Overige financiële aandachtspunten bij herindeling” is nader ingegaan op de uittreding
uit gemeenschappelijke regelingen of andere samenwerkingsverbanden waaraan de
fusiepartners deelnemen. De Wet arhi geeft voor gemeenschappelijke regelingen
voorschriften.
Verklaring verschil procentueel aandeel budget verbonden partijen ten opzichte van de
totale begroting van beide gemeenten (Giessenlanden 26,26% en Molenwaard 11,18%)
Het verschil wordt met name veroorzaakt door het substantieel grotere aandeel budget
van Giessenlanden in de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (in de primaire begroting van Molenwaard zijn lasten voor Jeugdtaken nog
niet als bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid verwerkt) en het
substantieel grotere begrotingsbudget van de gemeente Molenwaard (een teller/noemereffect).
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Onderzoek
Zoals reeds vermeld in paragraaf 2.6, onder het kopje gemeenschappelijke regelingen,
heeft het college van burgemeester en wethouders van Molenwaard aan het college van
GS verzocht, binnen hun taak en bevoegdheid, onderzoek te doen naar de gevolgen van
de bestuurlijke heroriëntatie in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, inclusief de
Utrechtse gemeente Vianen, voor de diverse samenwerkingsverbanden/
gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval op het organisatorische en het financiële
vlak. Een dergelijk onderzoek maakt geen deel uit van deze herindelingsscan, derhalve zal
hierover separaat worden gerapporteerd.

3.6.4

Grondbeleid

Transparantie van grondbeleid is voor een gemeente van belang. In de eerste plaats
vanwege het financiële belang, de risico’s en de kansen. Deze risico’s en kansen zijn van
invloed op de financiële positie en de vermogenspositie. In de tweede plaats vanwege de
relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma’s. Immers via
grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde beleidsvoornemens
worden gegeven. Er zijn verschillende vormen van grondbeleid mogelijk. Over het
algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen actief en passief (faciliterend) grondbeleid.
De gemeente voert actief grondbeleid wanneer ze zelf alle gronden aankoopt of in bezit
heeft, deze gronden zelf bouwrijp maakt en vervolgens verkoopt aan derden. Voordeel
van actief grondbeleid is dat de gemeente beter de regiefunctie kan vervullen. Ze kan zelf
sturen en beheersen. Nadeel is dat de gemeente zelf alle risico’s loopt. Bij passief
grondbeleid wordt door de gemeente geen grond aangekocht. De gemeente probeert haar
doelen te bereiken door het geven van heldere kaders via bestemmingsplannen en
overleg met marktpartijen. Het voordeel van deze manier van grondbeleid is dat de
gemeente veel minder risico’s loopt. Die liggen immers voor een deel bij de
marktpartijen. In de praktijk is vaak sprake van een combinatie van actief en passief
grondbeleid. Voor de hiernavolgende cijfers is gebruikgemaakt van de vastgestelde
jaarrekening 2013 van de beide gemeenten.
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Giessenlanden
Balansgegevens
jaarrekening
31-12-2012
Totale boekwaarde in exploitatie genomen grond
Totale boekwaarde nog niet in exploitatie genomen grond
Voorziening nadelige
complexen
Algemene reserve
grondexploitaties
Aan grondexploitatie gerelateerde reserves

31-12-2013

881.000

996.000

1.287.000

1.676.000

316.000

316.000

1.527.000

1.727.000

0

0
31-12-2013

Totaal verwacht eindresultaat alle complexen

690.000

(Eindresultaten berekend op contante waarde)
Totaal resultaat complexen met een negatief saldo
Totaal nog te maken kosten
Totaal nog te realiseren
opbrengsten

2.826.000
4.990.000

De nota Grondbeleid en de nota Bovenwijkse Voorzieningen zijn beide in 2008 opgesteld.
Daarna is in 2009 de notitie Strategische Grondverwerving vastgesteld. Volgens de nota
grondbeleid dient jaarlijks een rapportage grondbedrijf aan de raad te worden
aangeboden. Sinds 2012 is echter voor een andere opzet gekozen. Vanwege de ontstane
onzekerheid over de toekomstige woningbouw en omdat dit voor vrijwel alle plannen
gevolgen kan hebben, bleek de rapportage grondbedrijf weinig relevante informatie te
bevatten. Daarom is gekozen om de raad via een raadsinformatiebrief te informeren.
De boekwaarde van in exploitatie genomen gronden bedraagt € 996.000. De niet in
exploitatie genomen gronden bedragen € 1.727.000. Bij drie van de plannen heeft het
niet (geheel) doorgaan van woningbouw financiële gevolgen. Het totale financiële gevolg
van het “worst case” scenario is berekend op € 850.000. Het totaal van de algemene
reserve grondbedrijf ad € 1,5 miljoen en de reserve strategische grondverwerving ad
€ 1 miljoen is ter dekking hiervan ruim voldoende.
`

Gronden in exploitatie
Twee complexen: Doetse Vlietje III en Over de Vliet III met respectievelijke boekwaarden
per 31-12-2013 van € 215.000 en € 782.000. De paragraaf geeft geen saldo van het
verwachte resultaat (uit vorige jaarrekeningen was een verwacht resultaat opgenomen
van totaal € 690.000 positief). Op basis van inschattingen van het college van
burgemeester en wethouders is voorzieningvorming niet nodig. De accountant verenigt
zich daarmee.
Gronden niet in exploitatie
Er zijn 7 bouwgrond-exploitatieplannen voor woningbouw zonder een exploitatieopzet.
Volgens een in 2011 uitgevoerde actualisatie is het onvoldoende zeker dat de gemaakte
kosten op termijn kunnen worden terugverdiend. In lijn met de verslagleggingregels is in
2011 besloten een deel van de gemaakte kosten (€ 147.800) af te boeken ten laste van
de algemene reserve grondbedrijf.
De accountant kwalificeert de waardering van de bouwgrondexploitaties en de niet in
exploitatie genomen gronden als 'Groen'. Ten behoeve van de jaarrekening 2013 heeft
een gedetailleerde herijking plaatsgevonden waarbij is nagegaan in hoeverre de
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gehanteerde uitgangspunten realistisch zijn.
N.B.
Uit de rapportage grondbedrijf 2015 blijkt dat de algemene reserve van het grondbedrijf
voldoende ruimte heeft om de bestaande risico’s op te vangen. Gelet op de ruimte binnen
deze reserve om eventuele risico’s op te vangen is voorgesteld om € 1 miljoen over te
hevelen naar de vrije algemene reserve.
Voorts wordt de reserve strategische grondverwervingen opgeheven. Het saldo ad
€ 1 miljoen wordt eveneens overgeheveld naar de vrije algemene reserve.

Molenwaard
Balansgegevens
jaarrekening
31-12-2012
Totale boekwaarde in exploitatie genomen grond
Totale boekwaarde nog niet in exploitatie genomen
grond
Voorziening nadelige
complexen
Algemene reserve
grondexploitaties
Aan grondexploitatie gerelateerde reserves

31-12-2013

17.183.000

13.162.000

687.000

552.000

0

0

1.432.000

607.000

0

0
31-12-2013

Totaal verwacht eindresultaat alle complexen

8.456.000

(Eindresultaten berekend op contante waarde)
Totaal resultaat complexen met een negatief saldo
Totaal nog te maken
kosten
Totaal nog te realiseren
opbrengsten

317.000

31.996.000
52.005.000

De informatie is gebaseerd op het Meerjarenperspectief Grondexploitaties en
Vastgoedinvesteringen 2013 dat in de jaarrekening 2013 is verwerkt. Naar aanleiding van
het actualiseren van de grondexploitaties is de waardering van het onderhanden werk in
de jaarrekening 2013 bepaald en zijn afwaarderingen en extra dotaties aan de
voorziening voor verwachte verliezen gedaan voor in totaal ruim € 4,9 miljoen ten laste
van het exploitatieresultaat 2013. Van dit bedrag is € 2,9 miljoen ten laste van de
algemene reserve en € 1,3 miljoen ten laste van de risicoreserve grondexploitatie
gebracht. Na deze verliesname bedraagt de boekwaarde per eind 2013 € 13,7 miljoen.
Blijvend punt van aandacht voor de gemeente Molenwaard is deze relatief hoge
boekwaarde in relatie tot de programmering. Dit heeft onder meer te maken met de fase
waarin de in exploitatie zijnde projecten zich bevinden. De boekwaarde moet nog worden
“terugverdiend” door toekomstige verkopen. Hierdoor blijft de gemeente gevoelig voor de
huidige en toekomstige programmatische en marktontwikkelingen. De risicoreserve
grondexploitatie bedraagt per 1-1-2015 ruim € 1,6 miljoen.
Vastgoed
Daarnaast is op het vastgoed op grond van de strengere verslaggevingsvoorschriften uit
de Notitie vastgoed van de commissie BBV bijna € 980.000 afgewaardeerd omdat de
actuele marktwaarde voor bepaalde panden (voormalige gemeentehuis gemeente
Liesveld en winkelpanden Nieuw-Lekkerland) lager is dan de boekwaarde.
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Voor de jaren 2015 en 2016 is het weerstandsvermogen voldoende om de risico's van de
grondexploitatie af te dekken. Vanaf 2017 niet meer. Zie ook de toelichting bij de
paragraaf 3.4.2 “Risico’s en weerstandsvermogen”.
N.B.
Uit het onlangs geactualiseerde Meerjarenperspectief Grondexploitaties en
Vastgoedinvesteringen 2014(MPG/V) blijkt dat het financieel resultaat is verslechterd ten
opzichte van 2013. In 2014 dient een bedrag van € 0,8 miljoen aan verliezen te worden
genomen. Dit bedrag kan nog binnen de risicoreserve grondexploitatie worden
opgevangen. Na verwerking van deze verliesname is de omvang van deze reserve
€ 0,7 miljoen. Deze reserve is echter onvoldoende ten opzichte van de benodigde reserve
die bij het MPG/V berekend is op € 2,9 miljoen. Bij de behandeling van de jaarrekening
2014 zal de gemeente bekijken op welke wijze deze reserve weer kan worden aangevuld.
Samengevat kan worden gesteld dat de gemeente risico loopt op de onderhanden
werkpositie in de grondexploitaties.
Woningbouwafspraken regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
De regionale woonvisie voorziet in woningbouw tot 2020. Het gaat hier om 3.500
woningen voor heel de regio (met eventuele uitloop tot 4.500). Er is een vaste overlegen besluitvormingsprocedure afgesproken waarbij door de AV-gemeenten gezamenlijk
bepaald wordt welke plannen kansrijk zijn en gerealiseerd gaan worden. Woningen die
gebouwd worden, worden dus regionaal afgestemd binnen de kaders van de regionale
woonvisie.
Conclusie
Giessenlanden
Uit de berekening van het financiële effect bij een “worst-case” scenario blijkt dat de
eventuele financiële gevolgen hiervan kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare
reserves van het grondbedrijf. Het grondbeleid is op orde en de risico’s zijn adequaat
afgedekt. De informatie waarde in de jaarrekening 2013 met betrekking tot de
grondexploitatie kan nog verder worden verbeterd. Met name de informatie over de nog
te maken kosten en de nog te realiseren opbrengsten, als ook het verwachte resultaat
voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen, zijn nog niet integraal in de
jaarrekening opgenomen.
Molenwaard
Blijvend punt van aandacht voor de gemeente Molenwaard is de relatief hoge boekwaarde
van in totaal € 13,7 miljoen in relatie tot de programmering. Dit heeft onder meer te
maken met de fase waarin de in exploitatie zijnde projecten zich bevinden. De
boekwaarde moet nog worden “terugverdiend” door toekomstige verkopen. Hierdoor blijft
de gemeente gevoelig voor de huidige en toekomstige programmatische en
marktontwikkelingen. Het is voor de gemeente van belang de voortgang van de projecten
in relatie tot het risicoprofiel en de ontwikkeling van de vermogenspositie nauwlettend te
blijven volgen en te actualiseren.

3.7

Samenvatting (financiële) aandachtspunten/aanbevelingen

Giessenlanden
Bij de grondexploitaties blijkt uit de berekening van het financiële effect bij een
“worst-case” scenario dat de eventuele financiële gevolgen hiervan kunnen worden
opgevangen binnen de beschikbare reserves van het grondbedrijf. Het grondbeleid
is op orde en de risico’s zijn adequaat afgedekt. De informatie waarde in de
jaarrekening 2013 met betrekking tot de grondexploitatie kan nog verder worden
verbeterd. Met name de informatie over de nog te maken kosten en de nog te
realiseren opbrengsten, als ook het verwachte resultaat voor het totaal van de in
exploitatie zijnde complexen, zijn nog niet integraal in de jaarrekening opgenomen;
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Molenwaard
Realisatie van de in de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 verwerkte
ombuigingsmaatregelen. Blijf de genomen ombuigingsmaatregelen monitoren en
neem, indien bezuinigingen niet worden gerealiseerd, tijdig aanvullende
dekkingsmaatregelen. Neem maatregelen die ertoe leiden dat voor de jaren 2016 en
2017 van de meerjarenraming structureel en reëel evenwicht tot stand zal worden
gebracht;
-

In de begroting is een structurele bezuiniging op het wegenbeheer van € 150.000
opgenomen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt bij het onderdeel
wegen vermeld dat vanwege de beperkte middelen de bekostiging vanaf 2013 is
omgebogen naar 100% structureel en het budget jaarlijks met € 100.000 wordt
verhoogd tot het moment (het jaar 2020) waarop de jaarlijkse toevoeging aan de
voorziening wegenbeheer voldoende is voor het realiseren van het
wegenbeheerplan. Als de gemeente van mening is dat er in het beheerplan voor de
wegen nog ruimte zit om een bezuiniging van € 150.000 structureel te realiseren,
zal dit plan geactualiseerd moet worden. Hierbij moet dan worden aangetoond dat
de gemeente met lagere budgetten adequaat onderhoud kan uitvoeren zonder dat
dit leidt tot kapitaalvernietiging en/of achterstallig onderhoud;

-

Blijvend punt van aandacht voor de gemeente Molenwaard is de relatief hoge
boekwaarde van de grondexploitaties van in totaal € 13,7 miljoen in relatie tot de
programmering. Dit heeft onder meer te maken met de fase waarin de in exploitatie
zijnde projecten zich bevinden. De boekwaarde moet nog worden “terugverdiend”
door toekomstige verkopen. Hierdoor blijft de gemeente gevoelig voor de huidige en
toekomstige programmatische en marktontwikkelingen. Het is voor de gemeente
van belang de voortgang van de projecten in relatie tot het risicoprofiel en de
ontwikkeling van de vermogenspositie nauwlettend te blijven volgen en te
actualiseren. Hou rekening met de toekomstige ontwikkelingen bij de planvorming
zoals eventuele krimp, verdunning woningdichtheid, kantorenleegstand, et cetera.
Neem verliezen zodra deze zich voordoen, om doorschuiven naar de toekomst te
voorkomen. Neem voor eventuele tussentijdse winstneming het
voorzichtigheidsbeginsel in acht;

-

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt opgemerkt dat de
stand en de ontwikkeling van de financiële reserves een zorgpunt blijft en dat
aanvullende maatregelen voor het verbeteren van de reserves wenselijk blijft. De
versterking van het weerstandsvermogen blijft een aandachtspunt;

3.8

Overige specifieke aandachtspunten
De beide gemeenten hebben nog een aantal overige specifieke aandachtspunten
ingebracht, welke hierna per onderwerp worden weergegeven.

-

-

Giessenlanden
Uitgaande van de berekende bedragen voor beschikbare weerstandscapaciteit en de
benodigde weerstandcapaciteit komt de berekening van de ratio
weerstandscapaciteit uit op 45,8. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
gemeente in 2013 het besluit heeft genomen om € 25 miljoen uit het eigen
vermogen in vijf jaar tijd te gaan investeren in diverse projecten. De uitvoering
hiervan loopt. Daarnaast is het voornemen om nog een keer een bedrag van
ongeveer € 25 miljoen te investeren in de Giessenlandse dorpen. Het voorstel
hiervoor is in voorbereiding. Er wordt naar gestreefd dit gelijktijdig met de
kadernota 2016 aan de raad voor te stellen in juni 2015. Hierdoor zal het
weerstandsvermogen aanmerkelijk afnemen, maar nog steeds ruim toereikend
blijven. Dit noodzaakt wel om verdere maatregelen te nemen om de wegvallende
rentebaten in de exploitatie te compenseren;
De gemeente Giessenlanden heeft twee jaar terug gekozen voor een andere
financiering van rioolrenovaties. Het systeem van storten in een reserve en daaruit
de renovaties betalen is beëindigd. In plaats daarvan is een activeringssysteem
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ingevoerd. Dit zou betekend hebben dat de kosten met € 900.000 per jaar zouden
dalen door de wegvallende storting in de reserve. Daartegenover staat dat daar
kapitaallasten voor in de plaats komen. Dit zou een eenmalige grote terugval in
tarief betekenen en daarna gedurende 25 jaar weer een opbouw van het tarief.
Dit was ongewenst. Daarom is besloten de kosten met € 300.000 te verlagen en het
verschil tussen de resterende € 600.000 en de kapitaallasten te storten in een
reserve egalisatie tarieven. Dit houdt in dat de reserve ongeveer 12 jaar gevoed
wordt en daaraan gedurende 13 jaar wordt onttrokken;
-

De gemeente heeft de eigendom van drie scholen (Hoornaar, Arkel en Giessenburg)
en twee dorpshuizen/sportzalen (Arkel en Hoornaar) ondergebracht in twee
verschillende stichtingen. De gemeente heeft zelf geen zitting in de besturen;

-

Behoudens de scholen en dorpshuizen die in een stichting zijn ondergebracht zijn
alle andere dorpshuizen/sportzalen en scholen eigendom van de gemeente.
Alle exploitaties van de dorpshuizen zijn ondergebracht bij de gemeente (Tilgroep),
ook die van de gebouwen die eigendom zijn van de stichting.
Momenteel loopt een onderzoek naar de verzelfstandiging van de Tilgroep. Dit geldt
zowel de gebouwen als de exploitatie. In de maand april 2015 wordt een
raadsvoorstel besproken met als strekking dat alle dorpshuizen en sportzalen in een
aparte stichting worden ondergebracht. De voorstellen worden nog dit jaar
uitgewerkt;

-

Er loopt momenteel een onderzoek naar een mogelijke overdracht van de VTHtaken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) naar de omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid. De Businesscase hiervan is klaar en gaat op korte termijn naar
de gemeenteraad voor behandeling;

-

De inkoopfunctie van Giessenlanden is belegd bij Stichting Inkoop Bureau Midden
Nederland. Gemeente Giessenlanden is deelnemer in de stichting. Bij het toetreden
tot de stichting is een uittreedbepaling bedongen van één jaar;

-

De voetbalverenigingen en de zwembadverenigingen zijn volledig verzelfstandigd. Er
zijn geen subsidiebanden meer met de gemeente Giessenlanden;

-

De gemeente Giessenlanden heeft een takendiscussie opgestart om invulling te
kunnen geven aan bezuinigingen. De voorlopige uitkomst is door de raad
vastgesteld. Jaarlijks wordt bepaald of de volgende jaarschijf aan bezuinigingen
noodzakelijk is en of rangorde van bezuinigingsvoorstellen nog juist is. De volgende
ronde vindt plaats bij de kadernota 2016 (raad van juni 2015);

-

De gemeente Giessenlanden werkt op een aantal gebieden samen met Leerdam en
Zederik via het leerstuk kosten voor gemene rekening. Giessenlanden voert de
dienstverlening P&O uit voor de drie gemeenten. Zederik voert het ICT beleid en
beheer uit voor de drie gemeenten. Leerdam voert de dienstverlening uit voor
Juridische Zaken en is kostenverdeler crisisbeheer GLZ, (de uitvoering van
crisisbeheer wordt door de Regio AV gedaan). Leerdam voert ook de Wmo uit voor
Giessenlanden en Zederik.
Ontvlechting van de samenwerking op deze gebieden zal de nodige inspanning
vragen. Alle personeel is in dienst van de gemeente die de taak uitvoert. Daarnaast
zijn bij de overgang naar de uitvoerende gemeente afspraken gemaakt dat bij
ontbinding van de GLZ-samenwerking de medewerk(st)ers het recht hebben om
terug te keren naar de gemeente waar men oorspronkelijk vandaan kwam.
Voor de ICT samenwerking binnen GLZ geldt dat alle apparatuur aangekocht wordt
door Zederik. De investering wordt op basis van een vaste verdeelsleutel doorbelast
aan Giessenlanden en Leerdam. Dit betekent dat de apparatuur gezamenlijk bezit
is. Voor een ontbinding is geregeld dat de uittredende gemeente de kosten van
uittreden moet betalen. Onduidelijk is of bij een gemeentelijke herindeling sprake is
van uittreden. De taakgebonden software is in bezit van de gemeente die het
aangekocht heeft. Voor gezamenlijke software, die nodig is voor het functioneren
van het netwerk, is dezelfde regeling van toepassing als voor de hardware;
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-

De uitvoering van de WMO-taken wordt gedaan door de gemeente Leerdam. De
gemeente Giessenlanden betaalt een vast aandeel in de administratiekosten. Dit
houdt in dat alle personeel in dienst is van Leerdam. Bij ontbinding van de
samenwerking voor de WMO ontstaan frictiekosten. Dit betreft zowel de kosten van
personeel als automatisering.

Molenwaard
Wachtgeld risico’s bestuurders: Er zijn nu waarschijnlijk zeven wethouders waarvan
er dan straks minimaal drie wegvallen. Hiervoor dient de gemeente te reserveren;
-

Omvang en aard van subsidiering sport- en culturele accommodaties en de
kostendekkendheid en verschil hiervan. Dit speelt door de hele begroting heen;

-

Aandacht voor bedrijfsvoering (kostenverdeling zit alleen in hoofdstuk 10);

Giessenlanden en Molenwaard
Voor de huisvesting geldt dat Molenwaard geen eigenaar is van het gemeentehuis
maar zij huurt de kantoorruimte die zij nodig heeft. De gemeente Giessenlanden is
eigenaar van het gemeentehuis in Hoornaar. Het gebouw is eenmalig uit de
reserves betaald. De kapitaallasten van ongeveer € 30.000 die op het gebouw
drukken, betreffen de doorgevoerde aanpassingen voor het klantcontactcentrum;
-

De gemeente Giessenlanden verzorgt zelf de heffing en de invordering van de
gemeentelijke belastingen. De taxaties voor de WOZ worden bij een externe
dienstverlener ingekocht. De gemeente Molenwaard heeft de belastingheffing en –
inning ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en
Waardebepaling (SVHW). Bij een samengaan van beide organisaties zal normaal
gesproken voor één van beide invullingen gekozen moeten worden;

-

Zowel in Giessenlanden als in Molenwaard wordt een deel van de kapitaallasten in
de exploitatie gecompenseerd door de inzet van een reserve kapitaallasten.
Daarnaast is er ook sprake van dat investeringen in voorzieningen in de kernen van
de gemeenten in het verleden eenmalig ten laste van reserves zijn gebracht. Dit
laatste speelt duidelijk sterker in Giessenlanden.
Voor beide situaties geldt dat bij herinvestering er geen sprake is van vrijvallende
kapitaallasten die als dekkingsmiddel ingezet kunnen worden. Bij een besluit tot
uitwerking van een herindelingsplan zal onderzocht moeten worden of dit een
probleem is;

-

De ICT concepten van de twee gemeenten zijn heel verschillend. In Giessenlanden
is sprake van een eigen ICT omgeving in samenwerking met Leerdam en Zederik.
Molenwaard heeft er voor gekozen om het grootste deel van de ICT onder te
brengen in een personal cloud omgeving bij een externe dienstverlener. Daarnaast
maakt Molenwaard gebruik van Mozard een midoffice systeem dat centraal staat in
het dienstverleningsconcept. Giessenlanden maakt gebruik van diverse systemen
waarbij er niet een dominant systeem is ten aanzien van de dienstverlening.
Bij een samengaan zal gekozen moeten worden voor een van de concepten die de
gemeenten gebruiken. Molenwaard heeft aangegeven dat het gekozen ICT concept
voor hen een randvoorwaarde is voor hun dienstverleningsconcept;

-

Duidelijk moet worden of er en zo ja hoe groot de risico’s zijn in de
grondexploitaties van de beide gemeenten. Op basis van de actuele nota’s
grondexploitaties van beide gemeenten lijkt er geen reden tot ongerustheid te zijn.
Niettemin is het raadzaam om de risico’s in kaart brengen;

-

Bij een besluit tot een verder uitwerken van een mogelijke herindeling is het nodig
een indicatie van de benodigde omvang van formatieplaatsen te berekenen. Deze
indicatie zal afgezet moeten worden tegen de huidige formaties van beide
organisaties zodat tijdig duidelijk wordt of er fricties op dit punt te verwachten zijn.

70

4

4.1

DE EIGEN INKOMSTEN VERGELEKEN

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de volgende vraag beantwoord:
‘Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard
onderling en de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard bij de
belastingen/heffingen?’
Daarbij wordt aandacht besteed aan de eigen heffingen en de Financiële-verhoudingswet
en de belastingcapaciteit. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste eigen
inkomstenbronnen van de gemeenten en van de woonlasten.
4.2

De Financiële-verhoudingswet en belastingcapaciteit

De Financiële-verhoudingswet heeft als doel de algemene uitkering uit het gemeentefonds
zo goed mogelijk te verdelen over de gemeenten, rekening houdend met
kostenverschillen. Het belangrijkste principiële uitgangspunt hierbij is gelijke
voorzieningencapaciteit bij gelijke OZB-tarieven. Om die reden is als onderdeel van de
algemene uitkering uit het gemeentefonds een zogenaamde ‘inkomensmaatstaf’
ingevoerd. Deze inkomensmaatstaf houdt grosso modo in dat de waarde van de
onroerende zaken in elke gemeente gedeeltelijk wordt verrekend (in mindering worden
gebracht op de algemene uitkering) tegen een uniform percentage2 van de WOZ-waarde.
Voor het jaar 2015 bedraagt dit percentage 0,1085% voor eigenaren van woningen,
0,1153% voor gebruikers van niet-woningen en 0,1430% voor eigenaren van nietwoningen.
Het effect van de inkomensmaatstaf is dat gemeenten, uitgaande van vorengenoemde
percentages, op gelijke wijze naar vermogen uit de eigen belastingcapaciteit bijdragen aan
de voorzieningencapaciteit. Gemeenten met een relatief hoge WOZ-waarde (door óf veel
dure woningen en/of veel dure bedrijfsgebouwen) ontvangen daardoor een lagere
uitkering uit het gemeentefonds. Het effect hiervan is dat een gemeente met gemiddeld
dure woningen vanuit het perspectief van de burger hoge woonlasten heeft, maar dit wil
niet zeggen dat de gemeente er per saldo na de verevening op basis van de
belastingcapaciteit (veel) aan overhoudt. Pas als een gemeente globaal gezien
percentages hanteert die boven de bovengenoemde percentages uitstijgen, houdt die
gemeente er aan over en kan zich dan afhankelijk van de hoogte van de “Overige eigen
inkomsten” hogere lasten permitteren dan waarmee het gemeentefonds rekening houdt.
Als een gemeente percentages hanteert die lager zijn dan de percentages die bij het
gemeentefonds worden gehanteerd dan kost iedere extra woning en/of niet-woning de
gemeente extra geld: immers zij wordt gekort op de algemene uitkering conform de
percentages die bij het gemeentefonds worden gehanteerd, terwijl de gemeente
inkomsten OZB ontvangt lager dan deze percentages. Dit laatste is bij de gemeenten
Giessenlanden en Molenwaard niet het geval. De twee gemeenten ontvangen meer OZB
dan het gemeentefonds veronderstelt.
Als de percentages van de WOZ-waarden van zowel woningen als niet-woningen worden
afgezet tegen de in 2015 gehanteerde percentages bij de twee gemeenten, blijkt dat bij
zowel bij Giessenlanden als bij Molenwaard per inwoner respectievelijk € 25 en € 30 meer
inkomsten worden ontvangen dan wanneer de gemeentefondspercentages waren
gehanteerd (zie tabel 5.2.1. van Hoofdstuk 5).
Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag voor de fictieve gemeente GiessenlandenMolenwaard. Uitgaand van de vooronderstelling dat de OZB-opbrengst gelijk blijft,
betekent dit dat de nieuw te vormen gemeente € 28 per inwoner meer opbrengsten
genereert dan het gemeentefonds vooronderstelt. Zie voor de bron van deze gegevens
2

De negatieve eigen inkomensmaatstaf wordt berekend op basis van 80% respectievelijk 70% van de waarde van woningen en nietwoningen, aangevuld met een bedrag van € 37,88 per woonruimte.
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tabel 5.2.2a van Hoofdstuk 5.
4.3

Gemeentelijke woonlastendruk

4.3.1

Woonlastendruk 2015 huidige gemeenten en de nieuwe gemeente

In de tabellen 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.3 van Hoofdstuk 2 zijn de gegevens opgenomen over de
woonlastendruk voor de woningen en de belastingdruk voor de niet-woningen. In het
onderstaande overzicht wordt samengevat aangegeven:
de gemiddelde opbrengst van de OZB, op basis van de gemiddelde waarde van een
woning in de desbetreffende gemeente;
de afvalstoffen- en rioolheffing, op basis van een meerpersoonshuishouden, beide
uitgedrukt in een bedrag per huishouden.
Dit is conform de wijze waarop het COELO de woonlasten in haar Atlas van de lokale
lasten presenteert.
Tabel 4.3 Mutatie woonlasten voor eigenaren woning met een gemiddelde WOZ-waarde
(meerpersoonshuishouden)
Gemeente

Giessenlanden
Molenwaard
GiessenlandenMolenwaard

(gewogen)
gemiddelde
WOZ-waarde
woning
258.259
230.796

OZB opbrengst
woningen

240.330

Tarief
afvalstoffenheffing

304
260

230
254

276

246

Tarief riool
heffing
eigenaar/
gebruiker
265
352

Totaal
2015

324

799
866

Verschil
t.o.v.
fusiegemeente
+ 5,9%
- 2,3%

846

De tabel 4.3 is ook als tabel 2.4.3 opgenomen in paragraaf 2.4 “Mogelijke effecten van de
herindeling op de woonlasten”. Voor een nadere toelichting op deze tabel wordt naar deze
paragraaf verwezen.
4.4

Overige heffingen

Wat betreft de heffingen kunnen naast de drie heffingen uit het belastingpakket, die de
gemeentelijke woonlastendruk bepalen, ook andere heffingen worden genoemd. Bij zowel
die overige heffingen als het belastingpakket zijn de twee gemeenten en de fictieve
fusiegemeente Giessenlanden-Molenwaard met elkaar vergeleken op basis van de
gegevens van de gemeentebegrotingen 2015, die door de beide gemeenten zijn
aangeleverd.
Bij de opbrengst in tabel 4.4.1 is geen rekening gehouden met eventuele bijdragen uit
tarief-egalisatiereserves of andere mogelijke inkomsten. Het gaat uitsluitend om de
opbrengsten uit de heffingen. Deze opbrengsten worden uitgedrukt in een bedrag per
inwoner.
Tabel 4.4.1 Gemeentelijke heffingen per inwoner huidige gemeenten en de nieuw te
vormen gemeente.
Giessenlanden Molenwaard Giessenlandenper inwoner

per inwoner

Molenwaard

(x € 1)

(x € 1)

per inwoner
(x € 1)

Secretarieleges
Leges bouwvergunningen

9

18

15

34

28

30

Hondenbelasting

5

4

4

Vermakelijkhedenretributie

0

4

3
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Giessenlanden

Molenwaard

Giessenlanden-

per inwoner

per inwoner

Molenwaard

(x € 1)

(x € 1)

per inwoner
(x € 1)

Toeristenbelasting
Begraafrechten
Belasting roerende zaken
Precariobelasting
Subtotaal overige heffingen

0

1

1

10

24

19

0

0

0

0

0

0

59

80

73

Afvalstoffenheffing

83

88

86

Rioolheffing

97

135

122

Onroerende-zaakbelastingen

185

166

172

Subtotaal belastingpakket

364

389

381

Totaal generaal

423

470

454

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de overige heffingen de secretarieleges, leges
bouwvergunningen en begraafrechten bij beide gemeenten de grootste bronnen van
inkomsten zijn. Molenwaard genereert meer opbrengsten uit overige heffingen dan
Giessenlanden. Naast hogere secretarieleges heft Molenwaard nog vermakelijkhedenretributie en toeristenbelasting en Giessenlanden niet. Voor de onderdelen die van
belang zijn voor het belastingpakket, te weten OZB (woningen en niet-woningen), rioolen afvalstoffenheffing zijn de opbrengsten verschillend. Zo zijn de opbrengsten uit OZB
het hoogst bij Giessenlanden, daartegen zijn de opbrengsten van de rioolheffing het
hoogst in Molenwaard. De opbrengsten voor de afvalstoffenheffing van beide gemeenten
ontlopen elkaar niet veel.
4.5

Belastinggrondslagen

Naast verschil in tarieven kan er bij gemeenten ook sprake zijn van een verschil in de
belastinggrondslagen.
In het hiernavolgende overzicht is voor de vergelijkbaarheid uitgegaan van de wijze
waarop het COELO de woonlasten in haar Atlas van de lokale lasten presenteert.
Tabel 4.5.1 Overzicht woonlasten, belastingtarieven Coelo 2014
Giessenlanden

Molenwaard

Gemeentelijke woonlasten
2014
Eénpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

Gemeentelijke woonlasten 2014

OZB
Tarief eigenaren woningen
Tarief gebruikers nietwoningen
Tarief eigenaren nietwoningen
Afvalstoffenheffing
woningen
Tarief
éénpersoonshuishouden
Tarief
meerpersoonshuishouden

651
809

Eénpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

765
850

0,1148
0,1581

OZB
Tarief eigenaren woningen
Tarief gebruikers niet-woningen

0,1070
0,1777

0,1324

Tarief eigenaren niet-woningen

0,1500

Afvalstoffenheffing woningen

185

Tarief éénpersoonshuishouden

192

240

Tarief meerpersoonshuishouden

242
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Giessenlanden
Kwijtschelding
Kwijtscheldingsnorm (%)
Rioolheffing woningen
Tarief gebr.
éénpersoonshuishouden
Tarief gebr.
meerpersoonshuishouden
Kwijtschelding gebruiker
Kwijtscheldingsnorm (%)

Molenwaard
Ja
100

146
248
Ja
100

Kwijtschelding
Kwijtscheldingsnorm (%)
Rioolheffing woningen
Tarief gebr.
éénpersoonshuishouden
Tarief gebr.
meerpersoonshuishouden
Kwijtschelding gebruiker
Kwijtscheldingsnorm (%)

Ja
100

312
347
Ja
100

Aanbevelingen
-

Bereid de harmonisatie van de belastingenverordeningen voorafgaand aan een
herindeling voor;
Onderzoek welke oorzaken er ten grondslag liggen aan het verschil in tarieven tussen
de herindelingspartners;
Onderzoek bij de harmonisatie van de rioolheffing, naast het vaststellen van het nieuwe
tarief, welke grondslag de fictieve fusiegemeente Giessenlanden-Molenwaard zal gaan
hanteren.
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5

DE NETTOLASTEN VAN DE FICTIEVE GEMEENTE GIESSENLANDENMOLENWAARD VERGELEKEN

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag:
‘Hoe verhouden de nettolasten van de fictieve gemeente GiessenlandenMolenwaard zich in 2015 tot de (norm)vergoeding van de algemene uitkering en
hoe is dit beeld te verklaren vanuit de netto lasten van de beide gemeenten?’
Het referentiekader op basis waarvan de begrotingsanalyse plaatsvindt, is gebaseerd op
de Financiële-verhoudingswet. De belangrijkste uitgangspunten bij de Financiëleverhoudingswet: globaal, kostengeoriënteerd, rekening houdend met structuurkenmerken
en de mogelijkheid zelf inkomsten te verwerven, zijn ook toegepast in dit referentiekader.
De verdeling is kostengeoriënteerd en globaal, dat wil zeggen dat de verdeling aansluit bij
de kostenverschillen tussen (groepen van) gemeenten. Op individueel niveau kunnen er
verschillen zijn. Deze verschillen kunnen enerzijds ontstaan doordat er sprake is van
specifieke omstandigheden, omstandigheden die geen of onvoldoende een rol spelen in de
verdeling van het gemeentefonds. Anderzijds kan er sprake zijn van bewuste politieke
beleidskeuzen om op onderdelen een hoger of lager nettolastenniveau te hebben. Ten
slotte kunnen verschillen ook worden veroorzaakt door het financiële beleid van
gemeenten (hoe is in het verleden bijvoorbeeld omgegaan met investeringen; zijn er
investeringen direct afgeboekt van reserves). Daarom worden de vergelijkingen dan ook
gemaakt op een hoger aggregatieniveau, namelijk op dat van de clusters (zie paragraaf
5.2).
Om inzicht te kunnen krijgen in de begrotingspositie van de fictieve gemeente
Giessenlanden-Molenwaard worden de inkomsten van het gemeentefonds vergeleken met
de geraamde nettolasten (= lasten minus de baten) van de gemeente. De zogenaamde
‘geraamde nettolasten’ van de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard bestaan in dit
geval uit de opgetelde nettolasten per begrotingsfunctie van de fusiepartners. Op deze
wijze is vast te stellen welke positieve en negatieve afwijkingen zich voordoen in het
budget van de nieuwe gemeente. Dit wordt de gemeente vergeleken ‘met zichzelf’
genoemd. In deze vergelijking “met zichzelf” wordt voor wat betreft de algemene uitkering
gebruik gemaakt van de gegevens die zijn gebruikt voor de berekening van de algemene
uitkering over de betaalmaand februari van het betreffende jaar.
Bij de als norm gehanteerde gemeentefondsverdeling moet de volgende kanttekening
worden gemaakt. Sinds 1997 is het huidige systeem voor de gemeentefinanciën in
werking. De gemeentefondsbeheerders bereiden een grote onderhoudsoperatie voor: de
zogenaamde herijking van het gemeentefonds. Een van de redenen van de operatie is dat
de gemeentelijke uitgaven sinds enkele jaren hoger zijn dan het genormeerde bedrag, de
feitelijke inkomsten uit OZB en OEM hoger zijn dan de norminkomsten en er niet beoogde
verschillen tussen gemeentetypen zijn. Dit verschijnsel komt ook naar voren in de
navolgende paragrafen. Uitgangspunt blijft echter dat een gemeente met de algemene
uitkering uit het gemeentefonds en de eigen inkomsten moet kunnen uitkomen.
De Kamer heeft in 2014 een brief ontvangen over de voorgestelde aanpassingen in de
verdeling voor de eerste fase van het groot onderhoud. Over het tweede deel van het
groot onderhoud wordt de kamer in het voorjaar van 2015 geïnformeerd. De nieuwe
verdeling is met ingang van het uitkeringsjaar 2015 ingevoerd. Het tweede deel zal vanaf
2016 tot een aangepaste verdeling leiden.
5.2

De vergelijking met zichzelf

Een van de uitgangspunten van het verdeelstelsel van de Fvw is dat er een goede
aansluiting is tussen de verdeling van het gemeentefonds en de verschillen in
kostenstructuren van gemeenten. De uitkomst van die verdeling via de verdeelmaatstaven
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sluit globaal aan bij de nettolasten van de gemeentelijke taakgebieden, in de
gemeentefondsterminologie clusters genoemd. De begrotingsfuncties worden gegroepeerd
tot clusters. Op deze wijze worden de nettolasten van de gemeente per cluster vergeleken
met de opbrengst van de verdeelmaatstaven op de verschillende clusters.
In de Bijlagen 10A, 10B en 10C is een overzicht gegeven van de verschillende inkomstenen uitgavenclusters voor de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard afzonderlijk
respectievelijk voor de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard.
Bij de analyse van ieder cluster is ook inzicht gegeven in de incidentele reservemutaties
en/of incidentele baten en lasten van de betreffende gemeente. De Bijlagen 11A, 11B en
11C geven voor de beide gemeenten en de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard
inzicht in de nadere specificatie per cluster en functie plus een toelichting.
In de hierna volgende tabel 5.2.1 worden in een samenvattend overzicht de afwijkingen
per inwoner van de twee huidige gemeenten en van de fictieve gemeente GiessenlandenMolenwaard op clusterniveau vergeleken met het gemeentefonds en de toelichtingen
daarop van de gemeenten.
Tabel 5.2.1 Samenvattend overzicht van afwijkingen per inwoner met het gemeentefonds
per cluster en toelichtingen daarop van de gemeenten
Cluster
Giessen
Molen
Giessenlanden Toelichting gemeenten
landen
waard
-Molenwaard
Inkomstenclusters
Onroerendezaakbelastingen

231
+25

135
+30

179
+28

0

-54

-24

+253

+230

+238

-48

-71

-63

-231
-229

-135
-86

-179
-141

Werk en inkomen

-8

-9

-10

Maatschappelijke
Ondersteuning

-10

-103

-72

Algemene uitkering

Overige eigen middelen
(OEM)

Mutaties reserves

Uitgavenclusters
Bestuur en algemene
ondersteuning
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De beide gemeenten heffen
gemiddeld voor woningen en nietwoningen een hoger OZB% dan het
rekentarief
De raming van Molenwaard is
exclusief Arhi-uitkering van bijna
€ 1,6 miljoen. Zie ook de toelichting
bij het cluster herindeling.
Giessenlanden: verkoop
woningbedrijf in 2008. De nettoopbrengst is belegd.
Molenwaard: verwacht diverse
grondexploitaties in 2015 met
voordelig resultaat af te sluiten.
Beide gemeenten onttrekken op
basis van de primaire begroting
minder aan reserves dan ze
toevoegen. Na overboeking van
kredieten en onttrekkingen aan de
reserves van het vorige boekjaar
wordt in Giessenlanden aanmerkelijk
meer onttrokken aan de reserves
dan toegevoegd.

Giessenlanden: Inclusief de kosten
van waarnemend burgemeester.
Daarnaast goede dienstverlening
(relatief veel uren openstelling
gemeentehuis) plus wijze van
kostentoerekening.
Molenwaard: wijze van
kostentoerekening.
Bedragen onder € 15,- per inwoner
behoeven niet te worden toegelicht.
Nieuwe uitgaven i.v.m. de
decentralisaties door beide
gemeenten wellicht verschillend
verantwoord. Zie ook de toelichting
bij het cluster Jeugd. Mogelijke
verklaring is verder dat Molenwaard

Cluster

Educatie

Giessen
landen

Molen
waard

Giessenlanden
-Molenwaard

-42

-19

-26

-4

+152

+100

Cultuur en Ontspanning

+57

-41

-9

Infrastructuur en
gebiedsontwikkeling

+11

-66

-43

Riolering en Reiniging

+35

+14

+21

-38

-30

-34

Overigen
Herindeling

-2
0

+53
+55

+35
+37

Suppletie OZB

-6

0

-2

+3

-2

0

0

0

0

Jeugd

Openbare orde en
Veiligheid

Diversen

Saldo na bestemming

Toelichting gemeenten
verzorgingshuizen binnen haar
grenzen heeft en Giessenlanden
geen.
Giessenlanden: nieuwbouw twee
scholen plus aanpassing scholen
Molenwaard: meer scholen per
inwoner
Beide gemeenten: hoge kosten
leerlingenvervoer.
De beide gemeenten geven als
mogelijke oorzaak van de verschillen
bij het cluster aan dat de nieuwe
uitgaven in verband met de
decentralisaties door de beide
gemeenten wellicht verschillend
worden verantwoord. Zie ook de
toelichting bij het cluster
Maatschappelijke Ondersteuning.
Giessenlanden: subsidies aan de
zwembaden d.m.v. van een eenmalig
bedrag afgekocht. Uitbreidingen en
aanpassingen van begraafplaatsen
d.m.v. eenmalige bijdragen vanuit de
reserve tot stand gebracht.
Molenwaard: De omvang,
kwantitatief en kwalitatief, van de
sportvoorzieningen leidt tot relatief
forse lasten. Het vorenstaande geldt
ook voor de begraafplaatsen.
Giessenlanden: Bedrag onder de
€ 15,- per inwoner behoeft niet te
worden toegelicht.
Molenwaard: relatief hoge kosten
voor de wegen.
Onderschrijding wordt veroorzaakt
door bruto/netto-verantwoording
BTW en verantwoording lasten op
andere functies, zoals straatvegen op
functie wegen.
Giessenlanden en Molenwaard:
uitgestrekte plattelandsgemeenten
met relatief veel brandweerposten
om aan de uitruktijden te kunnen
voldoen. Daarnaast is sprake van
kosten die samenhangen met de
afspraken over o.a. overhead bij het
ontstaan van de Veiligheidsregio ZHZ
in 2013.

Molenwaard: bedrag van de voor
2015 te ontvangen tijdelijke bijdrage
herindeling van € 1,6 miljoen is ten
gunste van de balanspost
vorderingen verantwoord. Zie ook de
toelichting bij het cluster algemene
uitkering.
Bedrag onder de € 15,- per inwoner
behoeft niet te worden toegelicht.
Bedrag onder de € 15,- per inwoner
behoeft niet te worden toegelicht.

+ betekent lagere nettolasten of hogere baten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten of lagere baten dan gemeentefonds aangeeft.
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Grafiek 5.2.2 Vergelijking van de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard met het
gemeentefonds op clusterniveau (bedragen x € 1.000)

Hierna wordt eerst gekeken naar de voorzieningencapaciteit. Daarna worden de
afwijkingen per cluster toegelicht. Vervolgens wordt kort ingegaan op de belangrijkste
afwijkingen per cluster.
Toelichting algemeen
Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen (meer dan € 15,00 per inwoner) op
de clusters voor de afzonderlijke gemeenten en de fusiegemeente zoals die naar voren
komen in tabel 5.2.1. Een cluster bestaat uit een of meer begrotingsfuncties. Om het
inzicht in de belangrijkste afwijkingen te vergroten zijn in een aanvullende tabel voor de
clusters waarbij deze substantiële afwijking het geval is ook de nettolasten van de
relevante begrotingsfuncties per inwoner per gemeente in beeld gebracht. Deze tabel
geeft de mogelijkheid (een begin van) een verklaring voor de afwijkingen te geven. De
gemeenten zijn verzocht daar waar mogelijk een toelichting/verklaring te geven voor de
opmerkelijke verschillen. Deze toelichtingen/verklaringen zijn in de toelichtende teksten
opgenomen en zoveel mogelijk in tabel 5.2.1 waarin een totaaloverzicht wordt gegeven
verwerkt.
Voorzieningencapaciteit
Als naar het totaal van de uitgavenclusters wordt gekeken is zichtbaar dat de fictieve
gemeente Giessenlanden-Molenwaard ongeveer € 7,8 miljoen ofwel circa 14,6% meer
raamt dan waarmee het gemeentefonds rekening houdt (€ 61 miljoen tegenover € 53,2
miljoen). Geredeneerd vanuit de gedachte van het gemeentefonds betekent dit dat de
fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard beschikt over een hogere
voorzieningencapaciteit dan waarvan het gemeentefonds uitgaat. Hiermee kan de
gemeente in potentie een hoger voorzieningenniveau realiseren. Dit is onderdeel van de
beleidsvrijheid die gemeenten genieten.
Die hogere voorzieningencapaciteit wordt mogelijk gemaakt door de mutaties in de
Overige eigen middelen (OEM) (€ 10,3 miljoen) en de raming van de OZB-opbrengst
(€ 1,2 miljoen). De verklaring van de hogere voorzieningencapaciteit bij deze posten
wordt hierna toegelicht onder het kopje inkomstenclusters.
Toelichting inkomstenclusters
Cluster Onroerendzaakbelastingen
In het gemeentefonds wordt de OZB verevend op basis van rekentarieven in procenten
van de WOZ-waarden voor woningen en niet woningen (zie paragraaf 4.2). Het
gemiddelde OZB-percentage van de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard ligt
hoger dan het gemiddelde van de rekenpercentages.
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Tabel 5.2.2a Cluster OZB, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
gemeentefonds
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Inkomstenclusters
Onroerendezaakbelastingen
Waarvan incidenteel

+25

+30

+28

0

0

0

+ betekent hogere baten dan gemeentefonds aangeeft.
- betekent lagere baten dan gemeentefonds aangeeft.
Bij de vergelijking met het gemeentefonds (tabel 5.2.2a) ramen de twee gemeenten een
hoger bedrag per inwoner aan baten OZB. Dat komt omdat beide gemeenten, zoals eerder
gemeld, gemiddeld voor woningen en niet-woningen een hoger OZB-percentage hanteren
dan het rekentarief (zie voor de door de gemeenten gehanteerde percentages tabel 2.4.1
van paragraaf 2.4).
Tabel 5.2.2b Cluster OZB, de nettobaten per inwoner per functie vergeleken x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies c luster Onroerendzaakbelastingen
931 Baten onroerendezaakbelasting gebruikers
932 Baten onroerendezaakbelastingen eigenaren
Totaal

25
160

29
137

27
145

185

166

172

Uit tabel 5.2.2b volgt dat de baten OZB gebruikers (niet-woningen) per inwoner op dit
cluster voor Molenwaard het hoogst zijn. De baten OZB eigenaren (woningen en nietwoningen) zijn per inwoner het hoogst in Giessenlanden.
Cluster Algemene uitkering
Dit cluster omvat uitsluitend de begrotingsfunctie algemene uitkering.
Tabel 5.2.3a Cluster Algemene uitkering, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte
van gemeentefonds
Cluster
Giessenlanden Molenwaard
Giessenlanden
-Molenwaard
Inkomstenclusters
Algemene uitkering
Waarvan incidenteel

-0
+1

-54
0

-24
0

+ betekent hogere baten dan gemeentefonds aangeeft.
- betekent lagere baten dan gemeentefonds aangeeft.
De gemeente Giessenlanden ontvangt precies het bedrag dat volgens de norm is
berekend. Molenwaard daarentegen ontvangt € 54 per inwoner minder dan volgens de
norm berekend.
De raming van Molenwaard is exclusief de Arhi-uitkering van bijna € 1,6 miljoen. De Arhiuitkering is namelijk voor de afwikkeling van de opgenomen vordering bestemd. Het
betreft hier een technisch verschil dat verband houdt met de afwikkeling van de Arhiuitkering.
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Tabel 5.2.3b Cluster algemene uitkering gemeentefonds, de nettobaten per inwoner per
functie vergeleken x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies c luster Algemene uitkering
921 Uitkering gemeentefonds
923 Integratie-uitkering Soc iaal domein
Totaal

684
333
1017

716
360
1076

Voor de nieuw te vormen gemeente wordt een lagere algemene uitkering berekend dan
waarvan het gemeentefonds uitgaat, omdat de ‘optelsom’ van de twee gemeenten geen
rekening houdt met het gegeven dat de fusiegemeente onder andere het vaste bedrag
maar éénmaal ontvangt. In paragraaf 2.2 is het effect van de herindeling op de algemene
uitkering reeds toegelicht.
Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
Na een herindeling komt een nieuwe gemeente in aanmerking voor de tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling. De maatstaf wordt uitgekeerd over een periode van vijf jaar.
In het jaar voorafgaand aan de herindeling 25%.De beide gemeenten ontvangen ieder een
gelijk bedrag. De bedragen vanaf de datum van herindeling komen toe aan de
nieuwgevormde gemeente: 40% in het jaar van herindeling en 20% in elk van de
volgende jaren(zie paragraaf 2.3). Voor de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard
gaat het om een totaalbedrag van € 5,4 miljoen. Voor alle duidelijkheid: deze opbrengst
komt bovenop de algemene uitkering zoals hiervoor berekend.
Cluster Overige eigen middelen (OEM)
Tot het cluster OEM behoort een groot aantal functies. Deze functies hebben veelal
betrekking op baten. Het gaat bijvoorbeeld om de overige gemeentelijke belastingen,
maar ook om ontvangen dividenden of rentebaten op uitgezette geldleningen en mutaties
grondexploitaties.
Tabel 5.2.4a Cluster Overige eigen middelen, vergelijking nettobaten per inwoner tussen
huidige gemeenten en de nieuw te vormen gemeente
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Inkomstenclusters
Overige eigen middelen
(OEM)
Waarvan incidenteel

+253

+230

+238

0

+221

+148

Uit tabel 5.2.4a blijkt dat de nieuw te vormen gemeente meer aan OEM raamt dan het
gemeentefonds veronderstelt. Dit komt omdat beide gemeenten een hogere OEM ramen.
Voor wat betreft de OEM geeft deze constatering overigens een vertekend beeld. Dat komt
omdat de feitelijke bedragen niet kunnen worden afgezet tegen een ijkpunt. Bij de
totstandkoming van de verdeling van het gemeentefonds in 1997 is er vanuit gegaan dat
gemeenten een zeker bedrag aan OEM genereren. Deze OEM bedroeg afgerond 5% van de
uitgavenmaatstaven. Deze OEM is indertijd, via een verlaging van de bedragen per
eenheid van de verdeelmaatstaven, betrokken bij de verdeling. Dit betekent dat het totaal
van de genormeerde netto lasten afgerond 5% lager werd geschat dan dat zij in feite zijn.
Dit percentage is op de huidige omvang van de uitgavenclusters toegepast. De resultaten
van deze berekening staan in tabel 5.2.4b. Uit de tabel is te lezen dat de beide gemeenten
fors meer inkomsten genereren. Het resultaat is dat de nieuwe gemeente daardoor ook
meer OEM binnenkrijgt dan bij de uitgangspunten van het gemeentefonds wordt
verondersteld. Uit de tabel blijkt verder dat een groot deel incidenteel is.
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705
351
1056

Tabel 5.2.4b Geraamde Overige eigen middelen afgezet tegen veronderstelling
gemeentefonds
Inwoners

100%
uitgaven
Clusters
GF
(x €
1.000,-)
16.998
36.756
53.224

Veronderstelde
OEM volgens
GF*
(x € 1.000,-)

Veronderstelde
OEM per
inwoner
(X € 1)

Giessenlanden
14.442
850
+59
Molenwaard
29.032
1.838
+63
Giessenlanden43.474
2.661
+61
Molenwaard
+ betekent hogere baten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent lagere baten dan gemeentefonds aangeeft

Werkelijke
OEM per
Inwoner
(x € 1)

+253
+230
+238

Verschil per
Inwoner
(x € 1)

+194
+167
+177

In de hierna volgende tabel 5.2.4c staat aangegeven welke begrotingsfuncties tot de OEM
worden gerekend.
Tabel 5.2.4c Cluster overige Eigen inkomsten, vergelijking per inwoner per functie x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies cluster Overige Eigen Inkomsten (OEM)
212
220
230
310
311
330
340
341
830
911
913
914
933
934
935
936
937
938
939

Openbaar vervoer
Zeehavens
Luchtvaart
Handel, ambacht en industrie
Baten markgelden
Nutsbedrijven
Agrarische productie en ontginning
Overige agrarische zaken, jacht en visserij
Bouwgrondexploitatie
Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar
Overige financiële middelen
Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan één jaar
Baten roerende woon- en bedrijfsruimten
Baten baatbelasting
Baten forensenbelasting
Baten toeristenbelasting (voor 50%)
Baten hondenbelasting
Baten reclamebelasting
Baten precariobelasting
Totaal

0
0
0
-5
0
31
0
-3
-3
0
2
228
0
0
0
0
5
0
0
253

0
0
-11
-4
1
31
0
-1
206
0
1
4
0
0
0
1
4
0
0
230

Uit tabel 5.2.4c blijkt dat de gemeente Giessenlanden € 253 per inwoner OEM raamt,
vooral op het onderdeel geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan één jaar. De
verklaring hiervoor is dat de gemeente in 2008 zijn woningbedrijf heeft verkocht. De
netto-opbrengst van € 78 miljoen is belegd in obligaties met een gemiddelde looptijd van
ongeveer 7 jaar. De hieruit voortvloeiende inkomsten zullen de komende jaren afnemen
door investering van een aanzienlijk deel van de opbrengst en door de dalende
rentestand. Obligaties die vrijvallen mogen niet herbelegd worden in obligaties op grond
van de Wet Schatkistbankieren. Belegging via schatkistbankieren en onderling lenen levert
met de huidige rentestand nauwelijks nog iets op.
Ook Molenwaard raamt een positief bedrag van € 230 per inwoner aan overige eigen
inkomsten, vooral op het onderdeel bouwgrondexploitatie.
Volgens de begroting verwacht de gemeente diverse grondexploitaties in 2015 met een
voordelig resultaat af te sluiten. Het resultaat is ter afdekking van de risico’s en
kapitaallasten van gedane en lopende investeringen beklemd en dus niet vrij besteedbaar.
In het cluster Overige Eigen Inkomsten worden geen reserve mutaties meegenomen.
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0
0
-7
-4
0
31
0
-2
136
0
1
79
0
0
0
1
4
0
0
238

Mutaties reserves
De mutaties reserves worden in deze analyse als een apart cluster beschouwd. Veelal
betreft het onttrekkingen aan de reserves die als baten worden gerekend, maar het
interen op eigen vermogen kan feitelijk niet beschouwd worden als een eigen inkomst. In
tabel 5.2.5a staan de mutaties reserves weergegeven. Beide gemeenten onttrekken veel
minder uit de reserves dan ze erin storten, waarbij wordt aangetekend dat hier de
geraamde onttrekking niet kan worden afgezet tegen een ijkpunt. Omdat per definitie
onttrekkingen aan en stortingen in reserves elkaar op termijn in evenwicht houden is dit
cluster niet geijkt.
Tabel 5.2.5a Mutaties reserves vergeleken (verschil per inwoner)
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Inkomstenclusters
Mutaties reserves
Toegelichte mutaties
reserves . Conform Bijlagen
11A, 11B en 11C

-48
+38

-71
-181

-63
-108

+ betekent per saldo onttrekking aan reserves= netto baten
- betekent per saldo storting in reserves= nettolasten
Tabel 5.2.5b Mutaties reserves, vergelijking per inwoner per functie x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies Mutaties reserves
980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunc ties 0 tot en met 9
Totaal

-48
-48

-71
-71

Per saldo wordt in Giessenlanden € 48 per inwoner minder onttrokken aan de reserves dan
toegevoegd. Het geschetste beeld betreft de situatie op het moment van de vastgestelde
begroting 2015. Pas in maart van 2015 zijn de restantkredieten uit 2014 en dus ook de
onttrekkingen aan de reserves die hiermee verband houden door de raad geaccordeerd.
Na verwerking hiervan zijn de onttrekkingen aan de reserves groter dan de stortingen.
Daarnaast worden er in de loop van het jaar investeringskredieten gevoteerd die voor een
groot deel ten laste van de reserves komen. Hierdoor nemen de onttrekkingen nog verder
toe ten opzichte van de stortingen. Ter indicatie de stand in maart 2015 is dat de
onttrekkingen de stortingen overtreffen met € 850 per inwoner.
Bij Molenwaard wordt € 71 per inwoner minder onttrokken aan de reserves dan
toegevoegd. In totaliteit wordt ongeveer € 10 miljoen gestort in reserves en ruim € 7,5
miljoen onttrokken aan reserves. De toevoegingen vinden onder andere plaats aan de
reserves wegen, de risicoreserve grondexploitatie en bestemming Arhi-middelen voor
afwikkeling vordering. De onttrekkingen aan de reserves hebben onder andere betrekking
op de reserve wegen en de reserve investeringen- en jaarlasten.
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-63
-63

Toelichting uitgavenclusters
Cluster Bestuur en algemene ondersteuning
Bij dit cluster gaat het onder andere om bestuursorganen, bestuursondersteuning college
van burgemeester en wethouders, burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, algemene
baten en lasten en saldo van de kostenplaatsen. Onverdeelde lasten voor personeel,
organisatie en huisvesting horen hier niet toe.
Tabel 5.2.6a Cluster Bestuur en algemene ondersteuning, vergelijking per inwoner verschil
ten opzichte van gemeentefonds.
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Uitgavenclusters
Bestuur en algemene
ondersteuning
Waarvan incidenteel

-229

-86

-141

-10

-28

-22

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft.
Uit tabel 5.2.6a blijkt dat bij Giessenlanden en Molenwaard en ook voor de fictieve
gemeente Giessenlanden-Molenwaard meer lasten worden geraamd dan het
gemeentefonds veronderstelt. Bij Giessenlanden zijn deze lasten substantieel hoger dan
bij Molenwaard.
Voor een ander deel betreft het hier een verwacht hoger lastenniveau, omdat de lasten
van de bestuursorganen van de gemeenten samen hoger liggen dan van één nieuwe
gemeente (zie paragraaf 2.2). De achteruitgang van de algemene uitkering na de
herindeling als gevolg van het vervallen van één keer het vaste bedrag zal naar
verwachting (voor een deel) door een lastendaling op dit cluster gecompenseerd kunnen
worden. Overigens zullen door wachtgelden van niet terugkerende leden van het college
de lasten tijdelijk stijgen. Deze tijdelijke lastenstijging (frictiekosten) kan door de
beschikbaarheid van een voorziening ten laste van de tijdelijke verdeelmaatstaf
herindeling gecompenseerd worden.
Tabel 5.2.6b Cluster Bestuur en algemene ondersteuning, vergelijking nettolasten per
functie per inwoner x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies c luster Bestuur en algemene ondersteuning
001
002
003
004
005
006
922
930
940
960
990

Bestuursorganen
Bestuursondersteuning c ollege van burgemeester en wethouders
Burgerzaken
Baten sec retarieleges burgerzaken
Bestuurlijke samenwerking
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(func tie)
Algemene baten en lasten
Uitvoering Wet WOZ
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Saldo van kostenplaatsen
Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming
Totaal

-47
-253
-28
9
-12
-10
8
-11
-1
-1
0
-346

-36
-45
-48
10
-9
-6
-3
-3
0
-51
0
-191

Uit tabel 5.2.6b blijkt dat de lasten voor dit cluster per inwoner het hoogst zijn voor de
gemeente Giessenlanden.
De verklaring hiervoor is dat bij functie 001 in de begroting 2015 tevens rekening is
gehouden met de kosten van de waarnemend burgemeester. Een verklaring voor de
afwijking op functie 002 is de methode van kostentoerekening. In Giessenlanden worden
alleen alle direct aan de functies toe te rekenen uren verantwoord op de functies. Alle
overheadsuren en niet productieve uren worden verantwoord op functie 002. De
verklaring voor de afwijking op functie 003 is dat de gemeente hecht aan een goede
dienstverlening. Dit betekent relatief veel uren openstelling voor een gemeente van deze
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-40
-114
-42
10
-10
-8
0
-5
0
-34
0
-243

omvang.
De gemeente Molenwaard heeft in het cluster 002 relatief lage uitgaven. Mogelijke
oorzaak hiervan is het ontbreken van een fysiek gemeentehuis. Verder moet het verschil
worden gezocht in de wijze van kostentoerekening. De gemeente Molenwaard belast aan
functie 002 de directe kosten van het management met een opslag voor 28% voor
indirecte kosten.
Cluster Werk en Inkomen
Dit cluster omvat onder meer bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies
en sociale werkvoorziening.
Tabel 5.2.7a Cluster Werk en Inkomen, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
gemeentefonds.
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Uitgavenclusters
Werk en Inkomen
Waarvan incidenteel

-8
0

-9
0

-10
0

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft.
Uit tabel 5.2.7a blijkt dat beide gemeenten hogere nettolasten ramen dan het niveau van
de verdeelmaatstaven. Ook de fictieve nieuwe gemeente Giessenlanden-Molenwaard
raamt hogere netto lasten. Omdat deze bedragen onder de € 15,- per inwoner liggen is
geen verder onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan.
Tabel 5.2.7b Cluster Werk en Inkomen, vergelijking nettolasten per functie per inwoner x
€1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies c luster Werk en inkomen
610
611
613
614
623

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies
Sociale werkvoorziening
Overige soc iale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk
Gemeentelijk armoede- en sc huldenbeleid
Re-integratie en partic ipatievoorzieningen Partic ipatiewet
Totaal

-26
-56
0
-7
-7
-95

-28
-52
0
-8
-6
-94

Cluster Maatschappelijke ondersteuning
Dit cluster omvat onder meer maatvoorzieningen Natura materieel en immaterieel Wmo,
algemene voorzieningen Wmo en Jeugd(gedeeltelijk), eerstelijnsloket Wmo en
Jeugd(gedeeltelijk) en PGB Wmo en Jeugd(gedeeltelijk) en openbare gezondheidszorg.
Tabel 5.2.8a Cluster Maatschappelijke ondersteuning, vergelijking verschil per inwoner ten
opzichte van gemeentefonds.
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Uitgavenclusters
Maatschappelijke
ondersteuning
Waarvan incidenteel

-10

-103

-72

0

0

0

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft.
Uit tabel 5.2.8a blijkt dat beide gemeenten hogere nettolasten ramen dan het niveau van
de verdeelmaatstaven. Omdat dit bedrag bij Giessenlanden onder de € 15,- per inwoner
ligt is geen verder onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. De gemeente Molenwaard
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-27
-53
0
-8
-6
-94

heeft substantiële hogere lasten. Ook de fictieve nieuwe gemeente GiessenlandenMolenwaard raamt hogere netto lasten.
Tabel 5.2.8b Cluster maatschappelijke ondersteuning, vergelijking nettolasten per functie
per inwoner x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies c luster Maatschappelijke ondersteuning
621
641
661
662
663
667
670
671
672
677

Vreemdelingen
Tehuizen
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo
Opvang en besc hermd wonen Wmo
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*
PGB Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*
711 Ambulanc evervoer
712 Verpleeginric htingen
714 Openbare gezondheidszorg
Totaal

-1
0
-16
-171
-3
13
-38
-62
-7
0

-1
0
-11
-62
-2
10
-41
-185
-44
0

-1
0
-13
-98
-2
11
-40
-144
-32
0

0
0
-17
-303

0
0
-12
-349

0
0
-14
-333

* functies 670, 671, 672 en 677 worden verdeeld over Jeugd en Maatschappelijke
Ondersteuning
In algemene zin wordt opgemerkt dat de nieuwe uitgaven in verband met de
decentralisaties door beide gemeenten wellicht anders zijn verantwoord c.q. verschillend
zijn geïnterpreteerd. Een mogelijke verklaring is verder dat Molenwaard meerdere
verzorgingshuizen binnen haar grenzen heeft en Giessenlanden geen.
Voor Molenwaard geldt verder dat de beoordeling in samenhang met de verantwoording
inzake de Wmo dient plaats te vinden. De bijdrage voor de tweede lijnzorg bedraagt voor
Molenwaard € 170 per inwoner.
De gemeente Molenwaard kent sinds enkele jaren een sober Wmo beleid. Als gevolg
hiervan zijn jaarlijks de budgetten in de begroting verlaagd.
Cluster Educatie
Het cluster Educatie heeft onder andere betrekking op het basisonderwijs,
onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) en de gemeenschappelijke baten en lasten
van het onderwijs.
Tabel 5.2.9a Cluster Educatie, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
gemeentefonds.
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Uitgavenclusters
Educatie
Waarvan incidenteel

-42
0

-19
-4

-26
-2

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft.
Uit tabel 5.2.9a blijkt dat beide gemeenten hogere nettolasten ramen dan het niveau van
de verdeelmaatstaven, waarbij Giessenlanden hogere nettolasten raamt dan Molenwaard.
Ook de fictieve nieuwe gemeente Giessenlanden-Molenwaard raamt hogere netto lasten.
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Tabel 5.2.9b Cluster Educatie, vergelijking nettolasten per functie per inwoner x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies c luster Educ atie
421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)
431
Spec iaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)
441
Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)
420 Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)
430 Spec iaal (voortgezet) onderwijs, excl. onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

-67
0

-40
0

-49
0

0

0

0

-8
0

-7
0

-7
0

0

0

0

-40
0
-115

-55
0
-102

-50
0
-106

440
Voortgezet onderwijs, exc l. onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)
480 G\emeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
482 Volwasseneneducatie
Totaal

Molenwaard
De hogere netto lasten op functie 421 worden waarschijnlijk veroorzaakt door de
uitgestrektheid van de gemeente, relatief veel kernen en daardoor meer scholen per
inwoner.
De hogere netto lasten op functie 480 houden hoogstwaarschijnlijk verband met de
uitgaven voor leerlingenvervoer. De geraamde uitgaven voor Molenwaard zijn voor 2015
€ 1,1 miljoen (= € 36 per inwoner).
Giessenlanden
De hogere netto lasten op functie 421 hebben te maken met de bouw van twee nieuwe
scholen in de afgelopen twee jaar. Daarnaast zijn de overige scholen aangepast om te
voldoen aan de eisen van deze tijd.
De hogere nettolasten op functie 480 hebben te maken met het feit dat de gemeente een
plattelandsgemeente is waardoor vrij forse kosten ontstaan voor leerlingenvervoer.
Cluster Jeugd
Dit cluster omvat ondermeer algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk),
eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (gedeeltelijk), PGB Wmo en Jeugd (gedeeltelijk) en
individuele voorzieningen Natura Jeugd.
Tabel 5.2.10a Cluster Jeugd, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
gemeentefonds.
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Uitgavenclusters
Jeugd
Waarvan incidenteel

-4
-3

+152
0

+100
-1

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft.
Uit tabel 5.2.10a blijkt dat de gemeente Molenwaard substantieel lagere nettolasten raamt
dan het niveau van de verdeelmaatstaven. Ook de fictieve nieuwe gemeente
Giessenlanden-Molenwaard raamt lagere netto lasten. Giessenlanden raamt ongeveer een
bedrag gelijk aan het niveau van de verdeelmaatstaven.
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Tabel 5.2.10b Cluster Jeugd, vergelijking nettolasten per functie per inwoner x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies cluster Jeugd
650
670
671
672
677
682
683
687
715

Kinderdagopvang
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*
PGB Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*
Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*
Individuele voorzieningen Natura Jeugd
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd
Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd
Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)
Totaal

-18
-8
-14
-4
0

-9
-9
-41
-21
0

-12
-9
-32
-15
0

-116
-5
0
-29
-194

-15
0
0
-21
-117

-49
-2
0
-24
-143

*) functies 670, 671, 672 en 677 worden verdeeld over Jeugd en Maatschappelijke
Ondersteuning.
Bij de functies valt op dat dat de gemeente Giessenlanden op functie 682 substantieel
hogere lasten raamt dan Molenwaard.
De uitgaven bij deze functie worden in hoofdzaak bepaald door de bijdrage aan de
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd. Ook de gemeente Molenwaard
is deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling.
De beide gemeenten geven als mogelijke oorzaak van de verschillen bij het cluster aan
dat de nieuwe uitgaven in verband met de decentralisaties door de beide gemeenten
wellicht verschillend worden verantwoord.
De gemeente Molenwaard verklaart met betrekking tot functie 671 dat de beoordeling in
samenhang met de verantwoording inzake de Wmo dient plaats te vinden. De bijdrage
voor de tweede lijnzorg bedraagt voor Molenwaard € 170 per inwoner.
Cluster Cultuur en Ontspanning
Dit cluster omvat onder andere openbaar bibliotheekwerk, sport, groene sportvelden en
terreinen, openbaar groen en openluchtrecreatie en lijkbezorging.
Tabel 5.2.11a cluster Cultuur en Ontspanning, vergelijking verschil per inwoner ten
opzichte van gemeentefonds.
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Uitgavenclusters
Cultuur en ontspanning
Waarvan incidenteel

+57
-1

-41
-13

-9
-9

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft.
Uit tabel 5.2.11a blijkt dat voor de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard een
hoger lastenniveau wordt geraamd dan op basis van de uitgangspunten van het
gemeentefonds wordt verondersteld. De gemeente Giessenlanden geeft minder uit dan op
basis van de uitgangspunten van het gemeentefonds wordt verondersteld. De gemeente
Molenwaard geeft meer uit dan op basis van de uitgangspunten van het gemeentefonds
wordt verondersteld.
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Tabel 5.2.11b Cluster Cultuur en Ontspanning, vergelijking nettolasten per functie per
inwoner x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies cluster Cultuur en Ontspanning
510
511
530
531
540
541
550
560
580
724
732

Openbaar bibliotheekwerk
Vormings- en ontwikkelingswerk
Sport
Groene sportvelden en terreinen
Kunst
Musea
Natuurbescherming
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Overige recreatieve voorzieningen
Lijkbezorging
Baten begraafplaatsrechten
Totaal

-15
0
-7
-10
-3
-1
0
-44
-5
-17
10
-91

-11
0
-47
-18
-2
-12
0
-56
-12
-51
24
-185

De kosten in Giessenlanden zijn relatief laag doordat in 2014 de subsidies aan de
zwembaden door middel van een eenmalig bedrag zijn afgekocht.
Daarnaast zijn in de gemeente de afgelopen jaren uitbreidingen en aanpassingen van
begraafplaatsen door middel eenmalige bijdragen vanuit de reserve tot stand gebracht.
De twee grote nadelige afwijkingen bij de gemeente Molenwaard hebben betrekking op
het cluster sport en lijkbezorging. Een verklaring voor deze afwijkingen is dat de
gemeente twee openluchtzwembaden, drie sporthallen, vijf gymzalen, vijf
voetbalverenigingen, eigen accommodatie en een korfbalclub ondersteunt. Enkele
accommodaties zijn recent vernieuwd en enkele accommodaties zijn met nieuwe
voorzieningen zoals een kunstgrasveld uitgerust. De omvang, kwantitatief en kwalitatief,
van de sportvoorzieningen leidt voor een gemeente met 30.000 inwoners tot relatief forse
lasten. De tarieven voor het huren en gebruik liggen op een normaal niveau.
Het vorenstaande geldt ook voor de begraafplaatsen. De gemeente Molenwaard telt elf
begraafplaatsen hetgeen ten opzichte van één centrale begraafplaats veel meer aan
onderhoud vergt. Daarnaast zijn de afgelopen 10 jaar diverse begraafplaatsen uitgebreid
waardoor de kapitaallasten zijn toegenomen. Besluitvorming omtrent het efficiënter
maken van de begraafplaats wordt medio 2015 verwacht.
Cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
Dit cluster omvat onder andere wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen,
milieubeheer, ruimtelijke ordening, overige volkshuisvesting en
bouwvergunningen(omgevingsvergunningen)
Tabel 5.2.12a Cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling, vergelijking verschil per
inwoner ten opzichte van gemeentefonds.
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Uitgavenclusters
Infrastructuur en
gebiedsontwikkeling
Waarvan incidenteel

+11

-66

-43

-5

-1

-2

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft.
Uit tabel 5.2.12a blijkt dat voor de fictieve gemeente Giessenlanden-Molenwaard een
hoger lastenniveau wordt geraamd dan op basis van de uitgangspunten van het
gemeentefonds wordt verondersteld. Dit wordt met name veroorzaakt door het hogere
lastenniveau van Molenwaard dan het gemeentefonds veronderstelt. Bij de gemeente
Giessenlanden is sprake van een lager lastenniveau dan het gemeentefonds veronderstelt.
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-12
0
-34
-16
-2
-8
0
-52
-9
-40
19
-154

Tabel 5.2.12b Cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling, vergelijking nettolasten per
functie per inwoner x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
210
214
215
221
223
240
723
936
810
820
821
822
823

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen
Parkeren
Baten parkeerbelasting
Binnenhavens en waterwegen
Veerdiensten
Waterkering, afwatering en landaanwinning
Milieubeheer
Baten toeristenbelasting (50%)
Ruimtelijke ordening
Woningexploitatie / woningbouw
Stads- en dorpsvernieuwing
Overige volkshuisvesting
Bouwvergunningen (omgevingsvergunningen)
Totaal

-137
-1
0
0
0
-9
-31
0
-11
0
-9
-55
34

-269
0
0
-1
0
6
-29
1
-6
-1
0
-34
28

-225
-1
0
-1
0
1
-29
1
-8
-1
-3
-41
30

-219

-307

-277

Een verklaring voor het verschil bij Molenwaard is dat sinds 2014 alle mutaties in verband
met het beheerplan wegen ten laste van functie 980 (mutaties) reserves lopen. De
voorziening wegen is afgeschaft. Per saldo is de invloed van functie 980 € 100,00 per
inwoner.
Molenwaard verantwoordt op functie 210 in de begroting 2015 een bedrag van €4,8
miljoen (€ 150 per inwoner) aan kapitaallasten. Van dit bedrag wordt een gedeelte uit de
bestemmingsreserve wegen gedekt.
Cluster Reiniging en Riolering
Voor dit cluster geldt het uitgangspunt dat binnen het gemeentefonds de lasten door taak
gerelateerde baten moeten worden gedekt. Daarmee spelen deze lasten in het verdeelstelsel geen rol.
Tabel 5.2.13a Cluster Reiniging en Riolering, vergelijking verschil per inwoner ten
opzichte van gemeentefonds.
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Uitgavenclusters
Reiniging en Riolering
Waarvan incidenteel

+35
0

+14
-1

+21
-1

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft.
Uit tabel 5.2.13a blijkt dat beide gemeenten lagere nettolasten ramen dan het
gemeentefonds veronderstelt. Ditzelfde geldt voor de fictieve gemeente GiessenlandenMolenwaard.
Tabel 5.2.13b Cluster Reiniging en Riolering, vergelijking nettolasten per functie per
inwoner x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies c luster Reiniging en Riolering
721
722
725
726

Afvalverwijdering en -verwerking
Riolering
Baten reinigingsrec hten en afvalstofheffing
Baten rioolheffing
Totaal

-71
-57
86
95
53

-79
-117
88
135
26

In tegenstelling tot wat verwacht zou worden binnen dit cluster, is het saldo niet nul. Het
betreft immers zogeheten kostendekkende tarieven/baten. Zowel het saldo tussen functie
726, Baten rioolheffing en functie 722, Lasten riolering en functie 725, Baten
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-77
-97
88
122
36

reinigingsrechten en afvalstoffenheffing en 721, Lasten afvalverwijdering en –verwerking
is niet gelijk aan nul. De baten overstijgen de lasten binnen dit cluster. Een van de
oorzaken van dit verschil is dat beide gemeenten ook lasten hebben op andere clusters,
die toegerekend worden aan riool en afvalverwijdering. Een bekend voorbeeld is de
kosten van straatvegen, die bij de functie wegen zijn verantwoord, deels in de
rioolrechten worden doorberekend omdat hierdoor minder onderhoud aan riolen hoeft
plaats te vinden. Daarnaast speelt het BTW-compensatiefonds een rol. Bij het instellen
van het BTW-compensatiefonds zijn de gemeenten gekort op de algemene uitkering uit
het gemeentefonds. De kosten van riolen en afvalstoffen inzameling en -verwerking
worden na de instelling van dit fonds exclusief BTW geraamd. De korting op de algemene
uitkering wordt deels gecompenseerd door bij het berekenen van de tarieven voor rioolen afvalstoffenheffing uit te gaan van de kosten inclusief BTW. Dit veroorzaakt
hoofdzakelijk het verschil tussen de kosten (excl. BTW) en de opbrengsten (incl. BTW).
Cluster Openbare orde en Veiligheid
Het cluster openbare orde en veiligheid heeft betrekking op brandweer en
rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid en opsporing en ruiming conventionele
explosieven.
Tabel 5.2.14a Cluster Openbare orde en Veiligheid, vergelijking verschil per inwoner ten
opzichte van gemeentefonds.
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Uitgavenclusters
Openbare Orde en
Veiligheid
Waarvan incidenteel

-38

-30

-34

0

+4

+3

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft.
Uit tabel 5.2.14a blijkt dat de beide gemeenten en de fictieve gemeente GiessenlandenMolenwaard hogere lasten hebben dan het gemeentefonds veronderstelt.
Tabel 5.2.14b Cluster Openbare orde en Veiligheid, vergelijking nettolasten per functie
per inwoner x € 1
Giessenlanden

Molenwaard

GiessenlandenMolenwaard

Functies c luster Openbare orde en veiligheid
120 Brandweer en rampenbestrijding
140 Openbare orde en veiligheid
160 Opsporing en ruiming c onventionele explosieven
Totaal

-88
-9
0
-96

-80
-3
0
-83

Voor beide gemeenten geldt dat het uitgestrekte plattelandsgemeenten zijn waardoor er
relatief veel brandweerposten nodig zijn om aan de uitruktijden te kunnen voldoen.
Daarnaast is sprake van kosten die samenhangen met de afspraken over onder andere
overhead bij het ontstaan van de Veiligheidsregio ZHZ in 2013.
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-83
-5
0
-88

Overigen
Tabel 5.2.14a Overigen, vergelijking verschil per inwoner ten opzichte van
gemeentefonds.
Cluster
Giessenlanden Molenwaard GiessenlandenMolenwaard
Overigen

-2

+53

+35

Herindeling
Suppletie OZB
Diversen

0
-6
+3

+55
0
-2

+37
-2
0

+ betekent lagere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft
- betekent hogere nettolasten dan gemeentefonds aangeeft.
Uit de tabel 5.2.14a blijkt dat Molenwaard bij het cluster herindeling lagere nettolasten
heeft dan het gemeentefonds veronderstelt.
Het betreft hier de frictiekosten samenhangend met de herindeling van de drie voormalige
gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland per 1-1-2013. Het gemeentefonds
gaat ervan uit dat bij gemeente Molenwaard voor 2015 nog sprake is van frictiekosten ter
hoogte van de door de gemeente voor het jaar 2015 in het gemeentefonds te ontvangen
tijdelijke bijdrage herindeling.
Deze gemeente heeft deze frictiekosten echter al in voorgaande jaren gemaakt en ten
laste van de exploitatie c.q. de algemene reserve gebracht. Het bedrag van de voor 2015
te ontvangen tijdelijke bijdrage herindeling van € 1,6 miljoen heeft de gemeente ten
gunste van de balanspost vorderingen verantwoord.
5.3

Aanbeveling

Ga bij de voorbereiding van de begroting van de nieuwe gemeente na of de
geconstateerde hoge dan wel lage nettolasten/baten bij de verschillende (sub)clusters
(begrotingsfuncties) veroorzaakt worden door eigen beleid dan wel door objectieve
factoren. Indien de oorzaak ligt in eigen beleid, maak dan duidelijk wat dit eigen beleid
inhoudt en laat de nieuwe raad beslissen of dit eigen beleid voortgezet moet worden.
Houd daarbij uiteraard rekening met mogelijke verklaringen van verschillen door de wijze
van verantwoorden van lasten en baten.
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6

GEMIDDELDE LOONSOM EN FORMATIE

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de volgende vraag onderzocht:
‘Wat zijn de verschillen tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard
onderling en de fictieve fusiegemeente Giessenlanden-Molenwaard voor wat
betreft de gemiddelde loonsom en de formatie?
Bij dit onderzoek worden de verschillen van de formatie weergegeven tussen de huidige
gemeenten en de fictieve fusiegemeente. Het betreft hier de informatie die door de beide
gemeenten zelf is verstrekt op basis van de begrotingen 2015.
De organisatieopbouw en personeelsformatie van een sector en/of afdeling wordt, naast
het gebruikelijke gemeentelijke takenpakket, voor een belangrijk deel bepaald door de
bestuurlijke aandacht en gewenste prioriteiten op een bepaald beleidsterrein. Voor een
overzicht en analyse van de verschillen tussen de verschillende sectoren en/of afdelingen
is een diepgaander onderzoek noodzakelijk. Een dergelijk (organisatie) onderzoek valt
evenwel buiten de doelstelling van deze herindelingsscan.
6.2

Uitwerking

Gemeenten kennen ieder hun eigen organisatiemodel. Hoewel er in veel gemeenten
sprake is van een sectorenmodel zijn er verschillen tussen de afdelingen die tot een
bepaalde sector worden gerekend. Daarnaast zijn er verschillen in taakuitvoering tussen
de verschillende afdelingen.
Het vergelijkende onderzoek levert de volgende resultaten op:
Tabel 6.1 Formatieplaatsen en -kosten volgens gegevens uit de begroting 2015.
inwoners
Aantal
Gemiddelde Formatieplaatsen
formatieplaatsen loonsom
per 1.000
inwoners
Giessenlanden
14.442
69,5*)
66.738
4,8
Molenwaard
29.032
159,5**)
61.592
5,5
GiessenlandenMolenwaard
43.474
64.165
5,3

*) Giessenlanden: het aantal fte’s exclusief de raadsleden, wethouders, burgemeester en
het personeel dat werkzaam is bij de Til groep.
De Tilgroep betreft een min of meer zelfstandig opererende afdeling op het gebied van het
beheer van sportzalen, dorpshuizen en schoonmaakdiensten. Het aandeel Horeca is
aanzienlijk. De Tilgroep kent een formatie van ongeveer 15 fte naast een groot aantal
oproepkrachten.
**)Molenwaard: het aantal fte’s exclusief de raadsleden, wethouders en burgemeester
Overigens bestaat de personele bezetting van een gemeente niet altijd alleen maar uit
eigen personeel. Ook de deelname aan gemeenschappelijke regelingen en de inhuur van
personeel van derden of het inhuren van complete diensten komt bij gemeenten
veelvuldig voor. Niet is nagegaan in hoeverre de ene gemeente ten opzichte van de
andere gemeente voor de uitvoering van haar taken meer of minder gebruikmaakt van de
diensten van andere bedrijven of gemeenschappelijke regelingen. Dat maakt het goed
vergelijken van de personele bezetting van een gemeente uitermate moeilijk. Het
overzicht in tabel 6.1 is dan ook niet meer dan een indicatie en een louter rekenkundige
benadering.
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6.3

Conclusie

Zoals in de inleiding al is aangegeven is er nogal wat verschil in organisatievorm tussen de
verschillende gemeenten. Wel of geen sectoren en verschillen binnen sectoren. Naast het
organisatorische verschil valt er ook een verschil te constateren in de taakuitvoering
tussen afdelingen. Zonder een uitgebreid organisatieonderzoek is het niet mogelijk aan te
geven op welke te onderscheiden afdelingen zich verschillen voordoen en kan niets
worden gezegd over mogelijke oorzaken van deze verschillen.
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BIJLAGE 2

FINANCIËLE AANDACHTSPUNTEN BIJ HERINDELING

Begroting algemeen
1.
Stel voor het eerste jaar een begroting op, gebaseerd op ‘aanvaard’ beleid. Neem
voor nieuw beleid eventueel een stelpost op.
2.
Stel een meerjarenraming op, gebaseerd op aanvaard beleid.
3.
De paragrafen waarin de raad de beleidskaders aangeeft zullen in het eerste jaar
noodgedwongen op hoofdlijnen zijn gebaseerd op basis van de paragrafen van de
oude gemeenten. Met name de beleidskaders voor het onderhoud van
kapitaalgoederen kunnen grote budgettaire gevolgen hebben. Start daarom alvast
met het opstellen van beheerplannen voor alle kapitaalgoederen (of laat dat doen)
voor de nieuwe gemeente, met diverse scenario’s. Dan zijn die tijdig klaar en kan de
nieuwe raad een kader vaststellen.
4.
Inventariseer of de beheerplannen van kapitaalgoederen volledig zijn verwerkt in de
begroting en meerjarenraming.
5.
Inventariseer het eventuele achterstallig onderhoud van de kapitaalgoederen en ga
na of het eventuele inlopen hiervan volledig in de begroting en de meerjarenraming
is verwerkt.
6.
De frictiekosten van herindeling mogen niet worden geactiveerd en komen ten laste
van de exploitatie.
7.
Bij de voorbereiding van de balanspositie van de nieuwe gemeente dienen de
volgende onderdelen een rol te spelen: waarderingsgrondslagen, activerings- en
passiveringsmethoden, afschrijvingen (BTW-component), boekwaarden en
investeringen, de verhouding reserves gedeeld door de boekwaarden, aandelen en
deelnemingen. Streef er naar dit in de jaarrekening van het voorlaatste jaar voor
herindeling geüniformeerd te hebben.
8.
Maak inzichtelijk hoe exploitatieresultaten van de twee gemeenten meerjarig
worden beïnvloed door onttrekkingen/stortingen aan reserves/voorzieningen.
9.
Inventariseer in hoeverre plannen voor nieuw beleid zijn verwerkt in de
meerjarenraming van de twee gemeenten (met name grote investeringsprojecten,
die nog niet uitgevoerd worden).
10.
Inventariseer specifieke risico’s in de twee gemeenten en bezie in hoeverre voor
deze risico’s al een voorziening is getroffen.
11.
Inventariseer hoe het komt dat de reinigingsrechten in de twee gemeenten
verschillen en bepaal beleidskeuzen en ambitieniveaus ten aanzien van toekomstige
wijze van inzameling, inclusief de gevolgen daarvan voor de tariefstelling.
12.
Maak verschillen in uitgangspunten/kaders duidelijk, zodat de raad wordt gewezen
op keuzemogelijkheden.
13.
Loop door de begroting en inventariseer het hierin opgesloten beleid: BCF beleid;
hoe worden subsidies afgerekend; rentetoerekening reserves; beleid uit de
verordeningen ex artikelen 212/213/213a van de Gemeentewet; beleid nota
reserves en voorzieningen; indeling kostenplaatsen.
14.
Zorg dat de gemeenten ‘schoon over’ gaan, dat wil zeggen rekeningen en
begrotingen zijn opgesteld volgens de eisen die het BBV daaraan stelt.
15.
Zorg dat de financiële administratie ruim voor de herindeling op orde is, zodat de
nieuwe gemeente niet met onbekende financiële risico’s te maken krijgt.

Belastingen
16.
De Wet arhi geeft voorschriften van belang voor de gemeentelijke belastingen
(artikelen 28, 29 en 30).
17.
Harmoniseer de belastingenverordeningen al zoveel mogelijk in de jaren voor de
herindeling.
Wethouders/personeel
18.
De Wet arhi bepaalt dat de overgang van personeel onderwerp van overleg is met
de vakcentrales (artikel 79).
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19.

20.

21.

22.
23.

Het wachtgeld van de voormalige wethouders dient door de nieuwe gemeente
betaald te worden. De wachtgeldverplichtingen voor burgemeesters komen niet voor
rekening van de gemeente.
De Wet arhi bevat bepalingen over de positie van de gemeentesecretaris, griffier,
comptabele, kassier, ambtenaar van de burgerlijke stand, overige ambtenaren en
onderwijzend personeel.
Beoordeel of en op welke wijze een vacaturestop noodzakelijk is en op welke wijze
bij noodzakelijke vacatures vervulling intern, intergemeentelijk, regionaal of
anderszins tijdelijk kan worden vervuld om inhuur van externen zo veel mogelijk te
beperken.
Zoek naar methoden waardoor wachtgeld of andere regelingen zo beperkt mogelijk
toegepast hoeven te worden.
Naast deze financieel getinte suggesties wordt ook verwezen naar hoofdstuk 5 uit de
brochure Inspelen op herindelingseffecten3, waarin specifieke suggesties met
betrekking tot de kwalitatieve ontwikkeling van de ambtelijke organisatie worden
genoemd.

Gemeenschappelijke regelingen
24.
Gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend gemeenten deelnemen die tot
één nieuwe gemeente worden samengevoegd komen te vervallen op de datum van
herindeling. De overige gemeenschappelijke regelingen blijven voorlopig van kracht.
Wel dienen binnen zes maanden de uit de gewijzigde indeling voortvloeiende
voorzieningen te worden getroffen, zoals een financiële regeling in verband met het
uit- of toetreding van gemeenten.
Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
25.
Voeg de b&w-vergaderingen snel samen, zodat de colleges (stuurgroep) op de hoogte zijn
van besluiten van elkaar.
26.
Let op knelpunten in de bezetting tot aan de fusiedatum; kijk of er al onderling
uitgewisseld kan worden.
27.
Doe vanaf het begin al veel samen, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke aanpak
rechtmatigheidscontrole en rekenkamer(functie).
28.
Automatiseringspakketten: maak de afweging tussen de diverse pakketten.
29.
Neem onderling elkaars stukken uit de budgetcyclus door.
30.
Zorg dat de archieven bijgewerkt zijn.

3

Inspelen op herindelingseffecten, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1997.
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BIJLAGE 3 OPBOUW ALGEMENE UITKERING GIESSENLANDEN EN MOLENWAARD
OP BASIS VAN GEGEVENS 2015
Verdeelmaatstaf

Giessenlanden
Volumina

OZB we
OZB nwg
OZB nwe
Inw
Kernen > 500 adressen
Belcap nwe (mln)
Jong (20-)
Oud (65+)
Oud7585
Krimp
Lihh
Lidr
Bijstands ontv dyn.
Abw_sch_n
Abw_sch_v
UGB
Minderh
Minderh drempel
Eenoud
Huishoudens
Kplok
Kpreg
ll_so
ll_vo
Achterstamdsll drempel
Extra groei jongeren
Extra groei leerl VO
Opp land
Landha bftot
Opp binnenwater
Buitenwater (max 10000)
Opp beb k+nk
Opp beb k bfk
Opp beb nk bfnk
Woon- ruimten
Woonr bfk
Histk =<40 ha
Histk 40-65 ha
Histk =>65 ha
Hist water (m)
Won BO
Won BOHK
Isv (a) sleutel
Isv (b) sleutel
Oad oad*wr/1000
Oad drempel
Oever bftot
Oever dh bftot
Kernen aantal
Kernen bfnk
Vest
Vb alle gem
Vb A
Vb R
Vb DH
Vb U
Vb B-nassau
Vb wadden
Inw wadden <=2500
Inw wadden 2500-7500
Inw wadden >7500
H e rinde ling
Supple tie -uitke ringe n
Art 12
W MO
SD
Inte gra tie -uitke ringe n
D e ce ntra lisa tie -uitke ringe n
T ota a l

AU

Belang

1.224.800.000 -1.390.148
209.650.000
-254.305
231.350.000
-347.950
14.442 2.923.978
4,00
155.957
231,35
117.529
3.652,00 1.263.296
2.521,00
293.779
716,00
27.557
0,00
0
1.240,00
170.812
663,40
314.207
68,00
164.340
0,16
26.023
39,29
207.657
531,00
74.630
140,00
63.965
0,00
0
272,00
80.794
5.711,00
739.791
10.120,00
571.472
520,00
11.627
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
6.343,00
346.790
8.943,63
332.997
168,00
9.353
0,00
0
123,00
101.889
113,16
497.027
57,81
125.336
5.766,00
455.927
7.957,08
582.658
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3.956
0,00
1.173
1.620,25
178.576
0,00
0
3.737,91
62.364
22.477,42
186.227
9,00
104.100
12,69
268.419
1.616,00
175.205
1,00
399.462
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
-83.665,00
0,00
772.887,00
4.812.736,93
47.810,00
97.166,26

-9,46%
-1,73%
-2,37%
19,90%
1,06%
0,80%
8,60%
2,00%
0,19%
0,00%
1,16%
2,14%
1,12%
0,18%
1,41%
0,51%
0,44%
0,00%
0,55%
5,03%
3,89%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,36%
2,27%
0,06%
0,00%
0,69%
3,38%
0,85%
3,10%
3,97%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%
0,01%
1,22%
0,00%
0,42%
1,27%
0,71%
1,83%
1,19%
2,72%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
-83.665
0
772.887
4.812.737
47.810
97.166

0,00%
-0,57%
0,00%
5,26%
32,75%
0,33%
0,66%

14.693.405

100,00%
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Molenwaard
Afwijking
-62,65%
-63,52%
-62,59%
-66,78%
-63,64%
-62,59%
-70,08%
-64,35%
-63,93%
-66,40%
-67,15%
-70,69%
-59,19%
-65,62%
-63,58%
-64,56%
-65,96%
-65,37%
-64,76%
-65,79%

-65,09%
-66,51%
-83,05%
-64,45%
-66,09%
-64,81%
-65,49%
-66,46%
-100,00%

-100,00%
-100,00%
-70,30%
-58,42%
-74,00%
-75,37%
-76,84%
-68,97%
-70,43%
-62,60%
0,00%

-100,00%
-62,90%
-64,98%
-68,49%
-66,29%
-72,29%

Volumina

AU

Belang

Afwijking

2.054.800.000
365.050.000
387.100.000
29.032,00
7,00
387,10
8.554,00
4.551,00
1.269,00
0,00
2.450,00
1.355,90
164,00
0,32
84,51
927,00
255,00
0,00
527,00
10.780,00
18.730,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.825,00
17.855,75
823,00
0,00
223,00
221,85
106,40
10.941,00
15.864,45
5,00
0,00
0,00
2.450,00
892,00
0,00
0,00
0,00
4.835,92
0,00
11.587,74
75.926,81
20,00
30,40
2.705,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.332.198
-442.806
-582.198
5.877.920
272.924
196.652
2.958.992
530.340
48.841
0
337.491
642.197
396.350
51.039
446.661
130.287
116.507
0
156.538
1.396.418
1.057.676
23.478
0
0
0
0
0
646.506
664.821
45.817
0
184.725
974.421
230.682
865.123
1.161.676
22.434
0
0
54.292
39.597
0
9.366
1.648
532.994
0
193.332
629.058
231.334
643.021
293.273
399.462
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-7,11%
-1,35%
-1,77%
17,92%
0,83%
0,60%
9,02%
1,62%
0,15%
0,00%
1,03%
1,96%
1,21%
0,16%
1,36%
0,40%
0,36%
0,00%
0,48%
4,26%
3,22%
0,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,97%
2,03%
0,14%
0,00%
0,56%
2,97%
0,70%
2,64%
3,54%
0,07%
0,00%
0,00%
0,17%
0,12%
0,00%
0,03%
0,01%
1,62%
0,00%
0,59%
1,92%
0,71%
1,96%
0,89%
1,22%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-37,35%
-36,48%
-37,41%
-33,22%
-36,36%
-37,41%
-29,92%
-35,65%
-36,07%

1.599.623,56
-141.853,00
0,00
1.434.347,00
10.460.946,19
94.014,00
253.428,52

1.599.624
-141.853
0
1.434.347
10.460.946
94.014
253.429

4,88%
-0,43%
0,00%
4,37%
31,89%
0,29%
0,77%

0,00%
-37,10%

32.807.198

100,00%

-33,60%
-32,85%
-29,31%
-19,96%
-26,05%
-36,42%
-35,44%
-34,04%
-34,63%
-34,78%
-30,92%

-34,91%
-33,14%
-16,95%
-35,55%
-33,52%
-35,23%
-34,51%
-33,13%
0,00%

0,00%
0,00%
-29,70%
-41,58%
-22,40%
-23,65%
-21,76%
-31,03%
-29,17%
-37,40%
0,00%

-35,02%
-31,51%
-33,71%
-27,71%

BIJLAGE 4 Effecten op herindelingsafhankelijke eenheden voor maatstaven
gemeentefonds bij een eventuele samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard tot
een nieuw te vormen gemeente. Peilgegevens: dataset voor definitieve berekeningen
2013 (fysieke kenmerken) en 2014 (klantenpotentieel, OAD en meerkernigheid).

Eenheid

Fvw-eenheden

Fictieve nieuwe
gemeente

Giessenlanden (689)

Molenwaard (1927)

10

19

29

4

7

11

269

427

373

10.080

18.650

28.720

470

1.050

1.520

Bodemfactor woonkern

1,37

1,45

1,42

Bodemfactor

1,41

1,52

1,48

1,41

1,51

1,47

87

90

89

Meerkernigheid
Kernen minimaal 500
adressen
Omgevingsadressendichtheid
Klantenpotentieel
lokaal
Klantenpotentieel
regionaal

buitengebied
Bodemfactor gemeente
Percentage

slechte

grond (%)
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BIJLAGE 5
MUTATIE ALGEMENE UITKERING EN SPECIFICATIE VOOR DE
FICTIEVE GEMEENTE GIESSENLANDEN-MOLENWAARD

Alge me ne uitke ring voor e n na fusie (be dra ge n x € 1)

Algemene uitkering Giessenlanden
Algemene uitkering Molenwaard

14.693.405
32.807.198

Alge me ne uitke ring voor fusie

47.500.602

Alge me ne uitke ring na fusie voor Gie sse nla nde n-Mole nwa a rd

46.970.797

Muta tie a lge me ne uitke ring door fusie

-529.806

Mutatie per inwoner

-12
-1,12%

Mutatie procentueel
Spe cifica tie muta tie a lge me ne uitke ring door fusie (be dra ge n x € 1)

Aantal kernen groter dan 500 adressen
Algemene bijstandsWet schaalnadeel
Algemene bijstandsWet schaalvoordeel
Lokaal klantenpotentieel
Regional klantenpotentieel
Minderheden (drempel)
Land * bodemfactor gemeente
Buitenwater
Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen
Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied
Woonruimten * bodemfactor woonkernen
Omgevingsadressendichtheid
Omgevingsadressendichtheid (drempel)
Oeverlengte * bodemfactor gemeente
Oeverlengte * bodemfactor gemeente * oeverdichtheid
Aantal kernen
Aantal kernen * bodenfactor buitengebied
Krimp 1

Vast bedrag
Muta tie a lge me ne uitke ring door fusie
1

0
-13.296
-50.316
-7.341
-1.118
0
-3.441
0
-5.754
152
-7.146
-24.739
0
-2.468
-11.281
0
-3.596
0
-399.462
-529.806

Verondersteld wordt dat de fusiegemeente geen geld krijgt via de krimpmaatstaf.
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BIJLAGE 6
BEREKENING TIJDELIJKE VERDEELMAATSTAF HERINDELING
PER 2015 FICTIEVE GEMEENTE GIESSENLANDEN-MOLENWAARD
A) Va st be dra g pe r ge me e nte
1. Vast bedrag per gemeente waarmee het totaal aantal gemeenten afneemt door de
samenvoeging
2. Aantal gemeenten waarmee het totaal aantal gemeenten door de samenvoeging
verminderd wordt
3. Ve rde e lma a tsta f he rinde ling op ba sis va n va st be dra g pe r ge me e nte

2.806.800
1
2.806.800,00

(1x2)

B) Va st be dra g pe r inwone r
4. Vast bedrag per bij samenvoeging betrokken inwoners op één jaar voorafgaand aan de
herindeling, met uitzondering van de inwoners van de grootste gemeente
5. Aantal inwoners per 1 januari 2015 gemeente Giessenlanden

66,61
14.442
29.032

6. Aantal inwoners per 1 januari 2015 gemeente Molenwaard

+

15. Totaal aantal inwoners bij de herindeling betrokken per 1 januari 2015
16.

43.474

(som 5 t/ m 14)

Aantal inwoners van de gemeente met het grootste aantal inwoners per 1 januari 2015

29.032
-/ -

17. Aantal inwoners waarvoor het vast bedrag wordt betaald
18. Ve rde e lma a tsta f he rinde ling op ba sis va n va st be dra g pe r inwone r

14.442

(15-16)

961.981,62

(17x4)

C) T ijde lijke ve rde e lma a tsta f he rinde ling
19. Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling exclusief uitkeringsfactor

(3+18)

20. Voorlopige uitkeringsfactor van het jaar voorafgaand aan de herindeling
21. Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling inclusief uitkeringsfactor

(19x20)

22. Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling inclusief uitkeringsfactor per inwoner

(21/ 15)

3.768.782
1,426
5.374.283
124

D ) Be ta a lritme tijde lijke ve rde e lma a tsta f he rinde ling inclusie f uitke ringsfa ctor e n ve rruiming 1
23. 1e jaar: het bedrag van de verruiming (voorafgaand aan de daadwerkelijke herindeling) (1/ 5*21)
24. Restandbedrag
(21 - 23)
25. 2e jaar: 40% van het restandbedrag
26. 3e jaar: 20% van de tijdelijke maatstaf exclusief verruiming

(24x25)

27. 4e jaar: 20% van de tijdelijke maatstaf exclusief verruiming
28. 5e jaar: 20% van de tijdelijke maatstaf exclusief verruiming

(24x27)

29. T ota a l

(23+25+26+27+28)

1

(24x26)

(24x28)

De betrokken gemeenten ontvangen alle een even groot bedrag.
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40%
20%
20%
20%

1.074.857
4.299.426
1.719.770
859.885
859.885
859.885
5.374.283

BIJLAGE 7 TOELICHTING FRICTIEKOSTEN
Uit diverse onderzoeken bij heringedeelde gemeenten blijkt dat gemeenten meer
lasten aan de herindeling toeschrijven dan bedrijfseconomische principes
rechtvaardigen. Zo bracht nauwkeurige beoordeling van de frictiekosten van een
achttal herindelingen in Overijssel de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in
2003 nog tot de conclusie dat daar de volledig aan de herindeling toegerekende lasten
inderdaad voor 100% gedekt kunnen worden uit de verdeelmaatstaf herindeling4.
Daarnaast concludeerde de Rfv dat de gedeeltelijk toegerekende lasten gemiddeld
voor die acht gemeenten voor 36% worden gedekt. Overigens verschilden die
dekkingspercentages tussen de gemeenten. De oorzaken daarvan moeten gezocht
worden in factoren als verschillend eigen beleid met betrekking tot de aanpak,
verschillende (historisch gegroeide) omstandigheden en dergelijke. In het globale
verdeelstelsel van het gemeentefonds worden die factoren niet meegewogen.
Op basis van die onderzoeken is het daarom aan te bevelen voor de beoordeling van
de frictiekosten te werken met de volgende driedeling5:
‘(Nagenoeg) geheel’ behorend tot de frictiekosten zijn lasten als gevolg van de
herindeling die het karakter hebben van tijdelijke extra lasten die zonder herindeling
niet of nauwelijks zouden zijn voorgekomen. Te denken valt aan extra kosten van
voorbereiding herindeling, organisatieonderzoek, integratie beheerplannen,
afstemming beleidsvelden, voorlichting, wachtgelders, boventalligen,
garantiesalarissen6, woon-werkverkeer, functiewaardering, extra opleidingen,
verhuizing en tijdelijke voorzieningen voor huisvesting in afwachting van definitieve
huisvesting. Als door de inzet van eigen personeel de reguliere werkzaamheden
noodzakelijkerwijs door inhuur van derden dan wel door overwerkuren van eigen
personeel gecompenseerd moest worden, dan horen deze lasten ook te worden
meegenomen als ‘(nagenoeg) geheel’ behorend tot de frictiekosten.
‘In niet onbelangrijke mate’ behorend tot de frictiekosten zijn lasten als gevolg van de
herindeling die tot het normale patroon van een gemeente horen, maar die nu in tijd
naar voren worden gehaald en/of waarbij het plausibel is dat er sprake is van
kapitaalvernietiging (van nog niet afgeschreven kapitaalgoederen). Te denken valt aan
lasten als automatisering, versneld afsluiten archief, integratie brandweer, komborden,
plattegronden, promotieborden, ontwikkelen huisstijl en dergelijke. Ook de tijdelijke
extra lasten voor werving en selectie van nieuw personeel valt onder deze categorie.
‘(Nagenoeg) niet’ behorend tot de frictiekosten zijn lasten als gevolg van de
herindeling die behoren tot de nieuwe schaalgrootte van de gemeente danwel
gekenmerkt worden door een grote mate van beleidsvrijheid. Immers vergelijkbare
gemeenten hebben deze lasten ook dan wel de gemeente had ook de vrijheid om de
lasten niet te nemen. Te denken valt aan een stijging van personeelslasten vanwege
opschaling van personeel en/of personeelsuitbreiding, aanschaffen stemcomputers,
kantinekosten, daling van de algemene uitkering, gemiste OZB-baten, hogere
subsidies, hogere onderhoudsniveaus, aanpassen afschrijvingsmethodieken en
dergelijke. Ook de voorbereiding van de herindeling door eigen personeel en de
wegvallende werkuren vanwege periodieke voorlichting aan het eigen apparaat worden
niet meegenomen als frictiekosten, althans in zoverre dit niet leidde tot inhuur van
derden. Immers, er zijn dan geen extra lasten geweest. De structurele lasten van
nieuwe huisvesting (gemeentehuis en gemeentewerf) worden eveneens beoordeeld als
‘(nagenoeg) niet’ behorend tot de frictiekosten. Immers, het zijn geen tijdelijke extra
lasten en ook vele vergelijkbare gemeenten met nieuwbouw hebben dit soort
structurele lasten.
Volgens de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) behoren frictiekosten voorafgaand aan de herindeling verantwoord te worden
4

Advies Financiële gevolgen gemeentelijke herindeling, Rfv, 2003. Zie ook: Investeren in verandering: een onderzoek
naar de kosten die worden gemaakt bij gemeentelijke herindeling, A. de Lange, Enschede, 2001.
Rapport van een inventarisatie van frictiekosten bij gemeentelijke herindeling, BZK, IFLO, 1999.
6
Wachtgelders, boventalligen en garantiesalarissen voor zover geen sprake is van bijvoorbeeld een gelijktijdig
doorgevoerde reorganisatie.
5
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ten laste van de exploitatie van de fusiepartners. Door deze verantwoordingswijze
zullen de frictiekosten via de algemene reserve terecht komen bij de nieuwe
gemeente7.
Op basis van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat iedere herindeling zijn
eigen bijzonderheden kent. Het is daarom goed om een raming op te stellen van de
frictiekosten en een budgetverantwoordelijke daarvoor aan te wijzen, zowel voor de
periode voorafgaand aan de herindeling als daarna. Confronteer deze raming met de
opbrengst van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling.

7

Vraag & antwoordrubriek commissie BBV, deel 9 vraag 7.
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BIJLAGE 8 Verschillen Verordeningen ex artikelen 212, 213 en 213a van de
Gemeentewet gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

Verschillen Verordening 212
Vaststellingsdatum
Giessenlanden: 24 maart 2011
Molenwaard: 15 januari 2013

Inleidende bepalingen
Artikel 1. Definities.
Giessenlanden: geen informatie auditcommissie
Molenwaard: wel

Begroting en verantwoording
Artikel…Planning en control cyclus
Giessenlanden: geen informatie planning en control cyclus
Molenwaard: wel
Artikel …Inrichting begroting en jaarstukken
Giessenlanden: summier maar voldoende
Molenwaard: zeer uitgebreide toelichting
Artikel…Kaders begroting
Giessenlanden: kadernota uiterlijk in juni vastgesteld
Molenwaard: geen informatie vaststellingdatum kadernota

Financieel Beleid
Artikel….Waardering en afschrijving vaste activa
Giessenlanden: uitgebreide toelichting(sub art.1 t/m 9). Geen afschrijvingsverordening
of nota afschrijving.
Molenwaard: summier.
Aanvullende informatie: Afschrijvingsverordening 2013 (dd. 15-1-2013)
Artikel….Reserves en voorzieningen
Giessenlanden; wel
Molenwaard: geen informatie reserves en voorzieningen
Artikel …..Kostprijsberekening
Giessenlanden: wel
Molenwaard: summier.
Artikel….Financieringsfunctie
Giessenlanden: Treasury statuut wordt tenminste eens in de vier jaar vastgesteld
Molenwaard: geen tijdsaanduiding vaststelling
Artikel…Onderhoud kapitaalgoederen
Giessenlanden: wel
Molenwaard: geen informatie
Verschillen Verordening 213
Vaststellingsdatum
Giessenlanden: 30 oktober 2003
Molenwaard: 15 januari 2013
Artikel 1. Definities
Giessenlanden:
1.d. Deelverantwoording: een in opdracht van de raad ten behoeve van de
verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid
binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uit maakt van
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de jaarrekening.
Molenwaard:
1.d. Auditcommissie: een door de Raad/het Algemeen Bestuur ingestelde commissie
bedoeld voor advisering aan de Raad/het Algemeen Bestuur en het College/Dagelijks
Bestuur over allerlei bedrijfseconomische aspecten die verband houden met het beleid
van de gemeente/Werkorganisatie De Waard en de wijze waarop controle en
verantwoording door het College/Dagelijks Bestuur plaatsvindt.
Artikel 3 Informatieverstrekking door college
Lid 3.4.
Giessenlanden: Het college overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de
accountantsverklaring en het verslag van bevindingen voor uiterlijk 1 juni aan de raad.
Molenwaard: geen tijdsaanduiding
Artikel 5 Toegang tot informatie
Giessenlanden: wel informatie
Molenwaard: geen informatie
Verschillen verordening 213a
Vaststellingsdatum
Giessenlanden: 30 november 2003
Molenwaard: 15 januari 2013
Giessenlanden:
Verordening 213a:
Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente
Giessenlanden.
Molenwaard:
Verordening 213a: Verordening op de Rekenkamer gemeente Molenwaard 2013
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BIJLAGE 9

TABEL FINANCIËLE RATIO’S

Bijlage: tabel financiële ratio's

Bedragen x € 1.000,-

Gemeenten
Giessenlanden
Jaarrekening
2011
2012
(1) Materiële vaste activa (incl. voorraden
gronden)
(2a) Financiële vaste activa BBV 36 a
(2b) Financiële vaste activa BBV 36 b/c
(2c) Financiële vaste activa BBV 36 f
(2d) Financiële vaste activa BBV 36 g
Totaal financiële vaste activa

Molenwaard
2013

2012

2013

15.681
1.018
1.709
75.962
0
78.689

16.173
1.018
2.399
64.478
0
67.895

16.122
1.024
10.365
61.988
0
73.377

103.111
1.559
19.713
0
118
21.390

89.858
1.625
7.806
0
112
9.543

(3) Vlottende activa (excl. voorraden gronden)
Totaal activa
(4) Eigen vermogen
(5) Lang vreemd vermogen
(6) Kort vreemd vermogen
(7) Totaal passiva
(8) Kasgeldlimiet: 8,5% van (12)
(9) Boekw aarde investeringen 1)
(10) Afschrijvingslasten
(11) Betaalde aflossingen
(12) Begrotingstotaal
(13) Inkomsten
(14) Aantal inw oners per 31-12

8.773
103.143
87.937
11.194
4.012
103.143
2.150
15.187
866
160
25.291
28.618
14.508

18.500
102.568
89.590
9.057
3.921
102.568
2.232
15.273
707
486
26.260
29.831
14.466

12.053
101.552
89.598
8.368
3.586
101.552
2.173
15.109
716
105
25.565
26.355
14.442

31.101
134.212
20.395
90.428
23.389
134.212
0
63.781
0
0
0
0
29.190

15.000
114.401
32.506
67.494
14.401
114.401
5.773
76.144
3.620
22.618
67.922
77.357
29.032

Financieringssaldo: (1)-(4)-(5)
Gouden balansregel: (1)/((4)+(5))
Solvabiliteit: (4)/(7)
Investeringsratio: (9)/(10)
Financieringsratio: (10)/(11)
Bruto schuldquote: (5)+(6)/(13)
Netto schuldquote: ((5)+(6)-(2c)-(3))/(13) 2)

-83.450
0,16
85%
17,54
5,41
53%
-243%

-82.474
0,16
87%
21,60
1,45
44%
-235%

-81.844
0,16
88%
21,10
6,82
45%
-236%

-7.712
0,93
15%
-

-10.142
0,90
28%
21,03
0,16
106%
86%

-249%
1.048
-€ 4.792

-243%
897
-€ 4.839

-275%
828
-€ 4.299

3.899
€ 2.834

76%
2.821
€ 2.304

0
15.186
1
15.187

0
15.273
0
15.273

0
15.109
0
15.109

48
59.650
4.083
63.781

31
69.339
6.774
76.144

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte
leningen: ((5)+(6)-(2b)-(2c)-(3))/(13) 3)
Bruto schuld per inw oner: ((5)+(6))/(14)
Netto schuld per inw oner((5)+(6)-(2c)-(3))/(13)
1)

Boekw aarde investeringen:
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa economisch nut
Materiële vaste activa maatschappelijk nut

2)

De netto schuld is opgebouwd uit:
+ Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)
+ Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)
+ Overlopende passiva (cf. art. 48 BBV)
- Financiële activa (cf. art. 36 BBV lid d,e en f)
- Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)
- Liquide middelen (cf art. 40 BBV)
- Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)
3)

Hier worden de doorgeleende gelden (cf art. 36 lid b en c) buiten beschouwing gelaten.
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BIJLAGE 10A GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN GEMEENTE GIESSENLANDEN
VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN UIT HET GEMEENTEFONDS

Ge me e nte

Giessenlanden
2015
14.442

Ja a r
Inwone rs

N e tto

Ge me e nte

la ste n

fonds

Cluste r
( x € 1.000 )
Inkomste ncluste rs

Onroerendezaakbelastingen
Algemene uitkering
Overige eigen middelen (OEM)
Mutaties reserves

U itga ve ncluste rs

Bestuur en algemene ondersteuning
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Educatie
Jeugd
Cultuur en ontspanning
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
Riolering en reiniging
Openbare orde en veiligheid
Ove rige n

Herindeling
Suppletie OZB
Diversen
Sa ldo na be ste mming

©

Ve rschil

Ve rschil

uitke ring

pe r inw.

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

20.328

-16.997

3.331

231

2.667
14.693
3.658
-690

-2.304
-14.693
0
0

363
0
3.658
-690

25
0
253
-48

-20.328

16.998

-3.330

-231

-4.994
-1.378
-4.377
-1.668
-2.804
-1.319
-3.169
771
-1.390

1.688
1.264
4.234
1.059
2.749
2.145
3.323
-272
843

-3.306
-114
-143
-609
-55
826
154
499
-547

-229
-8
-10
-42
-4
57
11
35
-38

0

-35

-35

-2

0
0

0
-83
48

0
-83
48

0
-6
3

0

1

1

0

BZK
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( x € 1)

BIJLAGE 10B GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN GEMEENTE MOLENWAARD
VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN UIT HET GEMEENTEFONDS

Ge me e nte

Molenwaard
2015
29.032

Ja a r
Inwone rs

N e tto

Ge me e nte

la ste n

fonds

Cluste r
( x € 1.000 )
Inkomste ncluste rs

Onroerendezaakbelastingen
Algemene uitkering
Overige eigen middelen (OEM)
Mutaties reserves

U itga ve ncluste rs

Bestuur en algemene ondersteuning
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Educatie
Jeugd
Cultuur en ontspanning
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
Riolering en reiniging
Openbare orde en veiligheid
Ove rige n

Herindeling
Suppletie OZB
Diversen
Sa ldo na be ste mming

©

Ve rschil

Ve rschil

uitke ring

pe r inw.

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

40.688

-36.755

3.933

135

4.816
31.244
6.687
-2.059

-3.948
-32.807
0
0

868
-1.563
6.687
-2.059

30
-54
230
-71

-40.680

36.756

-3.924

-135

-5.554
-2.717
-10.132
-2.962
-3.406
-5.365
-8.899
769
-2.414

3.049
2.451
7.147
2.422
7.821
4.165
6.970
-363
1.542

-2.505
-266
-2.985
-540
4.415
-1.200
-1.929
406
-872

-86
-9
-103
-19
152
-41
-66
14
-30

0

1.552

1.552

53

0
0

1.600
-3
-45

1.600
-3
-45

55
0
-2

8

1

9

0
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( x € 1)

BIJLAGE 10C GEMEENTELIJKE NETTOLASTEN FICTIEVE GEMEENTE
GIESSENLANDEN-MOLENWAARD VERGELEKEN MET DE INKOMSTEN UIT HET
GEMEENTEFONDS

Ge me e nte

Giessenlanden-Molenwaard
2015
43.474

Ja a r
Inwone rs

N e tto

Ge me e nte

la ste n

fonds

Cluste r
( x € 1.000 )
Inkomste ncluste rs

Onroerendezaakbelastingen
Algemene uitkering
Overige eigen middelen (OEM)
Mutaties reserves

U itga ve ncluste rs

Bestuur en algemene ondersteuning
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning
Educatie
Jeugd
Cultuur en ontspanning
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
Riolering en reiniging
Openbare orde en veiligheid
Ove rige n

Herindeling
Suppletie OZB
Diversen
Sa ldo na be ste mming

©

Ve rschil

Ve rschil

uitke ring

pe r inw.

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

61.016

-53.223

7.793

179

7.483
45.937
10.345
-2.749

-6.252
-46.971
0
0

1.231
-1.034
10.345
-2.749

28
-24
238
-63

-61.008

53.224

-7.784

-179

-10.548
-4.095
-14.509
-4.630
-6.210
-6.684
-12.068
1.540
-3.804

4.438
3.651
11.383
3.480
10.561
6.303
10.219
-644
2.316

-6.110
-444
-3.126
-1.150
4.351
-381
-1.849
896
-1.488

-141
-10
-72
-26
100
-9
-43
21
-34

0

1.517

1.517

35

0
0

1.600
-86
3

1.600
-86
3

37
-2
0

8

1

9

0

BZK
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( x € 1)

BIJLAGE 11A RESERVEMUTATIES EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER
CLUSTER GEMEENTE GIESSENLANDEN

Gemeente
Jaar
Inwoners
Cluster

Giessenlanden
2015
14.442
Functie en omschrijving

Bedrag x Bedrag Reserve of
€ 1.000 per inw. incidenteel

Toelichting

Inkomsten
Algemene uitkering
gemeentefonds
Totaal

921 - Algemene uitkering gemeentefonds

-21

Totaal inkomsten
Cluster

Functie en omschrijving

I

-21

-€ 1

-21

-€ 1

Bedrag x Bedrag Reserve of
€ 1.000 per inw. incidenteel

Inkomst van € 20.500 voor organisatie
waterschapsverkiezingen

Toelichting

Uitgaven
Bestuur en alg. ondersteuning

002 - Bestuursondersteuning
001 - Bestuursorganen

5
135

Totaal
Educatie

140
480 - Gemeensch. Baten en lasten van het
onderwijs

Totaal
Jeugd

Cultuur en ontspanning

43
724 - Lijkbezorging

13
210 - Wegen, straten en pleinen

68

€5

Totaal uitgaven

€ 18

Saldo voor bestemming

243

€ 17

980 - Mutaties reserves

Saldo na bestemming

I/R

Stimulans voorschoolse partijen (met
bijdrage reserve)

I/R

Onderhoud begraafplaatsen (met
bijdrage reserve)

I/R

Vervangen bruggen (met bijdrage
reserve)

€1

68

263

Mutaties reserves

Bijdrage uit reserve voor kosten
combinatiefunctionaris

€3

13

Totaal
Infrastructuur en
gebiedsontwikkeling
Totaal

R
€0

43

Totaal

Burgeronderzoek
Loonkosten voormalig burgemeester
(met bijdrage reserve)

€ 10

0
0

650 - Kinderdagopvang

I
I/R

-550

-€ 38

-307

-€ 21

R
Per saldo incidentele baten
Verlaagt het structurele saldo
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BIJLAGE 11B RESERVEMUTATIES EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER
CLUSTER GEMEENTE MOLENWAARD

Jaar
Inwoners
Cluster

Molenwaard
2015
29.032
Functie en omschrijving

Bedrag x Bedrag Reserve of
€ 1.000 per inw. incidenteel

Toelichting

Inkomsten
Overige eigen middelen

212 - Openbaar vervoer
320 - Industrie

4
-1.090

I
I/R

830 - Bouwgrondexploitatie

-5.331

I/R

Totaal

-6.417

-€ 221

Totaal inkomsten

-6.417

-€ 221

Cluster

Functie en omschrijving

Bedrag x Bedrag Reserve of
€ 1.000 per inw. incidenteel

Kapitaallasten openbaar vervoer
Winst 2 bouwgrondplannen
industriegrond (naar Risicoreserve
Grondexploitaties)
Winst 12 bouwgrondplannen
(Risicoreserve Grondexploitaties),
verkoop vastgoed

Toelichting

Uitgaven
Bestuur en alg. ondersteuning 922 - Algemene baten en lasten

960 - Saldo kostenplaatsen

Totaal
Educatie

I/R

109

541 - Oudheidkunde/musea

580 - Overige recreatieve voorzieningen

€ 28
Inzet Impulsgelden Brede School,
uitgaven voor schoolzwemmen en
culturele activiteiten lokaal
onderwijsbeleid

313

I/R

8

I/R

Groot onderhoud Torens (met
bijdrage algemene reserve)
Uitwerking groen/blauwe gebieden
stadswallen en hoofd - Nieuwpoort
(met bijdrage reserve Stadsherstel)
Aflopende subsidie dorpshuis het
Trefpunt, de Haveling en Ottoland

€4

57
377

210 - Wegen, straten en pleinen

I
€ 13

0

211 - Verkeersmaatregelen te land

25
25

Totaal
722 - Riolering en waterzuivering

R

I

I/R

35

€1

-125
-125

-€ 4

Totaal uitgaven

1.242

€ 43

Saldo voor bestemming

-5.175

-€ 178

Mutaties reserves

5.252

€ 181

77

€3

Openbare orde en veiligheid
Totaal

120 - Brandweer en rampenbestrijding

Saldo na bestemming

111

Toevoeging reserve
Wegenbeheervanuit bijdrage
Risicoreserve Grondexploitaties
Advieskosten Verkeer en Vervoer

€1

35

Totaal

Reservering Ruimte voor Inwoners
(aanvulling Arhi-middelen) en bijdrage
Risicoreserve Grondexploitaties (BCFvoordelen)
Projectmatige uitgaven ICT en
communicatie, Reservering
frictiekosten 2015-2018 en Het
Nieuwe Werken (met bijdrage
reserve)

I

109

Totaal

Reiniging en riolering

821

821

560 - Openbaar groen en
openluchtrecreatie

Infrastructuur en
gebiedsontwikkeling

R

480 - Gemeensch. Baten en lasten van
het onderwijs

Totaal
Cultuur en ontspanning

0

I

Maatregelen waterplan (met bijdrage
reserve Rioleringen)

Verkoop grond brandweerkazerne

R
Per saldo incidentele lasten
Verhoogt het structurele saldo

BIJLAGE 11C RESERVEMUTATIES EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER
CLUSTER FICTIEVE GEMEENTE GIESSENLANDEN-MOLENWAARD

Jaar
Inwoners
Cluster

Giessenlanden-Molenwaard
2015
43.474
Functie en omschrijving

Bedrag x
€ 1.000

Bedrag
per inw.

Reserve of
incidenteel

Toelichting

Inkomsten
Algemene uitkering
gemeentefonds
Totaal

921 - Algemene uitkering gemeentefonds

Overige eigen middelen

212 - Openbaar vervoer
320 - Industrie
830 - Bouwgrondexploitatie

-21
-21

Totaal

4
-1.090
-5.331
-6.417

-€ 148

Totaal inkomsten

-6.438

-€ 148

Cluster

Functie en omschrijving

Bedrag x
€ 1.000

I

Zie afzonderlijk e gemeenten

I/R
I/R
I/R

Zie afzonderlijk e gemeenten
Zie afzonderlijk e gemeenten
Zie afzonderlijk e gemeenten

€0

Bedrag
per inw.

Reserve of
incidenteel

Toelichting

Uitgaven
Bestuur en alg. ondersteuning

002 - Bestuursondersteuning
960 - Saldo kostenplaatsen
001 - Bestuursorganen

Totaal
Educatie
Totaal

480 - Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs

Jeugd
Totaal

650 - Kinderdagopvang

Cultuur en ontspanning

560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie
724 - Lijkbezorging
580 - Overige recreatieve voorzieningen
541 - Oudheidkunde/musea

210 - Wegen, straten en pleinen

211 - Verkeersmaatregelen te land

722 - Riolering en waterzuivering

Openbare orde en veiligheid
Totaal

120 - Brandweer en rampenbestrijding

Totaal uitgaven
Saldo voor bestemming
Mutaties reserves

109
109

€2

43
43

€1

980 - Mutaties reserves

Saldo na bestemming

I
I/R
I/R

Zie afzonderlijk e gemeenten
Zie afzonderlijk e gemeenten
Zie afzonderlijk e gemeenten

I

Zie afzonderlijk e gemeenten

I/R

Zie afzonderlijk e gemeenten

I/R
I/R
I
I/R

Zie afzonderlijk e
Zie afzonderlijk e
Zie afzonderlijk e
Zie afzonderlijk e

I/R

Zie afzonderlijk e gemeenten

I

Zie afzonderlijk e gemeenten

I/R

Zie afzonderlijk e gemeenten

I

Zie afzonderlijk e gemeenten

gemeenten
gemeenten
gemeenten
gemeenten

€9

68

Totaal
Reiniging en riolering
Totaal

€ 22

8
13
57
313
390

Totaal
Infrastructuur en
gebiedsontwikkeling
Totaal

5
821
135
962

68

€2

25
25

€1

35
35

€1

-125
-125

-€ 3

1.506

€ 35

-4.932

-€ 113

4.702

€ 108

-230

-€ 5

R
Per saldo incidentele baten
Verlaagt het structurele saldo
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BIJLAGE 12 INDELING FUNCTIES NAAR CLUSTERS

Clusterindeling 2015
Bas iscluster

Functie

Naam

OZB

931

Baten onroerendezaakbelasting gebruikers

932

Baten onroerendezaakbelastingen eigenaren

Overige eigen middelen

212

Openbaar vervoer

(exclusief mutaties reserves)

220

Zeehavens

230

Luchtvaart

310

Handel, ambacht en industrie

311

Baten markgelden

330

Nutsbedrijven

340

Agrarische productie en ontginning

341

Overige agrarische zaken, jacht en visserij

830

Bouw grondexploitatie

911

Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar

913

Overige financiële middelen

914

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan één jaar

933

Baten roerende w oon- en bedrijfsruimten

934

Baten baatbelasting

935

Baten forensenbelasting

936

Baten toeristenbelasting (voor 50%)

937

Baten hondenbelasting

938

Baten reclamebelasting

939

Baten precariobelasting

Inkomstenclusters
Eigen inkomsten

Mutaties reserves
nvt Uitkering gemeentefonds

980

Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9

921

Uitkering gemeentefonds

923

Integratie-uitkering Sociaal domein

610

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies

611

Sociale w erkvoorziening

613

Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk

614

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

623

Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiew et

650

Kinderdagopvang

670

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*

671

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*

672

PGB Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*

677

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*

682

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

683

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

687

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

715

Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)

Uitgavenclusters
Werk en inkomen

Jeugd

Educatie

Werk en inkomen

Jeugd

Onderw ijshuisvesting

Overige educatie

113

421

Basisonderw ijs, onderw ijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

431

Speciaal (voortgezet) onderw ijs, onderw ijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

441

Voortgezet onderw ijs, onderw ijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

420

Basisonderw ijs, exclusief onderw ijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

430

Speciaal (voortgezet) onderw ijs, exclusief onderw ijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

440

Voortgezet onderw ijs, exclusief onderw ijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

480

G\emeenschappelijke baten en lasten van het onderw ijs

482

Volw asseneneducatie

Maatschappelijke ondersteuning

Cultuur en ontspanning

Infrastructuur en gebiedsontw ikkeling

Riolering en reiniging

Openbare orde en veiligheid

Bestuur en algemene ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

Cultuur en ontspanning

Infrastructuur en gebiedsontw ikkeling

Riolering en reiniging

Openbare orde en veiligheid

Bestuur en algemene ondersteuning

621

Vreemdelingen

641

Tehuizen

661

Maatw erkvoorzieningen Natura materieel Wmo

662

Maatw erkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

663

Opvang en beschermd w onen Wmo

667

Eigen bijdragen maatw erkvoorzieningen en opvang Wmo

670

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*

671

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*

672

PGB Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*

677

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)*

711

Ambulancevervoer

712

Verpleeginrichtingen

714

Openbare gezondheidszorg

510

Openbaar bibliotheekw erk

511

Vormings- en ontw ikkelingsw erk

530

Sport

531

Groene sportvelden en terreinen

540

Kunst

541

Musea

550

Natuurbescherming

560

Openbaar groen en openluchtrecreatie

580

Overige recreatieve voorzieningen

724

Lijkbezorging

732

Baten begraafplaatsrechten

210

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

214

Parkeren

215

Baten parkeerbelasting

221

Binnenhavens en w aterw egen

223

Veerdiensten

240

Waterkering, afw atering en landaanw inning

723

Milieubeheer

936

Baten toeristenbelasting (50%)

810

Ruimtelijke ordening

820

Woningexploitatie / w oningbouw

821

Stads- en dorpsvernieuw ing

822

Overige volkshuisvesting

823

Bouw vergunningen (omgevingsvergunningen)

721

Afvalverw ijdering en -verw erking

722

Riolering

725

Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing

726

Baten rioolheffing

120

Brandw eer en rampenbestrijding

140

Openbare orde en veiligheid

160

Opsporing en ruiming conventionele explosieven

001

Bestuursorganen

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en w ethouders

003

Burgerzaken

004

Baten secretarieleges burgerzaken

005

Bestuurlijke samenw erking

006

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

922

Algemene baten en lasten

930

Uitvoering Wet WOZ

940

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

960

Saldo van kostenplaatsen

990

Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

*) Deze functies hebben betrekking op zowel het cluster Jeugd als het cluster Maatschappelijke ondersteuning
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BIJLAGE 13 NETTOLASTEN
EN
–BATEN
GIESSENLANDEN (BEGROTING 2015)

PER

BEGROTINGSFUNCTIE

x € 1.000,Functie

Omschrijving

001

Bestuursorganen

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders

003

Burgerzaken

004

Baten secretarieleges burgerzaken

005

Bestuurlijke samenwerking

006

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

120

Brandweer en rampenbestrijding

140

Openbare orde en veiligheid

160

Opsporing en ruiming conventionele explosieven

La ste n
volge ns
CBS

692
3.654
418
80
189
146

La ste n
volge ns
e ige n
ge ge ve ns

x € 1.000,-

La ste n wa a rme e
ge re ke nd wordt

692
417

188

188

80
146

TOTAAL hoofdfunctie 0

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

212

openb. vervoer

214

Parkeren

215

Baten parkeerbelasting

220

Zeehavens

221

Binnenhavens en waterwegen

223

Veerdiensten

230

Luchtvaart

240

Waterkering, afwatering en landaanwinning

138
0

Handel, ambacht en industrie

311

Baten markgelden

330

Nutsbedrijven

340

Agrarische productie en ontginning

341

Overige agrarische zaken, jacht en visserij

2.061

2.061

20

20

Basisonderwijs, excl. Onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

421

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

430

Speciaal (voortgezet) onderwijs, excl. onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

431

Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

440

Voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

441

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

480

Gemeensch. baten en lasten van het onderwijs

482

Volwasseneneducatie

0
0
0
0
0
131

openb. bibliotheekwerk

511

Vormings- en ontwikkelingswerk

530

Sport

531

Groene sportvelden en terreinen

540

Kunst

541

Musea

550

Natuurbscherming

560

openb. groen en openluchtrecreatie

580

Overige recreatieve voorzieningen

80
0
35
0
52

79

79

-411

210

130

19

-169

0

-146

0
52

971
0
0
0
0

580

580
0

76

-7

0

-20

0

0

0

0

0

0

0

6
269

148

148
39
12
0

635
73

635
73
1.453

B ZK
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0

0

0

0

-131
76

0

-2.143
-79

0

0

476

441

0

0

5

-47
481

315

0

-122

0

-971

0

0

0

0

0

0

0

0

5

-575

0

0
5

61
0
164
2
0
0
0
1
8

271

-1.390
-1.985

0

1.673

271
6
269
147
39
12
0
634
74

0
17

0
0
0
0
0
0
5
0

122

-125

0

166

122
971
0
0
0
0
581
0

-4.924
-1.265

13

0
0
476
0
5

0
35

TOTAAL hoofdfunctie 5

©

-3.654

6

2.219

TOTAAL hoofdfunctie 4
510

-674

0

4

76
0
0
0
0
0
0
0
0

7

TOTAAL hoofdfunctie 3
420

18

1.407

2.063
7
19
0
0
0
0
0
131

S a ldo

253

4
13
0

1.269

TOTAAL hoofdfunctie 2
310

Ba te n wa a rme e
ge re ke nd wordt

5.177

1.269
138
0

TOTAAL hoofdfunctie 1
210

Ba te n
volge ns
e ige n
ge ge ve ns

18
0
6
210
19
0

3.654

417

Ba te n
volge ns
CBS

61

3

0

-6

164

-105

3

-145

0

-39

0

6

-1.668
-210

-12

0

0

1

-634

6

-67
235

-1.218

x € 1.000,Functie

Omschrijving

61 0

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies

61 1

Sociale werkvoorziening

61 3

Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk

61 4

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

62 1

Vreemdelingen

62 3

Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiewet

64 1

Tehuizen

65 0

Kinderdagopvang

66 1

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

66 2

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

66 3

Opvang en beschermd wonen Wmo

66 7

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

67 0

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

67 1

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

67 2

PGB Wmo en Jeugd

67 7

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

68 2

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

68 3

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

68 7

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

La ste n
volge ns
CBS

1.434
811
0
102
18
94
0
276
235
2.469
43
0
1.923
1.091
155
0
1.678
79
0

La ste n
volge ns
e ige n
ge ge ve ns

x € 1.000,-

La ste n wa a rme e
ge re ke nd wordt

1.435

0
102
18
94
0
276
235
2.468
43
0

1.922

1.922
1.091
155
0
1.678
79
0

TOTAAL hoofdfunctie 6
71 1

Ambulancevervoer

71 2

Verpleeginrichtingen

71 4

Openbare gezondheidszorg

71 5

Jeugdgezondheidszorg (jeugdgezondheidszorg)

72 1

Afvalverwijdering en -verwerking

72 2

Riolering

72 3

Milieubeheer

72 4

Lijkbezorging

72 5

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

72 6

Baten rioolheffing

73 2

Baten begraafplaatsrechten

Ruimtelijke ordening

82 0

Woningexploitatie/ woningbouw

82 1

Stads- en dorpsvernieuwing

82 2

Overige volkshuisvesting

82 3

Bouwvergunningen

83 0

Bouwgrondexploitatie

0
0
248
420
1.096
849
441
353
0
0
0

0

Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar

91 3

Overige financiële middelen

91 4

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan één jaar

92 1

Uitkeringen gemeentefonds

92 2

Algemene baten en lasten

92 3

Uitkering deelfonds sociaal domein

93 0

Uitvoering Wet WOZ

93 1

Baten onroerendezaakbelasting gebruikers

93 2

Baten onroerendezaakbelastingen eigenaren

93 3

Baten roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen

93 4

Baten baatbelasting

93 5

Baten forensenbelasting

93 6

Baten toeristenbelasting

93 7

Baten hondenbelasting

93 8

Baten reclamebelasting

93 9

Baten precariobelasting

94 0

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

96 0

Saldo kostenplaatsen

97 0

Saldo van de rekening voor bestemming

0
421
1.123
821
441

352

352
0
0
0

Mutaties reserves

99 0

Saldo van de rekening na bestemming

164

164
6
130
790
0
123

-811

0

0

0

-102

0

-18

6
790
0
123

0
-258

0

-235

0

-2.468

0

-43

187

187

1.248

-674

0

-1.091

0

0

0

-1.678

0

-79

0

4
0
0
0
0
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
15

0

0

0

0

0

-248

0

-421

103

-1.020

1

-820

0

1.374

0

0

-246

1.237

1.237

1.374

1.374

145

28.899

Totaal clusters

145

0

83

-440
-164

7

1

0

-130

0

-790

491

491

83

-40

0
30

26
3.288

9.880

9.880

113

113

4.813

4.813

0

-152

355

355

2.312

2.312

0

0

0

0

0

6
0

-632
-5

3.288

0

0

0

75

75

6

6

0

0

2

-16

0

-15

0

0

894

20.680
-690

0

1.778

Totaal begrotingssaldo

-441

106

20.874

894
0

1.584

-7.890
0

0

194

1.584
13

0

581

0
30
3.288
9.880
113
4.813
0
355
2.312
0
0
0
0
75
0
6
2
0
0

5

-155

0

1.213

5
4
0
0
0
0
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
15
703

-94

0
18

2.966

0
7
0
0
491
101

130

TOTAAL hoofdfunctie 9 (na bestemming)

©

-371

0

0

18

Sa ldo

1.064

3.406

TOTAAL hoofdfunctie 9 (voor bestemming)
98 0

Ba te n wa a rme e
ge re ke nd wordt

2.517

0
0
0
0
103
1
0
106
1.237
1.373
145

248

421
1.123
821

TOTAAL hoofdfunctie 8
91 1

Ba te n
volge ns
e ige n
ge ge ve ns

10.407

TOTAAL hoofdfunctie 7
81 0

1.064
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
187
1.248
0
0
0
0
0
0

1.435
811

2.468

Ba te n
volge ns
CBS

0
21.768

28.899

19.990
0
0

BZK
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BIJLAGE 14 NETTOLASTEN EN –BATEN PER BEGROTINGSFUNCTIE
MOLENWAARD(BEGROTING 2015)
x € 1.000,Functie

Omschrijving

00 1

Bestuursorganen

00 2

Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders

00 3

Burgerzaken

00 4

Baten secretarieleges burgerzaken

00 5

Bestuurlijke samenwerking

00 6

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

12 0

Brandweer en rampenbestrijding

14 0

Openbare orde en veiligheid

16 0

Opsporing en ruiming conventionele explosieven

La ste n
volge ns
CBS

1.045
1.314
1.402
223
253
186

La ste n
volge ns
e ige n
ge ge ve ns

x € 1.000,-

La ste n wa a rme e
ge re ke nd wordt

1.299
1.402
223

268

268
186

TOTAAL hoofdfunctie 0

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

21 2

openb. vervoer

21 4

Parkeren

21 5

Baten parkeerbelasting

22 0

Zeehavens

22 1

Binnenhavens en waterwegen

22 3

Veerdiensten

23 0

Luchtvaart

24 0

Waterkering, afwatering en landaanwinning

31 0

Handel, ambacht en industrie

31 1

Baten markgelden

33 0

Nutsbedrijven

34 0

Agrarische productie en ontginning

34 1

Overige agrarische zaken, jacht en visserij

2.502
91

91
0

7.915

42 1

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

43 0

Speciaal (voortgezet) onderwijs, excl. onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

43 1

Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

44 0

Voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

44 1

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

48 0

Gemeensch. baten en lasten van het onderwijs

48 2

Volwasseneneducatie

119
0
32
0
22

109

109

42

42

5
10
0
0

26
0
326
0

26
0
326
0

openb. bibliotheekwerk

51 1

Vormings- en ontwikkelingswerk

53 0

Sport

53 1

Groene sportvelden en terreinen

54 0

Kunst

54 1

Musea

55 0

Natuurbscherming

56 0

openb. groen en openluchtrecreatie

58 0

Overige recreatieve voorzieningen

-1.402

515

292

0

-268

0

-186

0
22

-2.323

0

-91

98

207

1.168
0
0
0
0
1.719
0

0

-5

6

-4

0

0

0

0

0

-26

0

0

0

-326

163

163
267

335

20

20
886

0

1.734

462

462

723
49
0
1.665

396

396
5.364

BZK
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0

0

-22
948

775

15

-192

0

-1.168

0

0

0

0

0

0

0

0

117

-1.602

0

0
132

13
0
391
186
0
120
0
28
56

0

1.734
723

-8.015
-109

928

3.094

335
0
1.596
718
49
451
0
1.665
363

-2.414
-7.817

0

15
0
0
0
0
0
117
0

207

0

98

173

216
1.168
0
0
0
0
1.719
0

-3.908

179
0

0
20
928
0
0

0

TOTAAL hoofdfunctie 5

©

-1.299

0

8.282

TOTAAL hoofdfunctie 4
51 0

-1.045

0

179

97
0
6
0
0
0
0
0
163

7.915

TOTAAL hoofdfunctie 3
Basisonderwijs, excl. Onderwijshuisvesting (openb. en bijz.)

0

2.593

7.914
5
10
0
0
0
26
0
326

S a ldo

515

179
0
0

2.502

TOTAAL hoofdfunctie 2

42 0

Ba te n wa a rme e
ge re ke nd wordt

4.423

2.328
247
0

TOTAAL hoofdfunctie 1
21 0

Ba te n
volge ns
e ige n
ge ge ve ns

0
0
0
515
0
0

1.045

1.299

Ba te n
volge ns
CBS

13

379

57

-2.962
-322

0

0

379

-1.355

186

-537

0

-49

120

-342

0

0

28

-1.637

57

-339
783

-4.581

x € 1.000,Functie

Omschrijving

61 0

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies

61 1

Sociale werkvoorziening

61 3

Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk

61 4

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

62 1

Vreemdelingen

62 3

Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiewet

64 1

Tehuizen

65 0

Kinderdagopvang

66 1

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

66 2

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

66 3

Opvang en beschermd wonen Wmo

66 7

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

67 0

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

67 1

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

67 2

PGB Wmo en Jeugd

67 7

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

68 2

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

68 3

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

68 7

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

La ste n
volge ns
CBS

3.281
1.469
0
227
33
182
0
308
220
1.905
60
0
1.463
6.559
1.918
0
448
0
0

La ste n
volge ns
e ige n
ge ge ve ns

x € 1.000,-

La ste n wa a rme e
ge re ke nd wordt

1.512
0
227
33

178

178

318
320
1.805

318

0
320
1.805
60
0
1.463
6.559

1.899

1.899
0
448
0
0

TOTAAL hoofdfunctie 6
71 1

Ambulancevervoer

71 2

Verpleeginrichtingen

71 4

Openbare gezondheidszorg

71 5

Jeugdgezondheidszorg (jeugdgezondheidszorg)

72 1

Afvalverwijdering en -verwerking

72 2

Riolering

72 3

Milieubeheer

72 4

Lijkbezorging

72 5

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

72 6

Baten rioolheffing

73 2

Baten begraafplaatsrechten

Ruimtelijke ordening

82 0

Woningexploitatie/ woningbouw

82 1

Stads- en dorpsvernieuwing

82 2

Overige volkshuisvesting

82 3

Bouwvergunningen

83 0

Bouwgrondexploitatie

0
0
357
624
2.293
3.408
1.085
1.484
0
0
0

0
0
624

2.364
3.409
841

2.364
3.409
841
1.484
0
0
0

Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar

91 3

Overige financiële middelen

91 4

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan één jaar

92 1

Uitkeringen gemeentefonds

92 2

Algemene baten en lasten

92 3

Uitkering deelfonds sociaal domein

93 0

Uitvoering Wet WOZ

93 1

Baten onroerendezaakbelasting gebruikers

93 2

Baten onroerendezaakbelastingen eigenaren

93 3

Baten roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen

93 4

Baten baatbelasting

93 5

Baten forensenbelasting

93 6

Baten toeristenbelasting

93 7

Baten hondenbelasting

93 8

Baten reclamebelasting

93 9

Baten precariobelasting

94 0

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

96 0

Saldo kostenplaatsen

97 0

Saldo van de rekening voor bestemming

187
285
0
1.013
0
13.707

Mutaties reserves

99 0

Saldo van de rekening na bestemming

0
1.013
0

13.904

13.904

-1.512

0

0

0

-227

0

-33

0

-178

0

0

49

-269

0

-320

0

-1.805

0
33
55
0
106
0
229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.769
2.337

299

0

-1.463

0

-6.559

0

-1.899

0

0

0

-448

0

33
55
0

94

94
0
229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

2.838
0

2.838
0

2.567

0

0

0

0

0

-357

0

-624

57

-2.307

0

-3.409

0

-841

0

-1.484

2.567

2.567

3.918

79.701

Totaal clusters

3.918

700

700

2

-1.837
-185

255

-30

0

0

18

-995

819

819

19.871

5.967

0

5.576
0

49

16

181

126

20.783

20.783

20.783

0

-94

10.461

10.461

10.461

150

-79

829

829

3.987

3.987

1

1

0

0

0

0

34

34

116

116

0

0

0

5

0

5

2

1.363

-1.475

0

0
37.959

7.890

7.890

34.707
-2.059

0

13.201

Totaal begrotingssaldo

-15.274
0

20.965

7.653
0

9.949

0

0

3.252

9.949
41

0

0

7.242

0
49
181
20.826
0
10.440
150
829
3.987
1
0
0
34
116
0
0
4
1.363
0

0

-60

299

15.389

TOTAAL hoofdfunctie 9 (na bestemming)

©

-800

0

0

2
255
0
18
819
19.871

285

TOTAAL hoofdfunctie 9 (voor bestemming)
98 0

2.481

9.079

187

S a ldo

2.829

0
0
0
0
57
0
0
0
2.497
3.918
700

357

TOTAAL hoofdfunctie 8
91 1

Ba te n wa a rme e
ge re ke nd wordt

18.103

TOTAAL hoofdfunctie 7
81 0

Ba te n
volge ns
e ige n
ge ge ve ns

2.481
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
299
0
0
0
0
0
0
0

3.281

1.512

Ba te n
volge ns
CBS

0
45.849

79.709

32.648
8
8
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BIJLAGE 15 NETTOLASTEN EN BATEN PER BEGROTINGSFUNCTIE FICTIEVE
GEMEENTE GIESSENLANDEN-MOLENWAARD (BEGROTINGEN 2015)
x € 1.000,Functie

Omschrijving

001

Bestuursorganen

002

Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders

003

Burgerzaken

004

Baten secretarieleges burgerzaken

005

Bestuurlijke samenwerking

006

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

1.737
4.953
1.819
303
456
332

TOTAAL hoofdfunctie 0
120

Brandweer en rampenbestrijding

140

Openbare orde en veiligheid

160

Opsporing en ruiming conventionele explosieven

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

212

Openbaar vervoer

214

Parkeren

215

Baten parkeerbelasting

220

Zeehavens

221

Binnenhavens en waterwegen

223

Veerdiensten

230

Luchtvaart

240

Waterkering, afwatering en landaanwinning

Handel, ambacht en industrie

311

Baten markgelden

330

Nutsbedrijven

340

Agrarische productie en ontginning

341

Overige agrarische zaken, jacht en visserij

Basisonderwijs, excl. Onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)
Speciaal (voortgezet) onderwijs, excl. onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

431

Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

440

Voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

441

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

480

Gemeensch. baten en lasten van het onderwijs

482

Volwasseneneducatie

Openbaar bibliotheekwerk

511

Vormings- en ontwikkelingswerk

530

Sport

531

Groene sportvelden en terreinen

540

Kunst

541

Musea

550

Natuurbscherming

560

Openbaar groen en openluchtrecreatie

580

Overige recreatieve voorzieningen

©

119

-216
0
-3.804
-9.802
-12
-24
0
0
-26
0
-326
32
-10.158
-188
20
1.327
0
-69
1.090
-314
-2.139
0
0
0
0
-2.177
0
137

74
0
543
189
0
120
0
29
63
6.817

B ZK

-3.588

15
0
0
0
0
0
122
0

606
6
2.003
871
88
474
0
2.300
469

-8.832

1.429

4.767

TOTAAL hoofdfunctie 5

-332

0
20
1.404
0
5

329
2.139
0
0
0
0
2.299
0

TOTAAL hoofdfunctie 4

422
-437

343

339

430

-1.813

174
0
6
0
0
0
0
0
163

188
0
77
0
74

421

-4.953

196

10.501

TOTAAL hoofdfunctie 3

-1.719

183
13
0

9.976
12
30
0
0
26
0
326
131

Sa ldo

768

4.000

420

510

18
0
6
725
19
0

3.771
229
0

TOTAAL hoofdfunctie 2
310

Ba te n (obv CBS +
e ige n ge ge ve ns)

9.600

TOTAAL hoofdfunctie 1
210

x € 1.000,-

La ste n (obv CBS +
e ige n ge ge ve ns)

-4.630
-532
-6
-1.460
-682
-88
-354
0
-2.271
-406

1.018

-5.799

x € 1.000,Functie

Omschrijving

610

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies

611

Sociale werkvoorziening

613

Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk

614

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

621

Vreemdelingen

623

Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiewet

641

Tehuizen

650

Kinderdagopvang

661

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

662

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

663

Opvang en beschermd wonen Wmo

667

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

670

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

671

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

672

PGB Wmo en Jeugd

677

Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

682

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

683

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd

687

Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

La ste n (obv CBS +
e ige n ge ge ve ns)

4.716
2.323
0
329
51
272
0
594
555
4.273
103
0
3.385
7.650
2.054
0
2.126
79
0

TOTAAL hoofdfunctie 6
711

Ambulancevervoer

712

Verpleeginrichtingen

714

Openbare gezondheidszorg

715

Jeugdgezondheidszorg (jeugdgezondheidszorg)

721

Afvalverwijdering en -verwerking

722

Riolering

723

Milieubeheer

724

Lijkbezorging

725

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

726

Baten rioolheffing

732

Baten begraafplaatsrechten

Ruimtelijke ordening

820

Woningexploitatie/ woningbouw

821

Stads- en dorpsvernieuwing

822

Overige volkshuisvesting

823

Bouwvergunningen

830

Bouwgrondexploitatie

0
0
605
1.045
3.487
4.230
1.282
1.836
0
0
0

Geldleningen en uitzettingen korter dan één jaar

913

Overige financiële middelen

914

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan één jaar

921

Uitkeringen gemeentefonds

922

Algemene baten en lasten

923

Uitkering deelfonds sociaal domein

930

Uitvoering Wet WOZ

931

Baten onroerendezaakbelasting gebruikers

932

Baten onroerendezaakbelastingen eigenaren

933

Baten roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen

934

Baten baatbelasting

935

Baten forensenbelasting

936

Baten toeristenbelasting

937

Baten hondenbelasting

938

Baten reclamebelasting

939

Baten precariobelasting

940

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

960

Saldo kostenplaatsen

970

Saldo van de rekening voor bestemming

980

Mutaties reserves

990

Saldo van de rekening na bestemming

©

0
-527
-555
-4.273
-103
486
-2.137
-7.650
-2.054
0
-2.126
-79
0
-23.164
0
0
-605
-1.045
-3.327
-4.229
-1.282
-1.730
3.804
5.292
845
-2.277
-349
-29
-130
-1.785
1.310
5.927
4.944
-5
42
3.414
30.663
19
15.274
-231
1.184
6.299
1
0
0
34
191
6
0
-14
-1.490
0
58.833

8.784
0
14.979

Totaal clusters

-272

0
79
3.469
30.663
113
15.274
150
1.184
6.299
1
0
0
34
191
6
0
7
1.363
0

11.533
0

108.600

-51

21.546

3.446

Totaal begrotingssaldo

0
-329

2
262
0
18
1.310
19.954

5
37
55
0
94
0
381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
2.853
0

TOTAAL hoofdfunctie 9 (na bestemming)

-2.323

10.208

16.602

TOTAAL hoofdfunctie 9 (voor bestemming)

-1.171

0
0
0
0
160
1
0
106
3.804
5.292
845

351
291
130
1.803
0
14.027

Sa ldo

5.346

12.485

TOTAAL hoofdfunctie 8
911

3.545
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
486
1.248
0
0
0
0
0
0
28.510

TOTAAL hoofdfunctie 7
810

x € 1.000,Ba te n (obv CBS +
e ige n ge ge ve ns)

55.387
-2.749
0

67.617

108.608

52.638

8

8

B ZK

120

Molenwaard

Giessenlanden

279426

