
Memo

Aan: Gemeenteraad 

Van: College van B&W 

Betreft: Beantwoording aanvullende vragen raadscommissie 2 juni 2020; Jaarrekening 2019 

Datum: 9 juni 2020

Inleiding
In de raadscommissie van 2 juni 2020 zijn er aanvullende vragen gesteld waarop het college een 
heeft aangegeven hierop schriftelijk terug te komen. In deze memo worden een aantal vragen 
beantwoord.

Het college heeft de volgende toezeggingen gedaan:
1. informatie over de meicirculaire te delen zodra de effecten bekend zijn (RvL)
2. schriftelijk uitleg te geven over de vennootschapsbelasting (RvL) 
3. schriftelijk terug te komen op de vraag of verbonden partijen nog reserves hebben om 

tegenvallers op te vangen (RvL)
4. de wijziging in beleidsindicatoren toe te lichten aan de hand van voorbeelden CDA (RvL)

Daarnaast heeft Dhr. Bouman (BDO) toegezegd schriftelijk nadere uitleg te geven over de jaarlijkse 
controle van de voorziening pensioenen wethouders.

Beantwoording
Vraag1: 
Antwoord: Informatie uit de meicirculaire is op dit moment nog niet beschikbaar.

Vraag 2. "Welke lessen hebben we geleerd uit de VPB-bespreking en de berekening hierover?"
(de heer L. Nijkamp, ChristenUnie)

Antwoord:
Op grond van de inzichten die we inmiddels hebben over de gevolgen van de invoering  van de Vpb 
is er in de Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2020 rekening gehouden met de Vpb-last die 
voortkomt uit de winsten op de grondexploitaties . In het MPG 2020 staat op blz. 43: “In de reserve 
grondexploitaties is een reservering gemaakt voor de te verwachten vennootschapslast die de 
gemeente naar verwachting moet betalen.”

Vraag 3.. Hoe gaan de verbonden partijen om met deze onzekere tijden? Heeft het college dit inzicht? 
Hebben de verbonden partijen bijvoorbeeld potjes waarmee zaken opgevangen kunnen worden? 
Waar moeten we rekening mee houden?
(mevrouw B. Ramerman CDA)

Antwoord:
De beantwoording is afgestemd op de situatie ivm corona. 
Een aantal Verbonden Partijen hebben een eigen weerstandsvermogen van waaruit risico’s kunnen 
worden opgevangen. Dit zijn :
• GGD;   
• Veiligheidsregio;
• Omgevingsdienst en
• Shared Service Center ONS.



Geen eigen weerstandsvermogen hebben:
• GBLT;
• Sociale Recherche en
• Jeugdzorg regio IJsselland.

Op dit moment hebben we alleen van het Shared Service Center ONS (ONS) bericht gehad over de 
voorlopige financiële impact. ONS geeft aan dat ze tot op heden (t/m april) zo’n € 80.000 aan extra 
kosten hebben gemaakt. Gelijktijdig wordt aangegeven dat we nog niet halverwege het jaar 2020 zijn 
en ook niet halverwege het inzicht in de effecten van het Corona-virus. In de tweede 
bestuursrapportage hoopt ONS meer duidelijkheid te geven.
In algemene zin kan gesteld worden, dat het nog niet duidelijk is wat de uiteindelijke effecten van het 
Corona-virus zijn op de bedrijfsvoering van de verschillende verbonden partijen. Dat er sprake is van 
extra en andere werkzaamheden is duidelijk, maar de impact hiervan is nog niet in beeld. Daarnaast 
is niet bekend of en in welke mate het Rijk komt met compenserende maatregelen. Of een 
beschikbaar weerstandsvermogen dan groot genoeg is om financiële gevolgen te kunnen opvangen, 
kan daarom niet worden ingeschat. 
Wij gaan ervan uit dat er in de komende periode meer duidelijkheid zal ontstaan over mogelijke 
financiële effecten en zullen u daarover in de tweede bestuursrapportage informeren.

Vraag 4a. Met betrekking tot andere naam beleidsindicatoren doelde ik bv op vraag 23, over % 
kinderen in armoede jaarrekening 2018 en  tov % in uitkeringsgezin jaarrekening 2019. Zo kunnen wij 
ook geen vergelijk maken met voorgaande jaren, omdat de indicator net anders is.
(mevrouw B. Ramerman, CDA)

Antwoord:
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn 
gemeenten gehouden de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende 
programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Omdat het wenselijk is 
de resultaten van gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is in de Regeling beleidsindicatoren 
gemeenten een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld.  Dit betekent dat wij geen invloed 
hebben op omschrijving en inhoud van deze indicatoren. Bovengenoemde indicator is een verplichte 
indicator. 

Vraag 4b: Waarom zijn de beleidsindicatoren niet meerjarig weergegeven om zo beter de 
ontwikkelingen in de tijd te beoordelen? 
(mevrouw B. Ramerman, CDA)

Antwoord:
In zowel de begroting als in de jaarrekening worden naast de verplichte beleidsindicatoren ook een 
aantal niet verplichte indicatoren opgenomen.  
Zoals bij vraag 3a aangegeven worden de verplichte indicatoren opgenomen zoals voorgeschreven. 

Het is een uitdaging om deze informatie meerjarig inzichtelijk weer te geven in de jaarrekening. Voor 
dit moment zien we daartoe geen kans. We willen dit meenemen in het project ten aanzien van de 
leesbaarheid cq inhoud van de planning en controlproducten die in 2021 gepland staat.  

Tot slot heeft Dhr. Bouman (BDO) toegezegd schriftelijk nadere uitleg te geven over de jaarlijkse 
controle van de voorziening pensioenen wethouders. Deze notitie zal separaat worden toegestuurd.


