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Voorgesteld Besluit 
 
1. Kennis te nemen van het bijgevoegde rapport “Onderzoek Vermogenspositie naar aanleiding van de 

herindeling gemeente Stichtse Vecht - Bevindingen”;  
 
Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek: 
 
2. Rente: 

Het interne rentepercentage te bepalen door het naar boven afgerond hoogste percentage te nemen 
van twee berekeningen, te weten de gemiddelde rente van de langlopende leningen o/g en het 
percentage voortvloeiend uit de verhouding tussen de omvang van de totale rentekosten en de 
omvang van de totale investeringen vermeerderd met de saldi van de grondexploitaties. Naar 
verwachting zal dit 3,5 % bedragen; 

 
3. Naar aanleiding van de harmonisatie van de activa de afschrijving van gebouwen, vanwege 

voortschrijdend financieel inzicht te maximeren op 50 jaar in plaats van de in de Nota waardering en 
afschrijving activa vastgestelde 40 jaar en de Nota waardering en afschrijving activa in lijn daarmee 
aan te passen; 

 
4. Naar aanleiding van de harmonisatie van reserves te besluiten: 

a. de onderstaande reserves op te heffen en de betreffende saldi ad € 636.795 toe te voegen aan 
de Algemene reserve: 
- Culturele doeleinden; 
- Inburgering oudkomers; 
- Nulmeting dorpshuizen; 
- Gemeentelijk kunstbezit; 
- Minimabeleid; 
- Vernieuwingsreserve; 
- Bouwleges (bestemd voor toezicht Op Buuren, t/m 2011); 
- Handhaving Bouwregelgeving (inhuur externe capaciteit); 
- Uitvoering raadsprogramma 2002-2006; 
- Juridische kwaliteitszorg; 

b. de reserve Algemene woningbouwdoeleinden voor een bedrag van € 603.928 vrij te laten 
vallen ten gunste van de Algemene reserve; 
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c. de onderstaande reserves samen te voegen: 
- de reserves integrale veiligheid Breukelen en Maarssen, tot één reserve integrale 

veiligheid; 
- de reserves bestemmingsplannen Breukelen en Loenen, tot één reserve 

bestemmingsplannen; 
- de reserves met betrekking tot rioleringen uit de voormalige drie gemeenten tot één 

reserve rioleringen; 
- de Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie (Loenen) en de reserve grondbedrijf 

(Breukelen) tot één reserve grondexploitatie; 
- de diverse kapitaaldekkingsreserves tot één reserve Algemene afschrijving. 
Na besluitvorming resteren 36 reserves. 

 
d. twee bestemmingsreserves in te stellen, te weten:  

- de reserve 2e Vechtbrug; 
- de reserve Verbreden Breukelerbrug; 

 
e. ten aanzien van de Algemene reserve (beklemmingen): 

- een bedrag van € 2.019.000 te storten in de bestemmingsreserve 2e Vechtbrug; 
- een bedrag van € 750.000 te storten in de bestemmingsreserve Verbreden 

Breukelerbrug; 
- de beklemmingen startgelden VVV (€ 15.000) en doorstroming Kockengen 

(€ 50.000): op te heffen, aangezien deze in 2012 onttrokken zullen worden.  
  

Samenvatting 
 
De herindeling per 1 januari 2011 heeft onder andere tot gevolg dat de beleidsstandpunten van de drie 
voormalige gemeenten voor alle gemeentelijke activiteiten met elkaar worden vergeleken en voor zover 
mogelijk worden geharmoniseerd. Dit geldt eveneens voor de financiële kaders en de werkwijzen voor de 
onderdelen die de vermogenspositie van de gemeente bepalen. Aan de andere kant is het nodig om, gelet 
op de bij de voormalige gemeenten in gang gezette ontwikkelingen, een goed beeld te krijgen van de 
risico’s die de gemeente op de diverse vermogensonderdelen loopt om zo beter in control te komen.  
In verband hiermee heeft het college eind 2011 de accountant opdracht gegeven een onderzoek uit te 
voeren naar de vermogenspositie van de gemeente Stichtse Vecht naar aanleiding van de herindeling. 
Eind maart jongstleden is dit onderzoek afgerond. Het onderzoek is onder de regie en met ondersteuning 
van een door de accountant aangewezen externe adviseur, met behulp van de eigen organisatie, 
uitgevoerd. Om het belang van objectiviteit van het onderzoek te onderstrepen heeft de huisaccountant 
een review op het onderzoek gedaan. De uitkomst hiervan is in een afzonderlijk document weergegeven. 
 
De onderwerpen waarvan de processen en de beleidsstandpunten onderzocht zijn, betroffen: 
- rente; 
- grondexploitaties; 
- grote projecten; 
- activa; 
- reserves.  
In het bijgevoegde rapport “Onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente 
Stichtse Vecht” zijn de bevindingen uit het onderzoek opgenomen. 
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Het onderzoek kenmerkt zich door een financieel technische benadering. Het is daardoor overwegend 
feitelijk/constaterend van aard. Door deze benadering heeft het onderzoek een objectief karakter, maar 
mist op sommige onderdelen ‘lokale inkleuring’. Gelet hierop hebben wij als college en opdrachtgever van 
dit onderzoek in de bijbehorende oplegnotitie per aanbeveling uit het onderzoek onze reactie alsmede het 
advies van het college aan de raad aangegeven. In dit voorstel vragen wij daarbij op een aantal punten 
expliciete besluitvorming van de raad. Voor de overige aanbevelingen, waarvan wij u adviseren deze over 
te nemen, geldt dat wij de reeds bestaande verordeningen in lijn daarmee zullen aanpassen en 
afzonderlijk aan u zullen voorleggen. 
 
 
 
Bijlagen 
- Rapport “Onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht- 

bevindingen”; 
- Review accountant op  “Onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente 

Stichtse Vecht- bevindingen” (wordt zo spoedig mogelijk nagezonden). 
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1   Inleiding 
Eind maart jongstleden is het onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling Stichtse 
Vecht afgerond. Zoals in een recent uitgebrachte raadsinformatie brief (RIB) is aangegeven is het 
onderzoek onder de regie en met ondersteuning van een door de accountant aangewezen externe 
adviseur, met behulp van de eigen organisatie, uitgevoerd. Om het belang van de objectiviteit van het 
onderzoek te onderstrepen heeft de huisaccountant een review op het onderzoek gedaan. De uitkomst 
hiervan is in een afzonderlijk document bijgevoegd. 
 
Gelet op de complexiteit van het onderzoek valt dit uiteen in een zestal deelonderzoeken waarin 
processen en beleidsstandpunten zijn doorgelicht. De onderwerpen waarvan de processen en de 
beleidsstandpunten onderzocht zijn, betreffen: 
• Rente 
• Grondexploitatie 
• Grote projecten 
• Reserves en voorzieningen 
• Activa 
 
Het onderhoud van de kapitaalgoederen is nog niet in het onderzoek betrokken, aangezien de actualisatie 
van de beheersplannen eerst in de loop van 2012 gereed is. De hieraan gekoppelde actualisatie van de 
voorzieningen is als gevolg daarvan achterwege gebleven.  
 
Het onderzoek kenmerkt zich door een financieel technische benadering. Het is overwegend 
feitelijk/constaterend van aard. In het onderzoek  wordt per onderdeel het vigerende beleidskader, voor 
zover aanwezig, in beeld gebracht. Vervolgens wordt  per onderdeel de onderzoeksopdracht 
geformuleerd en geprojecteerd op de in Stichtse Vecht aangetroffen beleidskaders. In de bevindingen 
wordt daarover een feitelijk oordeel uitgesproken, waaruit aanbevelingen voortvloeien.  
 
Door deze benadering heeft het onderzoek een objectief karakter, maar mist op sommige onderdelen 
‘lokale inkleuring’.  Om de eigenheid van Stichtse Vecht mee te geven hebben wij als college en 
opdrachtgever van dit onderzoek per aanbeveling aangegeven of en zo ja in welke mate wij de raad 
adviseren om de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Daarnaast kan de raad ook de reactie van 
de huisaccountant betrekken in de besluitvorming. Daardoor wordt transparantie in de rollen geschapen, 
namelijk dat de raad besluit over de financiële beleidsuitgangspunten binnen wet- en regelgeving. De 
accountant toetst de toepassing ervan door het college, maar schrijft de beleidsuitgangspunten niet voor. 
Het onderzoek biedt de raad handvatten om tot de financiële beleidsuitgangspunten te komen. 
 
Het uiteindelijk doel van het onderzoek is om de risico’s die de gemeente loopt in beeld te krijgen en 
daardoor beter in control te geraken. Op grond van de uitkomsten en bevindingen van het onderzoek en 
de besluiten van de raad zullen de financiële verordeningen in aangepaste vorm aan de raad worden 
voorgelegd, waardoor ze aansluiten bij de situatie waarin de gemeente Stichtse Vecht verkeert, rekening 
houdend met de lokale eigenheid van de gemeente. Door de borging van de aangepaste financiële 
beleidsuitgangspunten in systemen en werkinstructies, hetgeen door de accountant wordt getoetst, mag 
de raad erop vertrouwen dat de organisatie deze in de toekomst zal hanteren. 
 
In de reactie van het college wordt per deelonderzoek ingegaan op het rapport en de bevindingen. 
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2   Rente  
Op het gebied van de rentekosten bleek in de Bestuursrapportage 2011 een rentetekort van 
€ 974.000. Deze constatering vormde voor ons college een belangrijke overweging voor het onderzoek. 
 
De drie gemeente hadden in aanloop naar de herindeling gezamenlijk onvoldoende rente op vaste 
geldleningen in de begrotingen 2010, doorlopend naar 2011 opgenomen. Daar bovenop is in het eerste 
jaar na de herindeling ca € 11 miljoen aan uitgaven van de voormalige gemeenten aan de gemeente 
Stichtse Vecht aangeboden en betaald. Door de (wettelijk verplichte) consolidatie van kort geld 
financiering naar een langlopende lening van € 10 miljoen is het effect structureel geworden. In 2011 is 
voor de bouw van MFA  Bisonspoor een geldlening afgesloten van € 11,5 miljoen. Elk jaar vinden 
investeringsuitgaven plaats, maar een project van de omvang van MFA Bisonspoor, met € 23 miljoen in 2 
jaar, is  voor een gemeente met de schaalomvang van Stichtse Vecht aanmerkelijk. Onder normale 
omstandigheden waren de beide leningen door liquiditeitsprognoses in de begroting opgenomen en was 
in de financiering voorzien. Door de herindeling is door de drie voormalige gemeenten onvoldoende acht 
geslagen op het financieringsvraagstuk van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Het onderzoek door de accountant heeft het bovenstaand beeld met betrekking tot de totale externe 
rentekosten bevestigd. In 2012 bedragen de niet begrote rentekosten € 1.488.122. Als het interne 
rentepercentage, conform het advies uit het onderzoek naar de vermogenspositie, wordt verlaagd naar 
bijvoorbeeld 3,5%, dalen de niet begrote rentekosten in verband met de aan reserves toegevoegde rente 
met € 212.632. Per saldo bedragen daarmee in 2012 de niet begrote rentekosten € 1.275.490. De 
verlaging van het rentepercentage betekent overigens niet dat daarmee extra financiële ruimte ontstaat. 
Gelet op het gesloten systeem dat geldt voor het totaal aan rentekosten, betekent een verlaging van het 
rentepercentage dat de aan de producten via de kapitaallasten door te belasten rentekosten en daarmee 
van het begrote voordeel op de kostenplaats rente navenant zal afnemen.  
 
Rentevoordeel rapport ‘Benut de schaalsprong’ 
Uit het onderzoek van de accountant blijkt dat het rente voordeel uit het rapport ‘Benut de schaalsprong’  
niet realiseerbaar is. Het college heeft zich bij het opstellen van de begroting voor de jaren 2011 en 2012 
gebaseerd op dit rapport. Als gevolg hiervan is een besparing van € 590.000 ingeboekt. Nu bij nader 
inzien blijkt dat het rapport niet juist is,  wordt dit nadelig effect bij de Voorjaarsnota 2012 meegenomen. 
 
Voorziening pensioenen wethouders 
In het onderzoek constateert de accountant  dat de voorziening pensioenen wethouders (nog) niet is 
beoordeeld op de juiste hoogte. De harmonisatie is op dat punt nog niet afgerond. De intentie is om de 
voorziening onder te brengen bij een pensioenverzekeraar, ter afdekking van de risico’s die de gemeente 
loopt. De reeds bestaande voorzieningen zullen daarbij worden ingebracht. Gelet op de verschillende 
werkwijzen die de drie gemeenten hanteerden kan bij de overdracht blijken dat een aanvullende storting 
noodzakelijk is. Als gevolg van de complexe van de materie is dat tot op heden nog niet gerealiseerd. De 
verwachting is dat dit onderwerp op korte termijn in de fase van besluitvorming komt.  
 
Tussenpersoonfunctie van woningbouwleningen 
Voor de ‘tussenpersoonfunctie’ van de gemeente voor langlopende  leningen voor woningbouw-
verenigingen staat het college op het standpunt dat de gemeente deze functie dient te beëindigen. 
De laatste ‘bemiddeling’ dateert van 2004. Wij zullen onderzoeken of deze mogelijkheid bestaat en indien 
het antwoord hierop bevestigend is,  zullen wij een voorstel tot aanpassing van de verordening aan de 
gemeenteraad voorleggen.  
 
Het structureel effect van de rentekosten is betrokken bij de Voorjaarsnota 2012, die in dezelfde 
raadsvergadering als de uitkomsten van dit onderzoek wordt behandeld. 
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Rente 

Aanbeveling Reactie 

1. Een intern rentepercentage te hanteren. 
Om schommelingen te voorkomen zal het 
percentage meerjarig (voor een periode van 
vier jaar) worden vastgesteld met de 
mogelijkheid tot tussentijdse aanpassing bij 
een te grote afwijking ten opzichte van de 
feitelijke rente-ontwikkeling. 

Het hanteren van een intern rentepercentage is 
op genomen in de Nota waardering en 
afschrijving. 

2. Dit interne rentepercentage te bepalen aan 
de hand van de externe financiering en de 
reserves waaraan rente wordt toegevoegd. 

Deze aanbeveling sluit aan bij de huidige 
werkwijze. Wij stellen de raad voor om huidige 
werkwijze  te bevestigen. 

3. De rentekosten en baten van leningen o/g 
en u/g voor woningbouwverenigingen buiten 
de bepaling van het rentepercentage te 
laten.  

Ten aanzien van bestaande leningen stellen wij 
de raad voor de aanbeveling over te nemen.  
Daarnaast zullen wij onderzoeken of de 
bemiddelende rol voor woningbouwleningen kan 
worden beëindigd.  

4. Het interne rentepercentage te bepalen door 
het naar boven afgerond hoogste 
percentage te nemen van twee 
berekeningen, te weten de gemiddelde rente 
van de langlopende leningen o/g en het 
percentage voortvloeiend uit de verhouding 
tussen de omvang van de totale rentekosten 
en de omvang van de totale investeringen 
vermeerderd met de saldi van de 
grondexploitaties. 
 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen en in de werkinstructies te verankeren. 

5. Aan bepaalde, benoemde, reserves rente 
toe te voegen. Het daarvoor te hanteren 
percentage is gelijk aan het interne 
rentepercentage. 
 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen en in de werkinstructies te verankeren. 

6. Aan actieve grondexploitaties rente toe te 
rekenen. Bij een negatief saldo wordt rente 
vergoed aan de grondexploitatie. In beide 
situaties wordt met het intern vastgestelde 
rentepercentage gerekend. 
 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen en in de werkinstructies te verankeren. 

7. Op dit moment beschikt de gemeente 
Stichtse Vecht nog niet over beleid met 
betrekking tot het in- en doorlenen van 
middelen. Aanbevolen wordt beleid te 
ontwikkelen hoe de gemeente in de 
toekomst hier in wil optreden. 
 

Zie onder aanbeveling 3 

8. De bestaande verordeningen op deze 
uitgangspunten aan te passen en voor te 
leggen aan de raad. 

Wij zullen deze aanbeveling overnemen door de 
aangepaste verordeningen voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
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Samenvattend 
De accountant geeft aanbevelingen om de rentelasten door middel van een intern rentepercentage door 
te belasten  aan  de exploitatie van de gemeente. De grondslagen voor de toepassing van het intern 
rentepercentage passen binnen wet-  en regelgeving en zijn gebruikelijk in Nederlandse gemeenten. Het 
(nadelig) effect uit de Bestuursrapportage 2011 wordt door de accountant bevestigd. Het structureel effect 
hiervan, groot € 1.275.000 wordt betrokken bij de Voorjaarsnota 2012. Uit het onderzoek van de 
accountant blijkt tevens dat het rente voordeel uit het rapport ‘Benut de schaalsprong’ groot € 590.000 niet 
realiseerbaar is. 
 
3  Grondexploitaties 
Dit onderwerp was voor het college de belangrijkste  overweging om het onderzoek te gelasten. Zoals in 
de aan dit onderwerp gewijde RIB is gemeld is de hoofdconclusie uit het onderzoek van Fakton dat de 
gemeente Stichtse Vecht slechts enkele risicodragende projecten kent (dit zijn de projecten waarin de 
gemeente 100% risicodragend participeert), waardoor het mogelijk aantal risico’s voor de gemeente 
gering is. De belangrijkste overweging voor deze conclusie is ingegeven door het feit dat de gemeente 
nauwelijks grondposities inneemt. De accountant is bij  het onderzoek betrokken geweest. Echter niet 
vanuit de inhoudelijk invalshoek, maar vanuit de rechtmatigheid en de doorwerking van de uitkomsten van 
het onderzoek in verordeningen en gemeentelijke administratie. De aanbevelingen van de accountant 
moeten dan ook in dit kader worden geplaatst. Het is aanvullend aan het onderzoek van Fakton. Het 
onderzoek door Fakton is in dezelfde raadsvergadering als dit onderzoek geagendeerd. 
 
  
Grondexploitaties 

Aanbeveling Reactie 

1. In de meerjarenbegroting de (deel)begroting 
van de grondexploitaties op te nemen. 
Hiermee kan de voortgang van de 
grondexploitaties beter bewaakt worden. 
 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen. 

2. Jaarlijks een herziening van de grond-
exploitaties op te stellen. Indien deze 
herziening een negatief resultaat laat zien, 
dient onmiddellijk een verliesvoorziening 
getroffen te worden. 
 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen en in de  Nota grondbeleid te verankeren. 

3. Verantwoord de voorzieningen voor actieve 
grondexploitaties in de balans als correctie 
op het onderhanden werk. 
 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen. 

4. Bij het opstellen van een grondexploitatie 
rekening te houden met het benodigde aantal 
uren van eigen medewerkers. Deze uren in 
de grondexploitaties dienen afgestemd te 
worden met de doorbelasting van de 
organisatiekosten in de meerjarenbegroting. 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen. In de begroting zal jaarlijks een 
realistische inschatting van het aantal uren aan 
de grondexploitaties worden toegerekend. 

In de jaarrekening 2011 zal, wegens het 
ontbreken van een tijdregistratie, een zo goed 
mogelijke  benadering van de werkelijk tijdsinzet 
aan de grondexploitaties worden toegerekend. 

5. Aan de grondexploitaties het intern 
vastgestelde rentepercentage door te 
berekenen. Bij een positief saldo van een 
grondexploitatie betekent dit dat de  
 
 
 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen. 
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grondexploitatie het intern vastgestelde 
rentepercentage vergoed krijgt. Tevens wordt 
in dit kader voorgesteld de renteberekening  
onderdeel te laten zijn van de 
exploitatieopzet. 

 

6. Voor (tussentijdse) winstnemingen algemene 
gedragsregels te bepalen, waarbij de 
(tussentijdse) winstnemingen uitsluitend zijn 
gebaseerd op de stand van zaken van de 
grondexploitatie. Verstrengeling van 
grondexploitaties met de dekking van de 
kosten van investeringen dient voorkomen te 
worden. 

  

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen en in de  Nota grondbeleid te verankeren. 

7. voor (tussentijdse) winstneming het 
realisatiebeginsel uit de BBV notitie toe te 
passen, rekening houdend met het 
voorzichtigheidsbeginsel. 

 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen en in de  Nota grondbeleid te verankeren. 

8. voor (tussentijdse) winstneming het 
realisatiebeginsel uit de BBV notitie toe te 
passen, rekening houdend met het 
voorzichtigheidsbeginsel. 

 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen en in de  Nota grondbeleid te verankeren. 

9. in de begroting een structureel budget op te 
nemen waarmee de eerste 
onderzoekskosten voor facilitair grondbeleid 
gedekt worden. 

 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen. 

10. De administratie zodanig in te richten dat een 
duidelijk onderscheid gemaakt wordt in de 
typen project actief en facilitair. 

 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen en in de administratie door te voeren. 

 
Samenvattend 
De belangrijkste conclusies voor dit onderdeel van het onderzoek komen voort uit de rapportage van 
Fakton. Het onderzoek van de accountant is gericht op rechtmatigheid en de administratieve verwerking in 
de gemeentelijke administratie en daardoor aanvullend aan dat van Fakton. Wij stellen de raad voor de 
aanbeveling van de accountant op dit onderdeel over te nemen. 
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4  Grote Projecten 
Op dit moment constateert de accountant dat dit onderdeel zich vooralsnog beperkt tot het MFA 
Bisonspoor. Na besluitvorming zal de samenwoonschool in Nigtevecht eveneens als groot project worden 
aangemerkt. 
 
Tot het realiseren van het project MFA Bisonspoor is door de raad van de voormalige gemeente 
Maarssen besloten. Bij dit project is van sloop tot oplevering een groot aantal doelgroepen betrokken met 
verschillende belangen en prioriteiten. Voor dit project is een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep 
rapporteert aan de raad over de voortgang. Uit de onlangs voorgelegde rapportage blijkt dat op dit 
moment geen afwijkingen op de oorspronkelijk planning zijn te melden. 
 
Aansluiting projectadministratie met de financiële administratie. 
De accountant adviseert om bij de projectadministratie en de financiële administratie dezelfde begrote 
uitgaven en inkomsten te hanteren, resulterend in een eensluidend netto krediet,  de project- en de 
financiële administratie periodiek af te stemmen en deze afstemming vast te leggen in het projectdossier. 
De intentie van het college is altijd geweest om deze aansluiting zowel voor wat begrotingsopzet als de 
werkelijke verantwoording één op één aan te houden. Beide administraties zijn op dezelfde wijze 
ingericht. Door de herindeling is in 2011 is de aansluiting niet doorlopend aanwezig geweest. De 
aansluiting heeft vanuit de stuurgroep wel steeds de aandacht gehad. Nu de bouw vordert is er inmiddels 
is op alle punten volledige aansluiting. Hierover vindt ook verslaglegging plaats. 
 
Inrichting buitenruimte 
Het project MFA Bisonspoor valt uiteen in verschillende deelkredieten. Bij de uitwerking van het 
masterplan is, zoals was voorzien, gebleken dat het geraamde deelkrediet ‘afwerking buitengebied’ niet 
toereikend is. Bij de besluitvorming van het totaalkrediet MFA Bisonspoor was dit bekend. Voor het deel 
krediet waren op het moment van vaststelling door de raad de berekeningen namelijk nog niet gemaakt, 
omdat de intentie was en is om de provinciale subsidie hiervoor aan te wenden. De accountant adviseert 
om de uitbreiding van het deelkrediet ‘afwerking buitengebied’ en de daar tegenoverstaande dekking  door 
de provinciale bijdrage te formaliseren en voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit ondanks dat er binnen 
het totale krediet voldoende ruimte aanwezig is om de verwachte meerkosten op te vangen door het 
inzetten van de toegezegde en grotendeels ontvangen provinciale subsidie ad € 1.051.000. Al gevolg 
hiervan blijft de netto-investering € 15.030.447. Wij nemen het advies van de accountant over en leggen 
de verhoging van het deelkrediet ‘afwerking buitengebied’ met aangegeven dekking in 1e 
Bestuursrapportage 2012 voor aan de raad. 
 
Grondexploitaties 
De accountant constateert dat uit het project een risico kan voortvloeien als gevolg van de verwevenheid 
van de MFA en de bouw van de 45 (huur)appartementen, met name voor wat betreft de BTW component. 
De accountant adviseert om de bouw van de appartementen als afzonderlijke grondexploitatie aan te 
merken. Wij zijn van mening dat deze verwevenheid sinds de projectopzet, welke door de gemeenteraad 
van de voormalige gemeente Maarssen is vastgesteld, bestaat. Wij kiezen er niet voor om de 
exploitatieopzet tijdens de bouwfase aan te passen c.q. te wijzigen. 
 
Ten aanzien van de gronden van de bibliotheeklocatie is de intentie in de projectopzet om die uitsluitend 
te transfereren en niet in ontwikkeling te nemen. Indien uit financiële of andere overweging zou blijken dat 
het wenselijk is dat de gemeente de sloop en/of het bouwrijp maken voor haar rekening zou gaan nemen, 
dan zullen wij ons hierover laten adviseren alvorens hiertoe te besluiten. 
 
Tijdelijke voorziening 
In de Bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat de werkelijke kosten van de tijdelijke voorziening de 
begrote kosten naar verwachting met € 480.000 gaan overschrijden. In de Voortgangsrapportage is 
voorgesteld dat de overschrijding van de tijdelijke voorziening, althans voor wat betreft het onderdeel 
kosten voormalig personeel, op een algemene post personeel zou worden verantwoord. De accountant 
heeft erop gewezen dat het heralloceren van dit budget, nadat het begrotingsjaar is beëindigd, in strijd is  
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met het budgetrecht van de raad. De accountant adviseert om in de kosten van het voormalig personeel 
MFA Bisonspoor in de jaarrekening 2011 op programma 5, te verantwoorden. De overschrijding van de 
tijdelijke voorziening is afgrond € 383.000. Dit bedrag is lager dan in de Bestuursrapportage 2011 is 
voorzien en wordt in de jaarrekening 2011 toegelicht. Voor het begrotingsjaar 2012 is de wijziging wel 
mogelijk. Wij zullen deze bij een eerstvolgende Bestuursrapportage 2012 of Voortgangsrapportage MFA 
Bisonspoor voorleggen aan de raad. 
 
BTW regime 
Recentelijk heeft de inspecteur der belastingen in zijn actualiteitsbezoek aangegeven dat het voor MFA 
Bisonspoor, gelet op de complexiteit van het BTW vraagstuk bij dit soort gebouwen, wenselijk is om tot 
afspraken met de Belastingdienst te komen over het te hanteren BTW regime. Door 
belastingadviesbureau EFK is in de aanloop van het project onderzoek gedaan naar de toepassing van de 
BTW wetgeving. Op basis van de op dat moment verworven inzichten zijn door EFK oriënterende 
gesprekken gevoerd met de Belastingdienst. Deze gesprekken hebben (nog) niet geleid tot een finale 
afronding. Wij zullen de gesprekken met de Belastingdienst met de huidige inzichten voortzetten, met het 
doel tot eensluidende opvattingen te komen. 
   
MFA Bisonspoor 

Aanbeveling Reactie 

1. In de financiële administratie en de 
projectadministratie dezelfde begrote uitgaven 
en inkomsten te hanteren, resulterend in een 
eensluidend netto krediet,  de project- en de 
financiële administratie periodiek af te 
stemmen en deze afstemming vast te leggen 
in het projectdossier. 

 

Deze aanbeveling sluit aan bij de huidige 
werkwijze. Wij stellen de raad voor om huidige 
werkwijze  te bestendigen. Zie bovenstaande 
toelichting.  

2. De consequenties van het masterplan voor de 
inrichting van het buitengebied, resulterend in 
een aanpassing van het krediet, aan de raad 
voor te leggen. 

 

Wij nemen deze aanbeveling over. Zie 
bovenstaande toelichting. 

3. Geen ‘nog niet gerealiseerde’ resultaten 
grondexploitatie van de bibliotheeklocatie als 
dekking te gebruiken voor investerings-
kredieten. 

Deze aanbeveling sluit aan op de aanbevelingen 
bij de grondexploitaties. Wij stellen de raad voor 
de aanbeveling over te nemen en in de  Nota 
grondbeleid te verankeren. Echter de totale 
exploitatieopzet  MFA Bisonspoor, die door de 
raad van de voormalige gemeente Maarssen in 
november 2010 is vastgesteld, is opgesteld 
onder een ander regime. Overigens is de 
verwachting dat de verwachte grondopbrengst 
zal worden gerealiseerd. In de voortgangs-
rapportages MFA Bisonspoor zal hierover 
worden gerapporteerd. 
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4. In de administratie investeringen en 
grondexploitaties gescheiden houden. 

Wij zijn van mening dat deze verwevenheid van 
de MFA en de bouw van de 45 (huur) 
appartementen sinds de projectopzet, welke 
door de gemeenteraad van de voormalige 
gemeente Maarssen is vastgesteld, bestaat. 
Wij kiezen er niet voor om de exploitatieopzet 
tijdens de bouwfase aan te passen c.q. te 
wijzigen. 

Voor de grondtransactie van de bibliotheek 
locatie is de intentie om deze uitsluitend te 
transfereren. Het opzetten van een 
grondexploitatie is dan niet noodzakelijk. 

 

5. Bij het opstellen van een grondexploitatie 
rekening te houden met het benodigde aantal 
interne uren. Stem de interne uren in de 
grondexploitaties af met de doorbelasting in 
de meerjarenbegroting. 

 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen. 

6. Maak (bij voorkeur op korte termijn) afspraken 
met de fiscus over het te hanteren BTW 
regime. 

Wij voeren op dit moment gesprekken met de 
Belastingdienst met het doel tot eensluidende 
opvattingen over het te voeren BTW regime te 
komen. 

7. Betrek de kosten van de tijdelijke 
voorzieningen niet in het investeringskrediet. 

De overschrijding van de kosten van de tijdelijke 
voorziening worden in de jaarrekening 2011 op 
programma 5 verantwoord en toegelicht. Voor 
het begrotingsjaar 2012 zullen wij de kosten van 
voormalig personeel, op een algemene post 
personeel verantwoorden. Wij zullen deze 
wijziging van de begroting bij een eerstvolgende 
Voortgangsrapportage MFA Bisonspoor of bij 
een Bestuursrapportage 2012 aan de raad 
voorleggen. 
 

8. Voer de aanbevelingen, voor zover van 
toepassing in de administratie door. 

 

Wij stellen de raad voor de aanbeveling over te 
nemen. 

 
 
Samenvattend 
De grote projecten beperken zich tot op dit moment tot het MFA Bisonspoor. In de toelichting is 
aangegeven hoe ons college met de aanbevelingen van de accountant wil omgaan. Over de voortgang 
van het project wordt de raad afzonderlijke geïnformeerd. 
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5   Activa 
In maart vorig jaar heeft de raad de Nota waardering en afschrijving vaste activa Stichtse Vecht 
vastgesteld. De nota voorziet in een geharmoniseerd kader voor investeringen en de daaruit 
voortvloeiende lasten. De nota vormt de basis voor het opstellen van de balans in de eerste jaarrekening 
voor Stichtse Vecht, de jaarrekening 2011. Vanuit de door de  raad verstrekte controle opdracht aan de 
controlerend accountant  toetst deze de toepassing van de nota. Per actief is nagegaan of de nota juist 
wordt toegepast.  Dat betekent dat op regelniveau is nagegaan of de gehanteerde levensduur, methode 
van afschrijven en de (oorspronkelijke) aanschaf, verkrijgings- of vervaardigingswaarde  juist is 
opgenomen in de bestanden. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd kon het resultaat van de 
geactualiseerde bestanden worden vergeleken met de bestanden van de drie voormalige gemeente  
tezamen. Hieruit komen verschillen tevoorschijn. Deze verschillen zijn incidenteel van aard en dienen op 
grond van wet- en regelgeving te worden afgewikkeld op de Algemene reserve of daarvoor ingestelde 
Bestemmingsreserves. In de rapportage is inzichtelijk gemaakt hoe groot de verschillen zijn. Gelet op de 
samenloop van de uitkomsten van dit onderzoek met het voorbereidingstraject van de jaarrekening 2011 
is het noodzakelijk om vooruitlopend op de besluitvorming door de raad  de gemaakte keuzes te 
verwerken. Om deze reden hebben wij ondanks vele scenario berekeningen er voor gekozen om de 
aansluiting met de door de raad vastgestelde nota zoveel als mogelijk intact te laten.  
Op één punt wordt een aanpassing van de nota voorgesteld.  
1. De afschrijvingstermijn van gebouwen is vanwege financiële redenen verlengd van 40 naar 50 jaar; 
 
Op twee punten wordt de nota uitgelegd c.q. geïnterpreteerd: 
2. Voor kostendekkende  exploitaties (riolering en afval) wordt het systeem van annuïtaire afschrijving 
toegepast. 
3. het activeren van investeringen < € 25.000 wordt toegepast op nieuwe investeringen. 
 
Toelichting 
Ad 1 verlengen afschrijvingstermijnen gebouwen. 
Uit de berekeningen is naar voren gekomen dat de ambitie om de levensduur van gebouwen te stellen op 
40 jaar uitkomt op een aanvullend afschrijvingsbedrag van € 3.837.595. Dit bedrag komt volledig ten laste 
van de Algemene reserve.  Het komt voor € 3.666.755 voort uit scholen en daaraan gerelateerde 
gebouwen, € 170.840 is toe te schrijven aan het GAK gebouw te Maarssen. Ondanks dat de voorkeur van 
het college uitgaat naar 40 jaar stellen wij uit financiële overwegingen de raad voor om de levensduur te 
verhogen naar 50 jaar. Zonder deze aanpassing zou de stand van de Algemene reserve na correctie 
uitkomen op een bedrag dat lager is dan de norm van € 150,-- per inwoner. 
 
Ad2 stelselwijziging kostendekkende  exploitaties. 
In de nota waardering en afschrijving vaste activa is de mogelijkheid van annuïtaire afschrijving geboden: 
“de voorkeur heeft de lineaire afschrijving, annuïtaire afschrijven gebeurt alleen wanneer nut en noodzaak 
is aangetoond”.  De accountant ziet toe op eenduidige toepassing van een gekozen stelsel. Het 
belangrijkste voordeel van lineaire afschrijving is dat de lasten jaarlijks afnemen. De vrijvallende lasten 
worden gebruikt om de lasten van nieuwe investeringen te kunnen opvangen. 
Bij kostendekkende exploitaties gaat dit niet op. In het nog door de raad vast te stellen verbreed 
gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht  wordt voor de komende decennia inzichtelijk gemaakt welke 
investeringen nodig zijn om in het beheer en vernieuwing van het stelsel te voorzien. Op dit totale 
investeringsvolume wordt de rioolheffing  gebaseerd. Indien lasten vrijvallen worden deze toegevoegd aan 
de bestemmingsreserve. Het gevolg van het vrijvallen van lasten van kosten-dekkende exploitaties is dat 
de hiervoor gevormde bestemmingsreserves jaarlijks  toenemen of dat de heffingen in toekomstige jaren 
gaan fluctueren, hetgeen ongewenst is. Daarnaast zal het nog door de raad vast te stellen verbreed 
gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht tot hogere kosten leiden. De ruimte die ontstaat door de 
stelselwijziging kan worden benut om de stijging van de rioolheffing als gevolg van het verbreed 
gemeentelijke rioleringsplan geleidelijk in  de tarieven door te berekenen.  
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Ad3 activeren van  investeringen < € 25.000. 
In de nota waardering en afschrijving is aangegeven dat bedrijfsmiddelen met een geringe aanschafprijs 
van minder dan € 25.000 om praktische reden direct in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat 
wordt gebracht. Niet in de nota is aangegeven hoe moet worden omgegaan met investeringen die in het 
verleden zijn gedaan en onder deze categorie vallen. Wij stellen de raad voor deze investeringen  die door 
de voorgaande gemeenten zijn gedaan en in de categorie van < € 25.000 vallen niet versneld af te 
schrijven, maar de regeling toe te passen op nieuwe door de gemeente Stichtse Vecht gedane 
investeringen. 
 
Activa 

Aanbeveling Reactie 

1. Onderstaande uitgangspunten: 
• de afschrijving van gebouwen, vanwege 

voortschrijdend financieel inzicht 
maximeren op 50 jaar in plaats van de in 
de Nota waardering en afschrijving 
vastgestelde 40 jaar; 

• de annuïtaire methode van afschrijven 
toepassen voor kostendekkende 
exploitaties;  

• het activeren van investeringen < 25.000 
toepassen op nieuwe investeringen, 

voor de activa voor te leggen aan de 
gemeenteraad door een gewijzigde Nota 
waardering en afschrijving vaste activa 
Stichtse Vecht. 

Wij zullen de Nota waardering en afschrijving 
vaste activa Stichtse Vecht op één punt aan 
passen en op twee punten conform onze uitleg 
aanvullen en aan de raad voorleggen. 

2. De Nota waardering en afschrijving vaste 
activa Stichtse Vecht op enkele punten nog 
nader te  expliciteren. 

 

 

Wij zullen in de Nota waardering en afschrijving 
vaste activa Stichtse Vecht enkele vaste activa 
nader uitwerken en een passage toevoegen 
voor tijdelijke voorzieningen. De aanpassingen 
zullen aan de raad worden voorgelegd. 

3.  De wijzigingen in de administratie door te 
voeren. 

 

Wij zullen de wijzigingen in de activamodule 
doorvoeren. 

 
Samenvattend 
Ten aanzien van het onderdeel Activa doet de accountant aanbevelingen om de verordeningen en de 
administraties aan te passen. De accountant toets of de besluitvorming van de raad door het college 
wordt toegepast. Wij zullen de Nota waardering en afschrijving vaste activa Stichtse Vecht op één punt 
aan passen en op twee punten conform onze uitleg aan vullen en aan de raad voorleggen. 
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6   Reserves en voorzieningen 
Door de gemeentelijke herindeling kreeg de gemeente Stichtse Vecht de beschikking over diverse 
reserves en voorzieningen. Op dat moment was niet in alle gevallen duidelijk op welke grondslag / 
besluitvorming deze reserves en voorzieningen waren gebaseerd en welke bestemmingen er ten tijde van 
de herindeling nog op lagen c.q. bleven drukken. Op basis van de uitgangspunten en richtlijnen nota 
Reserves en voorzieningen zijn de verschillende reserves nader bezien om tot een verdere harmonisatie 
en integratie daarvan te komen. Daaruit is gebleken dat een tiental reserves dient te worden opgeheven 
omdat deze niet aan de richtlijnen uit de nota voldoen. Ook leidt het aansluiten bij de geldende richtlijnen 
ertoe dat een aantal reserves geactualiseerd dient te worden. Door het opheffen van diverse reserves, 
maar ook door het samenvoegen van reserves met een gelijk bestedingsdoel kan het oorspronkelijke 
aantal van 62 reserves terug worden gebracht tot 36 reserves. Daarmee wordt de overzichtelijkheid van 
de reservepositie sterk verbeterd. Daarnaast verbeterd het de mogelijkheid van de integrale afweging 
door de raad.      
 
Het financieel effect van de harmonisatie van de reserves bedraagt per saldo € 1.240.723, waarbij een 
bedrag van € 636.795 uit op te heffen reserves en € 603.928 uit de reserve Algemene 
Woningbouwdoeleinden wordt gegenereerd. Op basis van de bevindingen uit het rapport kan, na 
instemming van de gemeenteraad, ertoe worden overgegaan om deze vrijval ten gunste van de Algemene 
reserve te brengen ter versterking van de bufferfunctie van deze reserve. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen zijn nog niet geactualiseerd, omdat deze overwegend samenhangen met de 
beheerplannen. De beheerplannen waren ten tijde van het onderzoek naar de vermogenspositie niet 
gereed. Dat zal eerst in de loop van 2012 het geval zijn. Om die reden zijn ook de onderhoudslasten van 
de kapitaalgoederen buiten de scope van dit onderzoek komen te vallen. 
 
Totaaloverzicht effecten naar aanleiding van onderzoek  
 
Structureel 
Lasten 2012 
Rentelasten -1.275.490 
Benut de schaalsprong -590.000 

Baten 
Nieuw rioleringsplan 
Totaal  -1.865.490 

Incidenteel 

Lasten 
Harmonisatie activa 
ten gunste van Algemene reserve 966.729 
(reeds verwerkt in jaarrekening 2011/consolidatiebalans) 

Baten 
Harmonisatie reserves 
ten gunste van Algemene reserve 1.240.723 
(nog te verwerken na besluitvorming onderzoek) 
Effect Algemene reserve  2.207.452 

Pagina 14 van 15 



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

Pagina 15 van 15 

 

Stand Algemene reserve 31-12-2011 (inclusief harmonisatie 
activa) 11.069.898 
Voorstellen onderzoek vermogenspositie 1.240.723 
(harmonisatie reserves) 
Stand Algemene reserve na onderzoek  12.310.621 
 
Samenvattend 

Ten aanzien van het onderdeel Reserves en voorzieningen doet de accountant geen aanbevelingen. De 
accountant adviseert om duidelijkheid te scheppen in de omvang van de Algemene reserve en uitsluitend 
reserves aan te houden voor zover dit nuttig en/of noodzakelijk is voor specifieke doeleinden, waaraan 
een bestedingsplan ten grondslag ligt. Voor alle mutaties in de reserves is instemming van de 
gemeenteraad noodzakelijk. 
 
  
Tot slot 
Het onderzoek door de accountant naar aanleiding van de herindeling heeft het college inzicht opgeleverd 
in de vermogenspositie van de gemeente Stichtse Vecht. Er komt een nadelig structureel effect uit voort 
voor wat betreft de rente van € 1.865.490 en een incidenteel effect van de reservepositie van € 2.207.452. 
Dit bedrag komt ten gunste van de Algemene reserve. In dit traject zijn tevens een tweetal beklemmingen 
ten bedrage van €  2.769.000 op de Algemene reserve omgezet in bestemmingsreserves. Dit is 
vooruitlopend op besluitvorming door de raad verwerkt in de jaarstukken 2011. Bij de behandeling van de 
jaarrekening 2011 zal aan de raad een expliciet besluit hierover worden voorgelegd. Na verwerking van 
de besluiten die voortvloeien uit dit onderzoek is de stand van de Algemene reserve afgerond € 
12.311.000. Op dit saldo rusten geen beklemmingen meer en daardoor kan de Algemene reserve volledig 
worden aangewend om risico’s en de gevolgen van openeinde regelingen te kunnen opvangen.   
 
Voor wat betreft de grondexploitaties blijkt uit de rapportages van Fakton dat de gemeente Stichtse Vecht 
slechts enkele risicodragende projecten kent (dit zijn de projecten waarin de gemeente 100% 
risicodragend participeert), waardoor het mogelijk aantal risico’s voor de gemeente gering is. Over het 
project  MFA Bisonspoor wordt de raad door middel van afzonderlijke voortgangsrapportages 
geïnformeerd. Het onderzoek heeft geen opmerkelijke nieuwe feiten aan het licht gebracht. Wel adviseert 
de accountant op korte termijn afspraken te maken met de Belastinginspecteur over het definitief te 
voeren BTW regime. 
 
Na besluitvorming over de uitkomsten van het onderzoek (bevindingen en oplegnotitie) dient de 
vermogenspositie ten aanzien van de diverse onderwerpen aangepast te worden. Ook zullen voor de 
verschillende reeds vastgestelde verordeningen op basis van de aanbevelingen uit het voorliggende 
rapport wijzigingsvoorstellen aan de raad worden aangeboden. 
 
 
24 april 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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