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Vragen over de jaarrekening 2016 Gemeente Weert 

 

1. Algemeen. 

Om de jaarrekening te kunnen beoordelen zijn een aantal teksten/definities uit het BBV van belang 
om een correct oordeel te kunnen vormen: 

1.a Bestemmingsreserves 

Artikel 43 

 1In de balans worden de reserves onderscheiden naar: 
o a.de algemene reserve; 
o b.de bestemmingsreserves. 
 2Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan provinciale staten respectievelijk de raad een 

bepaalde bestemming heeft gegeven. 
 

Definitie bestemmingsreserve: (begroting 2017 pag 106) “De algemene reserve is door de Raad vrij 
inzetbaar. Aan de bestemmingsreserve is door de raad een specifieke bestemming toegekend. De 
belangrijkste bestemmingsreserves zijn voornamelijk bedoeld voor in het in stand houden van het 
huidige voorzieningen niveau, met dien verstande dat in uiterste nood daar een 
bestemmingswijziging door de Raad aan gegeven kan worden.”  

1.b Voorzieningen 

Artikel 44 

 1Voorzieningen worden gevormd wegens: 
o a.verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 

redelijkerwijs te schatten; 
o b.op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen 

waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 
o c.kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 

oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; 

o d.de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als 
bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b. 

 2Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed 
moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b. 

 3Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. 
 

Conclusie: een bestemmingsreserve is niet bedoeld om voorzienbare verliezen te verwerken. Daar 
zijn voorzieningen voor. 

 

it de jaarrekening blijkt dat er veel mutaties van/naar reserves voorzieningen zijn verwerkt die het 
inzicht van “feitelijk” resultaat van de gemeente onduidelijk maken. 

 

2. Programma verantwoording 
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a. Woonklimaat 

Op pagina 19 wordt de grootschalige rioolvervanging en her inrichting van het openbaar gebied 
genoemd. Hoeveel van deze kosten zijn ten laste van voorziening V1026 gebracht? 

Op pagina 20 wordt de voorbereiding voor de riool renovatie in de wijk Keent genoemd. Hoeveel 
hebben de voorbereidingskosten bedragen en waar zijn die verwerkt? 

 

In het gemeentelijk rioleringsplan 2016 t/m 2021 is onderstaande tabel opgenomen: 

 

Waar zijn de “jaarlijkse kosten voor het jaar 2016 verwerkt. (toevoeging aan voorziening)   

b. Economie 

Pag 42: Poort van Limburg: Hoeveel bedraagt het voorzienbare exploitatie verlies van de 
Poort(R2143), en hoe hoog is de afwaardering welke voorzienbaar is op de boekwaarde? (R2150) 

Op blz 43 is een incidentele last opgenomen school AZC ad € 967.000,==. Hierbij word vermeld dat 
deze t.l.v. de OHBA-uitkering van het COA komt. Waar en wanneer is deze uitkering geboekt? 

 

c. Zorg 

Wat is het gevolg van de overschrijding van BUIG met betrekking tot 2017? Zijn voor 2017 de kosten 
te laag ingeschat? 

 

Nu er wederom veel geld is overgebleven op de rijksvergoeding van WMO en Jeugdhulp: 

1. Zijn wij niet te zuinig in de maatwerkvoorzieningen? 
2. Welke korting mogen wij van het rijk verwachten bij een blijvend overschot.  (blijkbaar is de 

initiële grondslag berekening niet juist geweest.  
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3. Storting voorziening dubieuze debiteuren (blz 59): welke vordering heeft het domein sociale 
zaken?  
 

d. Participatie 
 
Geen vragen/operkingen 
 

e. Financien 
 

Het resultaat op de grondexploitaties blijf de aandacht vragen. Hierbij mag extra de vraag worden 
gesteld waarom de verliezen zoals die voor zien zijn niet in een voorziening worden verantwoordt in 
plaats van in een bestemmingsreserve? 

f. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien? 

 

Achterblijven toeristenbelasting: 

Is er een overzicht beschikbaar waaruit blijkt hoe de vermindering op de verwachte ontvangst van de 
toeristenbelasting verklaart kan worden. (hotel overnachtingen, Weerterbergen, haven, B&B enz) 

 

3. Lokale heffingen 

 

Op pagina 87 Rioolheffing, staat vermeld dat er € 3.079.328 is gestort in de voorziening 
vervangingsinvestering rioolheffing. Deze is in et voorzieningen overzicht niet terug te zien. 

 

4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Het hoofdstuk weerstandsvermogen is in het jaarverslag verwerkt voordat de balans is besproken. 
Wellicht is het in de toekomst mogelijk om een meer logische volgorde aan te houden. 

(oorzaak  -  gevolg) 

In de berekening van het weerstandsvermogen worden de reserves risicobuffer grondbedrijf en 
bestemmingsreserve sociaal domein meegenomen in de berekening. Waarom wordt deze 
(bestemmings) reserves wel en andere bestemmingsreserves niet mee genomen. ?? Is hier sprake 
van willekeur? 

Indien deze bestemmingsreserves NIET worden meegerekend dan bedraagt het relatieve 
weerstandsvermogen 0,7 en dit is onvoldoende. Dit wijkt af van de conclusie op pagina 100. 
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Weerstandsvermogen 29.098.585 
af: reserve risicobuffer grondbedrijf -9.084.551 
af: bestemmingsreserve sociaal domein -5.847.830 

"Echte" weerstandvermogen 14.166.204 

  
Geïnvesteerde risico's 20.650.000 

  
Relatief weerstandsvermogen 0,7 

 

Ook bij de overige kengetallen kunnen vraagtekens gezet worden. Hier dient eerst een fundamentele 
discussie gevoerd te worden over “bestemmings” reserves en voorzieningen. 

5. Grondbeleid 

 

Het is duidelijk dat het grondbeleid van de gemeente Weert de burgers veel geld kost. Niet allen de 
voorziening ad € 34.829.645 welke al direct in mindering op de project is geboekt, maar ook de 
getroffen bestemmingsreserves R2144 en R2145 samen € 14.734.551,== zijn feitelijke verliesposten.  

Wellicht dat er aangegeven kan worden de meest recente transactie op industrieterrein 
Kampershoek de verliezen heeft verminderd of vermeerderd. 

6. Overzicht gerealiseerd baten en lasten 2016 

Los van het geschuif met bestemmingsreserves zijn hier 2 vragen: 

1. Hoeveel € dient er nog geboekt te worden als dotatie aan de voorziening voor 
vervangingsinvesteringen 

2. Waarom wordt de reservering van vakantiegeld als incidentele last verwerkt? In de 
maandelijkse boeking van loonkosten dient de ( op enig moment) te betalen vakantiegeld 
uitkering in de lasten opgenomen te worden. Deze post dient dan ook onder de 
personeelskosten verwerkt te worden. 

 

7. Balans 

 

Immateriële activa: 

De waarde van deze post is gestegen met € 1.066.000,==. Waar is dit aan uitgegeven, en wat is de 
restwaarde van de bijdragen aan activa aan derden? Waarom worden deze, nooit meer terug te 
krijgen bedragen, niet direct ten laste van het resultaat geboekt? 

Debiteuren: 
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Op pagina 166 wordt vermeld dat van de openstaande post € 8.279.430 nog niet was ontvangen. 
Wat is hiervan de stand nu? 

 

Overlopende activa: 

Wat is hiervan de stand per heden? 

 

Eigen vermogen / Voorzieningen: 

De enige discussie welke hier gevoerd dient te worden betreft de rechtmatigheid van een aantal 
bestemmingsreserves.  

Tekst op pag. 168 R2150 is fout. De juiste tekst hier dient de volgende te zijn: Inkomensreserve 
afwaardering Complex Poort van Limburg. (zie ook pag 171.) 

De volgende bestemmingsreserves dienen niet om het voorzieningenniveau voor de burgers op 
niveau te houden maar om verwachte verliezen af te dekken. Deze ouden dan ook als voorziening 
gepresenteerd moeten worden: 

R2143 egalisatie reserve Complex Poort van Limburg 3.050.806 

R2144 inkomensreserve afwaardering bouwgrondexplotatie 5.650.000 

R2145 inkomensreserve risicobuffer bouwgrondexploitatie 9.084.551 

R2150 Inkomensreserve afwaardering Complex Poort van Limburg 6.400.000 

 

Volgens het Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 dd. 17-08-2016 dienen er jaarlijks € gereserveerd 
dienen te worden voor de vervanging van rioleringen. Waarom is dit in 2016 niet gedaan? 
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