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Kernconclusies en aanbevelingen
Dit rapport bevat een uitgebreide bestuurlijke samenvatting, als zelfstandig leesbaar stuk. Om de lezer in staat
te stellen direct kennis te nemen van de belangrijkste conclusies, is dit hoofdstuk ingevoegd.
De financiële positie van de beide gemeenten is gezond
1. Beide gemeenten zijn financieel gezond.
 De gemeente Noordwijk heeft een negatief rekeningsaldo in 2015 en een positief rekeningsaldo in 2016.
De gemeente Noordwijkerhout heeft voor beide jaren positieve rekeningsaldi.
 De begrotingen 2017 van beide gemeenten kenden een repressief toezichtregime. De meerjarenramingen
2018-2020 van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn structureel en reëel in evenwicht.
 De ratio weerstandsvermogen voor de beide gemeenten bij de begroting 2017 is ruim groter dan 1.
 De risico’s en de beheersmaatregelen zijn in beeld gebracht. De risico’s worden voldoende afgedekt door
de beschikbare weerstandscapaciteit.
 Ten aanzien van het grondbedrijf bestaat bij de gemeenten voldoende weerstandscapaciteit voor de
opvang van de risico’s.
 De gemeenten zijn financieel weerbaar en niet belast met (te) hoge schulden.
 Bij de kapitaalgoederen is voor beide gemeenten geen achterstallig onderhoud geconstateerd. De meeste
beheerplannen van beide gemeenten zijn actueel. Dit jaar vindt er actualisatie plaats van een aantal
beheerplannen.
2. Kijkend naar de toekomstige ontwikkelingen is de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente
beperkt risicovol, maar deze kent ook aandachtspunten:
 De reservepositie van de beide gemeenten is qua omvang goed. De gemeente Noordwijk kent echter een
beperkt flexibel eigen vermogen door beklemming van reserves. Bij de gemeente Noordwijkerhout is
sprake van een flexibeler vermogenspositie.
 De gemeente Noordwijk kent een aanzienlijke grondpositie, wat een risico vormt voor de nieuw te vormen
gemeente. Hierbij de opmerking dat de grondexploitaties per saldo een positief voorcalculatorisch
eindresultaat kennen.
 De schuldratio van beide gemeenten is in de afgelopen jaren licht toegenomen.
 In beide gemeenten zijn de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden vrij hoog in vergelijking met
het landelijk gemiddelde. Dit kan de mogelijkheden om hier extra inkomsten te genereren beperken. De
gemeenten kennen wel een onbenutte ruimte op OZB.
 De nieuw te vormen gemeente zal nadeel ondervinden van de wetswijziging omtrent de precariobelasting,
omdat beide gemeenten precariobelasting op kabels en leidingen toepassen.
De belangrijkste financiële gevolgen van herindeling van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
 De algemene uitkering (o.a. vast bedrag) daalt met € 0,35 miljoen, structureel.
 Alles bij elkaar opgeteld daalt de algemene uitkering voor de toekomstige fusiegemeente met 0,76% ten
opzichte van de huidige algemene uitkering van beide gemeenten.
 De structurele lasten dalen met ruim € 0,3 miljoen als direct gevolg van de herindeling. Te denken valt aan
lagere bestuurskosten en efficiencyvoordelen.
 De uitkering BUIG stijgt, op basis van thans bekende gegevens, met circa € 0,8 miljoen. Of dit een
structureel voordeel zal zijn, hangt af van de doorontwikkeling van het verdeelmodel BUIG en het
macrobudget.
 De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling (vergoeding frictiekosten) is berekend op € 5,6 miljoen en zal
volgens een verdeelsleutel worden uitbetaald in vijf jaartermijnen.
 De woonlasten (meerpersoonshuishouden met een koopwoning van € 250.000,—) in Noordwijk zullen
stijgen met 1,88% en de woonlasten in Noordwijkerhout voor dezelfde woonsituatie zullen dalen met
5,10%. Bij de gemiddelde WOZ-waarde van de gemeenten geldt een stijging van de woonlasten van 0,72%
voor de gemeente Noordwijk en een daling van de woonlasten voor de gemeente Noordwijkerhout van
4,97%
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Aandachtspunten bij herindeling Noordwijk – Noordwijkerhout
Naast de feitelijke gegevens hebben wij ook een aantal onderwerpen als aandachtspunten opgenomen. In de
aanloop naar de herindeling zullen de gemeenten deze onderdelen nader moeten uitwerken:
1. de mogelijke daling van de lasten als direct gevolg van de herindeling;
2. de mogelijke frictiekosten;
3. effecten op de integratie-uitkering Sociaal Domein;
4. financiële effecten met betrekking tot de verbonden partijen;
5. belastingverordeningen;
6. ontwikkeling rondom parkeergarage in Noordwijk, die naar alle waarschijnlijk effect zal hebben voor de
huidige parkeerinkomsten van de gemeente Noordwijk en de nieuw te vormen gemeente;
7. nieuw sportcomplex Noordwijkerhout en de financiële gevolgen hiervan.
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Deel I





Bestuurlijke samenvatting
Conclusies en beoordeling van de financiële
positie en financieel handelen gemeente
Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout
Conclusies financiële effecten van een
gemeentelijke herindeling
Aanbevelingen
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Inleiding en opbouw rapport
Op 20 april 2017 hebben de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout besloten het herindelingsontwerp
Noordwijk en Noordwijkerhout vast te stellen 1+2. Hierbij heeft de raad van Noordwijk nog wel een voorbehoud
gemaakt door in het raadsbesluit te stellen ‘in beginsel over te gaan tot een herindeling met de gemeente
Noordwijkerhout per 1 januari 2019, tenzij ertussen 20 april en 6 juli 2017 feiten bekend worden op grond
waarvan de raad op 6 juli besluit om niet tot herindeling over te gaan’. Volgens het onderzoek van
onderzoeksbureau Twynstra Gudde3 zouden de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout bij zo'n fusie beter
in staat zijn om de belangen van de inwoners te behartigen. Ook zouden ze dan een krachtiger positie krijgen in
de regio en minder kwetsbaar zijn.
De gemeenten hebben de Provincie Zuid-Holland gevraagd een financiële scan uit te voeren naar de huidige
financiële positie en het financieel handelen van beide gemeenten en de gevolgen van de herindeling voor
deze posities.
Dit rapport is opgebouwd uit twee delen. Deel I is te beschouwen als een zelfstandig leesbare bestuurlijke
samenvatting van de conclusies en beoordelingen van de financiële positie en financieel handelen van de
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de conclusies ten aanzien van de financiële effecten van een
gemeentelijke herindeling. In Deel II wordt de onderbouwing van de bevindingen en conclusies uit deel I
gegeven en bestaat uit de uitwerking van de financiële scan. Daarnaast wordt in deel II de werkwijze
omschreven.

Financiële scan Noordwijk-Noordwijkhout Provincie Zuid-Holland
I. Bestuurlijke samenvatting: conclusies, aanbevelingen en oordeel financiële positie en
financieel handelen gemeente Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout
Onze conclusie is dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout beide een gezonde financiële positie
hebben. Dit wordt geconcludeerd ten aanzien van de weerbaarheid, stabiliteit en flexibiliteit van de
gemeentelijke financiën van beide gemeenten.
Weerbaarheid
De kengetallen van de twee gemeenten die in onderstaande tabel weergegeven worden laten zien dat de
gemeenten financieel voldoende weerbaar zijn en niet belast zijn met (te) hoge schulden (uitgedrukt in de
schuldratio en de nettoschuldquote). De reserves van beide gemeenten zijn qua omvang goed. De gemeente
Noordwijk kent echter een beperkt flexibel eigen vermogen door beklemming van reserves vanwege een
dekkingsfunctie. De gemeente Noordwijkerhout kent een groot flexibel eigen vermogen door een groot
aandeel vrij inzetbare reserves. De gemeente Noordwijk kent daarnaast een aanzienlijke grondpositie, wat een
risico vormt. Dit is ook terug te zien in de waardering van het kengetal grondexploitatie.
De weerbaarheid van beide gemeenten is op dit moment voldoende. De risico’s worden voldoende afgedekt
door de beschikbare weerstandscapaciteit. Ook ten aanzien van het grondbedrijf bestaat er bij de gemeente
Noordwijk voldoende weerstandscapaciteit.
Stabiliteit
De meerjarenbegroting van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn beide meerjarig structureel en
reëel in evenwicht. Wel begroten beide gemeenten negatieve resultaten voor bestemming, waardoor de
begrotingen voor bestemming niet sluitend zijn.
Beide gemeenten dekken kapitaallasten vanuit reserves, waarbij de onttrekkingen hoger zijn dan de dotaties.
1

Gemeente Noordwijk, 2017, Raadsbesluit Herindelingsontwerp Noordwijk en Noordwijkerhout, 20 april 2017, p. 1-6.
Gemeente Noordwijkerhout, 2017, Raadsbesluit herindelingsontwerp Noordwijk en Noordwijkerhout, 20 april 2017, p 1.
3 Twynstra Gudde, 2017, Verkenning intensievere samenwerking gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, 4 april 2017, p. 1-15.
2
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De reserves ter dekking va kapitaallasten van de gemeente Noordwijkerhout zijn toereikend voor de gehele
afschrijvingsduur van de desbetreffende activa. De gemeente Noordwijk heeft in de meerjarenbegroting
stortingen in deze reserves opgenomen, zodat de reserves op den duur ook toereikend zijn voor de gehele
afschrijvingsduur. Dit zorgt voor het verschil in saldo voor- en na bestemming. De kapitaallastennorm van beide
gemeenten is stabiel en dus goed op orde. De financiële stabiliteit van beide gemeenten is op basis hiervan
voldoende.
Flexibiliteit
De kengetallen van beide gemeenten met betrekking tot structurele begrotingsruimte zijn positief, hoewel de
structurele begrotingsruimte van beide gemeenten wel beperkt is (< 2% voor 2017). Daarbij hebben de
gemeenten voldoende reserves, maar zijn de reserves van de gemeente Noordwijk grotendeels beklemd. Dit
betekent dat aanwending van deze reserves leidt tot een structureel negatief effect op de exploitatie, vanwege
de financieringsfunctie van deze reserves. Bij de gemeente Noordwijkerhout is sprake van een grote flexibiliteit
door een groot deel vrij inzetbare reserves.
Hoewel er in beide gemeenten sprake is van een onbenutte belastingcapaciteit, is het kengetal
belastingcapaciteit voor beide gemeenten hoog. Dit betekent dat de woonlasten in vergelijking met het
landelijk gemiddelde vrij hoog zijn. Dit kan de mogelijkheden om hier extra inkomsten te genereren beperken,
omdat het verhogen van belastingen veelal een politieke afweging en keuze is, waarbij de hoogte ten opzichte
van andere gemeenten veelal ook in ogenschouw wordt genomen. Op basis van de bestaande structurele
begrotingsruimte, de omvang van de reserves en de onbenutte belastingcapaciteit, beoordelen wij de
financiële positie van beide gemeenten als beperkt flexibel.
In de tabel hieronder geven we een overzicht van kengetallen waarop bovenstaande conclusies mede
gebaseerd zijn. Bij de invoering van de nieuwe regels BBV zijn signaleringswaarden opgesteld om de financiële
positie van gemeenten te duiden. In onderstaande tabel hebben wij deze normeringen voor de gemeente
Noordwijk en Noordwijkerhout uiteengezet voor de realisatie 2015 en 2016 en de begroting 2017.
Tabel 1 Signaleringswaarden kengetallen BBV
Kengetal
Goed
Netto schuld quote4
Netto schuld quote –
gecorrigeerd5
Solvabiliteit6
ratio7

Debt
Grondexploitatie8
Structurele exploitatieruimte9
Belastingcapaciteit10

Voldoende

Onvoldoende

< 90%

90% – 130%

> 130%

< 90%

90% – 130%

> 130%

> 50%

20% - 50%

< 20%

< 50%
< 20%

50 – 80%
20% - 35%

> 80%
> 35%

Begroting > 0%
< 95%

Begroting = 0%
95% – 105%

Begroting < 0%
> 105%

4

De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie en de hoogte van de
investeringen uit het nabije verleden. Met andere woorden: hoe zwaar drukt de schuld op de begroting van de gemeente?
5 In de corrigeerde nettoschuldquote worden de kapitaalverstrekkingen en leningen aan derden wel meegerekend. Formule = (langlopende
leningen + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva) -/- (langlopende uitzettingen + kortlopende vorderingen + liquide
middelen + overlopende activa) / (inkomsten voor bestemming reserve). Zie verder: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-201538101.html & http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV
6 Solvabiliteit is een bedrijfseconomisch kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de
balans. Het betreft hier de samenstelling van de passivakant van de balans. Het geeft tevens aan in welke mate de activa is gefinancierd
met eigen vermogen. Deze wordt met de volgende formule berekend: solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen.
7
De debt ratio geeft aan in welke mate de totale activa is gefinancierd met vreemd vermogen en is het spiegelbeeld van het
solvabiliteitsratio. Deze wordt met de volgende formule berekend: debt ratio = vreemd vermogen / totaal vermogen
8 Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde)
baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk
om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond
tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd, dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere
solvabiliteitsratio.
9 Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat er wordt gekeken naar de structurele baten en structurele
lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de
structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.
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Tabel 2 Scores op signaleringswaarden gemeente Noordwijk op basis van de jaarrekening 2015, jaarrekening 2016 en
begroting 2017
Kengetallen
Noordwijk
Netto schuld quote
Netto schuld quote –
gecorrigeerd
Solvabiliteit
Debt ratio
Grondexploitatie11
Structurele
exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

2015

2016

2017

51,80%

54,31%

67,68%

46,20%

47,45%

61,02%

53%
47%

50%
50%

49%
51%

82,64%

83,59%

76,51%

2,58%

2,23%

0,16%

115,10%

111,38%

112,42%

Tabel 3 Scores op signaleringswaarden gemeente Noordwijkerhout op basis van de jaarrekening 2015, jaarrekening 2016
en begroting 2017
Kengetallen
Noordwijkerhout

2015

2016

2017

53,35%

40,10%

59,77%

28,01%

16,25%

36,02%

Solvabiliteit
Debt ratio

49%
51%

45%
55%

45%
55%

Grondexploitatie
Structurele
exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

12%

11%

13%

2%

1%

2%

114%

111%

109%

Netto schuld quote
Netto schuld quote –
gecorrigeerd

Onderstaande tabel geeft, naast de kengetallen, de belangrijkste conclusies weer ten aanzien van de
verschillende onderwerpen die deel uitmaken van deze financiële scan op het gebied van de financiële positie
en het financieel handelen van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Tevens geeft het schema een
waardering weer van de bevindingen. Hierbij worden de volgende legenda gehanteerd:
Tabel 4 Classificatie van bevindingen financiële positie en financieel handelen gemeenten
Waardering
Omschrijving
Voldoende
Behoeft aandacht
Onvoldoende

In de blauw gearceerde tekstgedeelten in onderstaande tabel zijn met betrekking tot elk onderwerp
verwijzingen opgenomen naar de verdiepende teksten in Deel II van dit rapport. Daarnaast zijn, indien van
toepassing, de bevindingen ten aanzien van de toekomstige harmonisatie van het desbetreffende onderwerp
of de risico’s voor beide gemeenten opgenomen.

10

Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in
die gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten voor een
meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 in en uit te drukken in een percentage.
11 Zie toelichting in schema conclusies onder ‘Grondbeleid’ gemeente Noordwijk.

9

Tabel 5 Bevindingen financiële positie en financieel handelen gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Bevindingen financiële scan Noordwijk

Bevindingen financiële scan Noordwijkerhout

Financieel beleid Noordwijk
Onderzoeksverordening (213a): Het college voert jaarlijks
maximaal één onderzoek uit. Het afschrijvingenbeleid van
de gemeente Noordwijk is nog niet aangepast op de
nieuwe regels aangaande activeren en afschrijven
conform het BBV.
De verordeningen van de gemeente Noordwijk vertonen
zowel overeenkomsten als verschillen met die van de
gemeente Noordwijkerhout.

Financieel beleid Noordwijkerhout
Verordening 213a: Het college voert periodiek onderzoek uit.
De financiële verordening van Noordwijkerhout dient ten
aanzien van de nieuwe regels BBV herijkt te worden en is niet
geheel actueel.
Het afschrijvingenbeleid van de gemeente Noordwijkerhout is
nog niet aangepast op de nieuwe regels aangaande activeren
en afschrijven conform het BBV.
De verordeningen van de gemeente Noordwijkerhout
vertonen zowel overeenkomsten als verschillen met die van
de gemeente Noordwijk.
Bij de herindeling is het belangrijk om tot harmonisatie te komen van de verschillende verordeningen. Dit kan ook
financiële effecten hebben, bijvoorbeeld door de aanpassing van afschrijvingstermijnen.
Een nadere verdieping op het financiële beleid van beide gemeenten is te vinden in paragraaf 2.1
Exploitatie Noordwijk
Exploitatie Noordwijkerhout
In 2015 boekte de gemeente Noordwijk een negatief
In 2015 boekte de gemeente Noordwijkerhout een positief
resultaat voor bestemming van -/- € 350.385,—. Ook in
resultaat voor bestemming van € 886.018,—. In 2016 was dit
2016 was het resultaat voor bestemming negatief,
resultaat (voor bestemming) negatief, namelijk
namelijk -/- € 1.024.045,—. Wanneer we kijken naar het
-/- € 7.032.698,— (met name als gevolg van afwaardering
resultaat na bestemming, was dit voor 2015 negatief
wegen). Wanneer we het resultaat na bestemming bekijken,
(-/- 2.848.215,—) en voor 2016 positief (€ 2.066.884,—).
was dit voor zowel 2015 als 2016 positief. De resultaten
De begroting van de gemeente Noordwijk is structureel
waren in deze jaren respectievelijk € 1.832.084,— (2015) en
en reëel in evenwicht, maar meerjarig niet sluitend door
€ 1.099.153,— (2016).
in meerjarig perspectief negatieve resultaten voor
De begroting van de gemeente Noordwijkerhout is
bestemming te begroten. In de begroting is een
structureel en reëel in evenwicht, maar meerjarig niet
dekkingsplan opgenomen, bestaande uit het inzetten van
sluitend door in meerjarig perspectief negatieve resultaten
verschillende reserves. Het doen van hogere
voor bestemming te begroten. Dit beeld komt voort uit de
onttrekkingen dan toevoegingen aan de reserves is niet
structurele onttrekkingen van reserves, die hoger zijn dan de
een situatie die altijd kan blijven voortduren. De
structurele toevoegingen aan reserves. Het doen van hogere
gemeente Noordwijk heeft in de meerjarenbegroting
onttrekkingen dan toevoegingen aan de reserves is echter
stortingen in deze reserves opgenomen, zodat de
niet een situatie die altijd kan blijven voortduren. De reserve
reserves op den duur toereikend zijn voor de gehele
Kapitaallasten activa is voor Noordwijkerhout wel toereikend
afschrijvingsduur van de desbetreffende activa.
voor de gehele afschrijvingsduur van de desbetreffende
activa.
De belangrijkste (toekomstige) risico’s met betrekking tot de exploitatie zijn voor beide gemeenten gerelateerd aan het
sociaal domein, de Omgevingswet en de afschaffing van precariobelasting. Bij de gemeente Noordwijk spelen daarnaast
ontwikkelingen in relatie tot parkeren.
Een nadere verdieping op de exploitatie van beide gemeenten is te vinden in paragraaf 2.2.
Vermogenspositie Noordwijk
Vermogenspositie Noordwijkerhout
Een aantal signaleringswaarden met betrekking tot de
Een aantal signaleringswaarden met betrekking tot de
vermogenspositie en de scores van de gemeente
vermogenspositie en de scores van de gemeente Noordwijk
Noordwijk wordt weergegeven in de tabellen 1 en 2. De
wordt weergegeven in de tabellen 1 en 3. De kasgeldlimiet en
kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden niet (boven
de renterisiconorm worden niet (boven de gestelde norm)
de gestelde norm) overschreden. De liquiditeit van de
overschreden. De gecorrigeerde nettoschuldquote van de
gemeente is ruim boven de norm.
gemeente is beduidend lager dan de (niet-gecorrigeerde)
De gemeente teert in op haar reserves vanaf 2016: van
nettoschuldquote door de aan woningstichtingen
-/- € 3.090.929,— in 2016 tot een verdere afname van
doorgeleende gelden.
-/- € 8.196.390,— in 2017 tot 2020. Dit betreft voor een
De liquiditeit van de gemeente is ruim boven de norm.
deel de dekking van kapitaallasten. De gemeente kent een Vanaf 2015 teert de gemeente in op haar reserves. Dit wordt
relatief hoog bedrag aan reserves per inwoner.
voor een deel veroorzaakt door het in één keer afschrijven
van de wegen in 2016.
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De vermogenspositie van de gemeente Noordwijk is
beperkt flexibel, ca. 9,6% van de reserves is vrij inzetbaar.
Een groot deel van de reserves (ca. 76%) is beklemd,
vanwege hun financieringsfunctie.

In de periode 2017 tot en met 2020 begroot men een saldo
op de onttrekkingen/dotaties van de reserves van -/- €
2.411.000,—. De oorzaken liggen in de dekking van
kapitaallasten die lopen via de reserve Kapitaallasten activa.
De gemeente kent een relatief hoog bedrag aan reserves per
inwoner. De vermogenspositie van de gemeente
Noordwijkerhout is flexibel, ca. 60,3% van de reserves is vrij
inzetbaar. Een deel van de reserves (ca. 28,4%) is beklemd,
vanwege hun dekkingsfunctie.
Een nadere verdieping op de vermogenspositie van beide gemeenten is te vinden in paragraaf 2.3.
Onderwerpen uit de verplichte paragrafen Noordwijk
Onderwerpen uit de verplichte paragrafen Noordwijkerhout
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De meeste
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De meeste
beheerplannen zijn actueel, in 2017 vindt er een
beheerplannen zijn actueel, in 2017 vindt er een actualisatie
actualisatie plaats van de beheerplannen wegen en groen. plaats van de beheerplannen groen, baggeren,
De kapitaallastennorm van de gemeente Noordwijk is
oeverinrichting, kunstwerken en onderhoud gebouwen. De
goed op orde.
kapitaallastennorm van de gemeente Noordwijkerhout is
goed op orde.
Verbonden partijen
De lasten met betrekking tot verbonden partijen van de
gemeente Noordwijk betreffen 20,8% van de totale lasten
in de begroting 2017.

Verbonden partijen
De lasten met betrekking tot verbonden partijen van de
gemeente Noordwijkerhout betreffen 24,8% van de totale
lasten in de begroting 2017. Daarnaast spelen bij de
gemeente nog ontwikkelingen rondom de omgevingsdienst.

Grondbeleid
Grondbeleid
De gemeente Noordwijk kent een actief grondbeleid. De
De gemeente Noordwijkerhout voert een strategisch
BIE’s met grondexploitaties laten een positief resultaat
grondbeleid; in de jaarrekening 2016 wordt gesproken over
zien van € 21,3 mln. Alleen de projecten Offem Zuid en
een faciliterend grondbeleid. De grondexploitaties waarbij de
Maarten Kruytstraat kennen een negatief resultaat. Naast gemeente een faciliterende rol heeft laten een positief
de BIE’s met grondexploitatie, kent de gemeente een
resultaat zien van € 173.835,—. Voor het complex
groot aantal BIE’s zonder grondexploitatie. Conform het
Leefbaarheidsimpuls De Zilk, een grondexploitatie van de
Boek Grondbedrijf heeft de gemeente een
gemeente, is sprake van een negatief resultaat van
weerstandscapaciteit op het grondbedrijf van € 16,1 mln.
-/- € 912.402,— (peildatum 31-12-2016). Hiervoor heeft de
Op basis van de berekeningen van de gemeente is dit
gemeente een voorziening getroffen.
ruim voldoende (weerstandsratio van 4,2). Dit is
Voor de gemeente Noordwijkerhout is het kengetal
voldoende om de risico’s af te dekken. Voor de gemeente grondexploitatie 11% in 2016 (realisatie) en 13% (begroot) in
Noordwijk is het kengetal grondexploitatie 83,59% in
2017. Dit kan gekenmerkt worden als goed.
2016 (realisatie) en 76,51% (begroot, op basis van Boek
Grondbedrijf 2016) in 2017. Dit kan gekenmerkt worden
als onvoldoende, de omvang van de boekwaarde van de
gronden ten opzichte van de exploitatie vormt een risico
voor de gemeente. Hierbij dient wel in ogenschouw te
worden genomen dat de grondexploitaties een positief
verwacht resultaat (op saldo) kennen.
De verbonden partijen van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn voor een groot deel overlappend. Hierdoor
spelen met betrekking tot de risico’s in relatie tot verbonden partijen ook voor een deel dezelfde zaken, o. a. de verstrekte
garanties aan GOM. Een nadere verdieping op de onderwerpen uit de verplichte paragrafen van beide gemeenten is te
vinden in paragraaf 2.4.
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Inkomsten Noordwijk
Inkomsten Noordwijkerhout
We concluderen dat de gemeente Noordwijk voor
We concluderen dat de gemeente Noordwijkerhout voor iets
ongeveer 40% van haar inkomsten afhankelijk is van
minder dan de helft van haar inkomsten afhankelijk is van
inkomsten van het Rijk en voor ongeveer 60% afhankelijk
inkomsten van het Rijk en voor meer dan de helft afhankelijk
is van overige inkomsten. De gemeente Noordwijk heeft
van overige inkomsten. De gemeente Noordwijkerhout heeft
een relatief grote mate van eigen beleidsruimte.
nog ruimte in haar eigen belastingen om extra middelen te
Daarnaast heeft de gemeente Noordwijk nog ruimte om
generen; wij noemen als voorbeeld de onbenutte
extra middelen te genereren, bijvoorbeeld ten aanzien
belastingcapaciteit op OZB.
van de onbenutte belastingcapaciteit op OZB.
Een nadere verdieping op de inkomsten van beide gemeenten is te vinden in paragraaf 2.5.
Belastingen Noordwijk
Belastingen Noordwijkerhout
De gemeente Noordwijk neemt in de Atlas van de Lokale
De gemeente Noordwijkerhout neemt in de Atlas van de
Lasten de 327e positie in12, waarbij geldt dat nummer 1 de Lokale Lasten de 267e positie in14, waarbij geldt dat nummer
laagste lokale lasten heeft. De belastingtarieven in de
1 de laagste lokale lasten heeft. De belastingtarieven in de
gemeente zijn als volgt:
gemeente zijn als volgt:
Tarief 2017
Noordwijk

Tarief 2017
Noordwijkerhout

OZB woningen

0,1198%

OZB woningen

0,0874%

OZB niet-woningen
(eigenaren deel)

0,1776%

OZB niet-woningen
(eigenaren deel)

0,1734%

OZB niet-woningen
(gebruikersdeel)

0,1337%

OZB niet-woningen
(gebruikersdeel)

0,1392%

Afvalstoffenheffing
meerpersoons

€ 274,92

Afvalstoffenheffing
meerpersoons

€ 294,48

Rioolheffing meerpersoons

€ 153,53

Rioolheffing meerpersoons

€ 268,56

Het tarief OZB niet-woningen is recent opgehoogd met
20% in verband met de voeding van een
ondernemersfonds. De extra inkomsten vormen een
storting in dit ondernemersfonds.
Voor de gemeente Noordwijk is sprake ten opzichte van
het art-12-percentage13 van een onbenutte
belastingcapaciteit op de OZB van € 3.708.565,—.
De kosten voor afval worden juist en volledig
toegerekend, conform de geldende jurisprudentie mogen
meer veegkosten worden toegerekend aan rioolheffing.
Uit de begroting 2017 van de gemeente Noordwijk blijkt
dat de gemeente de volgende belastingen heft:
 Hondenbelasting
 Toeristenbelasting
 Forensenbelasting
 Precariobelasting
 Parkeerbelasting

Voor de gemeente Noordwijkerhout is sprake ten opzichte
van het art-12-percentage15 van een onbenutte
belastingcapaciteit op de OZB van € 2.320.733,—.
De gemeente Noordwijkerhout rekent geen veegkosten toe
aan afvalstoffenheffing (1/3 van de kosten is toegestaan), bij
rioolheffing wordt 50% van de veegkosten meegenomen in
de berekening.
Uit de begroting 2017 van de gemeente Noordwijkerhout
blijkt dat de gemeente de volgende belastingen heft:
 Hondenbelasting
 Toeristenbelasting
 Forensenbelasting
 Precariobelasting
 Roerende zaakbelasting

12

COELO, 2017, Atlas van de Lokale Lasten (www.coelo.nl)
Zie hiervoor de Gemeentefonds Meicirculaire 2016, p. 113. Voor 2017 is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12
vastgesteld op 0,1927% - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2016, Meicirculaire 2016 Gemeentefonds, 31 mei 2016,
p. 1-126.
14 COELO, 2017, Atlas van de Lokale Lasten (www.coelo.nl)
15 Zie hiervoor de Gemeentefonds Meicirculaire 2016, p. 113. Voor 2017 is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12
vastgesteld op 0,1927% - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2016, Meicirculaire 2016GGemeentefonds, 31 mei 2016,
p. 1-126.
13
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Woonlasten

Meerpersoonshuishouden
met koophuis met in de
gemeente gemiddelde WOZwaarde

Meerpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden met
met koophuis met een WOZhuurhuis
waarde van € 250.000

Noordwijk
Noordwijkerhout
Lisse
Teylingen
Hillegom
Zandvoort
Katwijk
Gemiddelde

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

821,39
785,04
801,15
600,90
717,39
734,69
670,30
732,98

727,95
781,54
807,75
576,75
744,25
733,50
675,00
720,96

€
€
€
€
€
€
€
€

428,45
563,04
572,00
382,00
486,00
436,00
440,00
472,50

De woonlasten van Noordwijk en Noordwijkerhout behoren op basis van de berekeningen in bovenstaande tabel tot de
hogere in de omgeving.
Een nadere verdieping op de belastingen van beide gemeenten is te vinden in paragraaf 2.6.
Organisatie Noordwijk
Organisatie Noordwijkerhout
De gemeente Noordwijk kent een formatie van
De gemeente Noordwijkerhout kent een formatie van
208,26 fte, waarvan 5,50 fte geldt als boven formatief. De 79,19 fte, waarvan 2,00 fte gelden als boven formatief. De
formatie per 1.000 inwoners bedraagt 8,08 fte. Hierbij is
formatie per 1.000 inwoners bedraagt 4,89 fte. In de nieuwe
het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat de
organisatiestructuur/opzet is de formatie 78,92 fte. De
gemeente een aantal diensten uitvoert voor de gemeente formatie per 1.000 inwoners bedraagt dan 4,87 fte. Hierbij is
Noordwijkerhout (o.a. P&O en I&A) en de gemeente een
het belangrijk in ogenschouw te nemen dat de gemeente een
eigen buitendienst heeft. Met name dit laatste heeft ook
aantal diensten laat uitvoeren door de gemeente Noordwijk
invloed op de gemiddelde loonsom. De gemeente gaat uit (o.a. P&O en I&A) en de gemeente geen eigen buitendienst
van 1.450 productieve uren per 1,0 fte. De gemiddelde
heeft. Met name dit laatste heeft ook invloed op de
salarislasten (exclusief raad) bedragen € 68.305,—. De
gemiddelde loonsom. De gemeente gaat uit van 1.497
raad van de gemeente Noordwijk bestaat uit 21,00 fte en
productieve uren per 1,0 fte. De gemiddelde salarislasten
kost € 283.500,— aan vergoedingen (€ 13.500,— per
(exclusief raad) bedragen € 73.196,—. De raad van de
raadslid).
gemeente Noordwijkerhout bestaat uit 17,00 fte en kost €
159.869,— aan vergoedingen (€ 9.404,— per raadslid).
Bij het vormen van de nieuwe organisatie na de herindeling verdient het de aanbeveling om de maatschappelijke opgaven
van de nieuwe gemeente leidend te laten zijn voor de inrichting van de nieuwe organisatie qua structuur en invulling van
de formatie (op basis van vereiste kennis, expertise en competenties).
Een nadere verdieping op de organisatie van beide gemeenten is te vinden in paragraaf 2.7.

II. Conclusies financiële effecten van een gemeentelijke herindeling
Effecten algemene uitkering en overige uitkeringen
De algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds is € 351.208,— lager voor de fusiegemeenten dan voor de
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout bij elkaar opgeteld. De belangrijkste mutatie is het ‘vaste bedrag’
dat de toekomstige fusiegemeente nog maar eenmaal ontvangt in plaats van beide gemeenten afzonderlijk.
Deze mutatie bedraagt een daling van de algemene uitkering van 0,76% voor de toekomstige fusiegemeente
ten opzichte van de huidige algemene uitkering van beide gemeenten. In de Integratie-uitkering Sociaal
Domein kunnen zich schaaleffecten voordoen bij een mogelijke gemeentelijke herindeling in het onderdeel
Wmo 2015. Hier bestaat mogelijk een licht negatief effect. De effecten op de gezamenlijke gebundelde
uitkering van Noordwijk en Noordwijkerhout (BUIG) zijn op basis van een indicatieve berekening met de
maatstaven van 2017 positief: ca. € 800.000,—.
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Frictiekosten en tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling (Arhi-uitkering)
Voor de toekomstige fusiegemeente zou de tijdelijke maatstaf op basis van de inwonersgegevens van 2016
uitkomen rond € 5.613.543,—. De uitkering wordt als volgt geregeld 16:
 25% op t-1 (beide gemeenten krijgen een gelijk bedrag);
 40% op t;
 20% op t+1;
 20% op t+2;
 20% op t+3.
Elke herindeling kent zijn eigen specifieke bijzonderheden. De tijdelijke verdeelmaatstaf betreft een algemene
uitkering. Dit betekent dat de (nieuwe) gemeente vrij is om het geld te besteden. Het verdient aanbeveling om
bij een herindeling de lasten van de herindeling grondig te ramen en het projectteam herindeling dit budget
toe te kennen. Op deze wijze kan er ook actief gestuurd worden, zodat het toegekende frictiebudget van
€ 5,6 mln. toereikend is.
Herindeling woonlasten
De tarieven voor de nieuwe gemeente bij gelijke gesommeerde opbrengsten worden (uiteindelijke vaststelling
is een politieke keuze van de nieuwe raad):
 OZB-woningen: 0,1098%;
 OZB-niet woningen (eigenaren deel): 0,1760%;
 OZB-niet woningen (gebruikersdeel): 0,1357%;
 Afvalstoffenheffing: € 277,80;
 Rioolheffing: € 189,35.
Voor de inwoners van de gemeente Noordwijk zou dit een verlaging betekenen van het deel woningen (tarief
2017 is 0,1198%) en het deel niet-woningen (eigenarendeel tarief 2017 is 0,1776%) en een verhoging voor het
deel niet-woningen (gebruikersdeeltarief 2017 is 0,1337%).
Voor de inwoners van de gemeente Noordwijkerhout zou dit een verhoging betekenen voor het deel woningen
(tarief 2017 is 0,0874%) en het deel niet-woningen (eigenarendeel tarief 2017 is 0,1734%) en een verlaging op
het deel niet-woningen (gebruikersdeeltarief 2017 is 0,1392%).
Voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning van € 250.000,— betekent dit een stijging van de
woonlasten van 1,81% in Noordwijk en een daling van 5,1% in Noordwijkerhout. Uitgaande van de gemiddelde
WOZ-waarde (zie tabel 36) in de gemeenten betekent dit een stijging van de woonlasten van 0,72% voor de
gemeente Noordwijk en een daling van de woonlasten voor de gemeente Noordwijkerhout van 4,97%.
De hierboven genoemde tarieven zijn een indicatie bij gelijkblijvende opbrengsten. Het besluit over de
OZB-percentages en de tarieven riool en reiniging na herindeling is uiteraard ter bepaling van de nieuwe raad.
Ontwikkelingen overige lasten
Aan de ene kant biedt een herindeling de gelegenheid om 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 zich ook lastenstijgingen voor die te maken
hebben met de (kansen tot) kwalitatieve ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. De bestuurskosten van
de toekomstige fusiegemeente zullen door de samenvoeging van de twee gemeenten veranderen. Op basis van
de uitgevoerde berekeningen leidt dit tot een afname van de kosten voor bezoldigingen en vergoedingen voor
burgemeester, wethouders en raad van ca. € 317.000,—. Dit verschil in kosten is gebaseerd op het maximaal
aantal (voltijds)wethouders. De gemeente kan hierin een aantal keuzes maken. De hoogte van bezoldigingen
en vergoedingen veranderen op basis van het aantal inwoners van de grootteklasse waarin de toekomstige
fusiegemeente valt.

16

Toelichting op de berekening van de uitkeringen uit het Gemeentefonds 2015, p. 1-67.
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Het financieel belang van de nieuwe gemeente
Bij herindeling vallen de desbetreffende gemeenten van rechtswege onder preventief toezicht. Anders dan bij
het reguliere begrotingstoezicht is de focus bij dit toezicht gericht op de nieuw te vormen gemeente. Op weg
naar de herindeling gelden toezichtcriteria die ervoor moeten zorgen dat een nieuwe gemeente ontstaat die zo
goed als mogelijk een financieel gezonde start kan maken. Dit houdt in dat goedkeuring aan besluiten kan
worden onthouden als een besluit van een op te heffen gemeente – naar het oordeel van GS – in strijd is met
het financiële belang van de nieuw te vormen gemeente. Daarbij streeft de toezichthouder ernaar om reguliere
ontwikkelingen in de bij de herindeling betrokken gemeenten niet te blokkeren.
Een aantal publicaties kunnen de gemeenten die bij een herindeling betrokken zijn daarbij tot hulp dienen. Aan
de hand van deze publicaties alsmede diverse rapporten over financiële effecten van herindeling bij individuele
gemeenten worden in het verdiepende deel van dit rapport en in bijlage 6 diverse financiële aandachtspunten
naar voren gebracht die tijdens het fusieproces voor de herindelingsgemeenten en de nieuw te vormen
gemeente van belang zijn.
Harmonisatie financieel beleid
Wij adviseren daarom om bij een fusie in de resterende tijd tot aan een herindeling het financiële beleid van de
twee gemeenten 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. Naast de
harmonisatie van het financiële beleidsterrein en de financiële gevolgen daarvan, doen zich ook op andere
terreinen harmonisatievraagstukken voor, waaronder beheer en onderhoud van de openbare ruimte en
gemeenschappelijke regelingen.
Ontwikkelingen die van belang zijn
De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout kennen allebei één ontwikkeling die van belang is richting de
herindeling.
Noordwijk – Parkeergarage
Uit het Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee van Spark17 blijkt dat er in de huidige situatie een tekort is aan
parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee. De parkeerdruk zal toenemen door infrastructurele en nieuwbouwwerkzaamheden, alsmede door het verlies van parkeercapaciteit aan de rand van het betaaldparkerengebied
(zwembadterrein). Het zoeken naar een integrale parkeeroplossing is dan ook onlosmakelijk verbonden met de
ontwikkelstrategie voor Noordwijk aan Zee. De parkeeroplossing bevindt zich nu in een onderzoeksfase,
waarbij onder andere onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een parkeergarage voor Huis ter
Duin. Oplossingen voor het parkeren zullen effect hebben op de huidige geraamde parkeerinkomsten.
Noordwijkerhout – Sportpark De Boekhorst en complex De Schelft
De gemeente Noordwijkerhout is gestart met de voorbereiding van de herinrichting van sportpark De
Boekhorst zonder de realisatie van een sporthal op het sportpark. De noodzaak voor planvorming wordt
bepaald door de volgende factoren:
 ondermaatse huisvesting van VVSB (voetbalvereniging) en Northa (handbalvereniging);
 de noodzakelijke vervanging van de kunstgrasvelden;
 afspraken met TV De Boekhorst (tennisvereniging) inzake hun huisvestingssituatie;
 ontsluiting van de toekomstige ontwikkeling van het BAVO-terrein door middel van de aanleg van een
verbindingsweg tussen de Langevelderweg en de Herenweg. Deze noodzaak zorgt ervoor dat het Sportpark
Boekhorst heringedeeld moet worden.
Op 20 april 201718 heeft de raad van Noordwijkerhout besloten tot herontwikkeling ten aanzien van Sportpark
Boekhorst en om besluitvorming rondom complex De Schelft uit te stellen tot na 2020.

17
18

Spark, 2016, Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee, Gemeente Noordwijk, 14 december 2016, p. 1-70.
Gemeente Noordwijkerhout, 2017, Raadsbesluit Sportpark De Boekhorst, 20 april 2017, p. 1.
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Voor de herontwikkeling van het Sportpark de Boekhorst wordt een reserve Kapitaallasten gevormd, die wordt
gevoed uit het beschikbare vrije deel van de Algemene Reserve (maximaal € 11,2 mln.) en in de Voorjaarsnota
201719 is ruimte gecreëerd binnen de exploitatie voor de toekomstige vervanging van het Sportpark. Daarnaast
is er een voorbereidingskrediet van € 400.000,— beschikbaar gesteld ten behoeve van projectvoorbereiding.

III. Aanbevelingen
Inrichten nieuwe organisatie
Bij het vormen van de nieuwe organisatie na de herindeling verdient het aanbeveling om de maatschappelijke
opgaven van de nieuwe gemeente leidend te laten zijn voor de inrichting van de nieuwe organisatie qua
structuur en invulling van de formatie (op basis van vereiste kennis, expertise en competenties).
Harmonisatie en voorbereiding belastingverordeningen
Bereid de harmonisatie van de belastingverordeningen voorafgaand aan de herindeling voor. Analyseer de
verschillen die ten grondslag liggen aan het verschil in tarieven. De hoogte van de bestaande tarieven is immers
het gevolg van beleidskeuzes die eerder zijn gemaakt. Ook kan de harmonisatie van tarieven in de komende
jaren stapsgewijs worden ingevoerd, zodat de veranderingen bij de vorming van de toekomstige fusiegemeente
beperkt blijven.
Bij nieuw ingestelde gemeenten houden de verordeningen OZB van alle gemeenten 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.
Harmonisatie 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. Hieraan kunnen zowel de in Deel II gemaakte analyse
als de verschillenanalyses die opgenomen zijn in bijlage 1 en 2 bijdragen.
Raming frictiebudget
Het verdient aanbeveling om bij een herindeling de lasten van de herindeling (frictiekosten) grondig te ramen
en het projectteam herindeling dit budget toe te kennen. Op deze wijze kan er ook actief gestuurd worden,
zodat het toegekende frictiebudget van ca. € 5,6 mln. toereikend is.
Actualisatie beheerplannen
Zorg dat de actualisatie van beheerplannen zo veel mogelijk op orde of in voorbereiding is, zodat in de
toekomstige fusiegemeente gestart kan worden op basis van actueel beleid of overgegaan kan worden tot een
gezamenlijke actualisatie van het beleid met betrekking tot kapitaalgoederen.
Harmonisatie verbonden partijen
In de voorbereiding op de herindeling verdient het aanbeveling om te onderzoeken bij welke
gemeenschappelijke regelingen of andere verbonden partijen uittreding of aanpassing van de gemaakte
afspraken noodzakelijk is. Het is belangrijk om hierover tijdig in overleg te treden om uittreding of wijzigingen
op de fusiedatum te kunnen realiseren en eventuele gevolgen hiervan tijdig inzichtelijk te hebben.
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Deel II
Onderzoek naar de financiële positie en
het financieel handelen van de gemeenten
Noordwijk en Noordwijkerhout en de
gevolgen van een herindeling

17

1. Inleiding
Op 20 april 2017 hebben de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout besloten het herindelingsontwerp
Noordwijk en Noordwijkerhout vast te stellen 20+21. Hierbij heeft de raad van Noordwijk nog wel een
voorbehoud gemaakt door in het raadsbesluit te stellen ‘in beginsel over te gaan tot een herindeling met de
gemeente Noordwijkerhout per 1 januari 2019, tenzij ertussen 20 april en 6 juli 2017 feiten bekend worden op
grond waarvan de raad op 6 juli besluit om niet tot herindeling over te gaan’. Volgens het onderzoek van
onderzoeksbureau Twynstra Gudde22 zouden de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout bij zo'n fusie beter
in staat zijn om de belangen van de inwoners te behartigen. Ook zouden ze dan een krachtiger positie krijgen in
de regio en minder kwetsbaar zijn.
De gemeenten hebben de Provincie Zuid-Holland gevraagd om een financiële scan uit te voeren naar de
huidige financiële positie en het financieel handelen van beide gemeenten en de gevolgen van de herindeling
voor deze posities.

1.1 Onderzoek naar de financiële positie en het financieel handelen van de gemeenten
Noordwijk en Noordwijkerhout en de gevolgen van een herindeling
Via de financiële scan willen we inzicht bieden in de financiële gevolgen die een herindeling van de twee
gemeenten zou hebben. De scan 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 zijn
opgevraagd bij de twee gemeenten, informatie die de provincie heeft verzameld in het kader van haar
reguliere toezicht en openbare bronnen. Met betrekking tot de jaarrekening 2016 zijn de voorlopige cijfers van
de jaarrekeningen van beide gemeenten gebruikt (conceptversie college). Verder biedt deze financiële scan een
overzicht van de belangrijkste financiële effecten die zich specifiek voordoen bij een herindeling. Hierbij wordt
gewerkt met een fictieve gemeente (samengesteld uit de herindelingspartners).
De financiële scan onderscheidt twee onderwerpen, namelijk:
1. inzicht in de financiële positie en het financieel handelen van de gemeenten Noordwijk en
Noordwijkerhout;
2. inzicht in de financiële effecten van een gemeentelijke herindeling.
Voor het in kaart brengen van ad. 1 financiële positie en het financieel handelen van de gemeenten,
onderscheiden we de volgende onderwerpen:
 Financieel Beleid
 Exploitatie (Jaarrekeningen, Begroting en Meerjarenramingen)
 Vermogenspositie
 Onderwerpen uit de verplichte paragrafen (Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden Partijen en
Grondexploitaties)
 Financiële verhoudingswet – inkomsten Algemene uitkering
 Belastingen en overige heffingen
 Organisatie
Voor het in kaart brengen van ad. 2 de financiële effecten van een gemeentelijke herindeling, onderscheiden
we de volgende onderwerpen:
 Herindeling en de algemene uitkering Gemeentefonds;
 Effect op de overige uitkeringen in het Gemeentefonds;
 Frictiekosten en tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling (Arhi-uitkering);
 Effect op de specifieke uitkering BUIG;
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Gemeente Noordwijk, 2017, Raadsbesluit Herindelingsontwerp Noordwijk en Noordwijkerhout, 20 april 2017, p. 1-6.
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22 Twynstra Gudde, 2017, Verkenning intensievere samenwerking gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, 4 april 2017, p. 1-15.
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Mogelijke effecten van de herindeling op de woonlasten;
Het financieel belang van de nieuwe gemeente
Overige financiële aandachtspunten.

1.2 Proces van de financiële scan Noordwijk / Noordwijkerhout
Op 3 mei 2017 is gestart met een gesprek tussen mevrouw Adrie van Duin (teamleider Financiën – gemeente
Noordwijkerhout), de heer Sven Frijlink (teamleider Financiën – gemeente Noordwijk), de heer Arie van den
Berg (financieel beleidsmedewerker Provincie Zuid-Holland), de heer Arno van Wingerde (financieel
beleidsmedewerker Provincie Zuid-Holland en contactpersoon voor de gemeenten Noordwijk en
Noordwijkerhout), de heer Radjali Mukhlis (senior financieel beleidsmedewerker Financieel Toezicht Provincie
Zuid-Holland) en de heer Herman Uffen (senior adviseur BMC Advies). In dit gesprek is ingegaan op de
aanleiding, het doel, het tijdpad en de inhoudelijke aspecten van de financiële scan en is de benodigde
informatie uitgewisseld tussen de gemeenten en de provincie.
Daar waar de onderzoekers tijdens het onderzoek vakinhoudelijke vragen hadden, zijn deze door de
contactpersonen bij de gemeenten snel afgehandeld. Het conceptrapport van de financiële scan is op 22 mei
voor commentaar teruggelegd bij de teamleiders financiën van beide gemeenten voor controle op feitelijke
onjuistheden en onduidelijkheden. Op 1 juni is het rapport definitief gemaakt en verzonden naar de twee
gemeenteraden. De uitkomsten van de rapportage worden op 6 juni 2017 op een gezamenlijke bijeenkomst
van de raden van Noordwijk en Noordwijkerhout gepresenteerd. De aanwezige raadsleden worden op dat
moment ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

1.3 Structuurkenmerken van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de nieuwe
gemeente
De structuurkenmerken van gemeenten worden weerspiegeld in ongeveer 60 verdeelmaatstaven van het
Gemeentefonds. 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 onderstaande tabel zijn de belangrijkste structuurkenmerken van de
bestaande gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de toekomstige fusiegemeente opgenomen.

19

Tabel 6 Structuurkenmerken van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
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Op basis van deze gegevens ten aanzien van de huidige gemeenten constateren wij het volgende:

De gemeente Noordwijk is conform de structuurkenmerken de grotere gemeente.

OZB-capaciteit van woningen, maar ook van niet-woningen van de gemeente Noordwijk is circa 1 keer zo
groot als van de gemeente Noordwijkerhout.

De sociale structuur in Noordwijkerhout is beter (= goed) dan de sociale structuur van Noordwijk ( =
redelijk). Dit vertaalt zich in minder huishoudens met een laag inkomen in Noordwijkerhout dan in
Noordwijk. Het aantal bijstandsontvangers per 1.000 inwoners en het aantal uitkeringsontvangers per
1.000 inwoners is overigens ongeveer gelijk.

De gemeente Noordwijkerhout huisvest meer jongeren per 1.000 inwoners dan de gemeente Noordwijk.

De gemeente Noordwijk heeft een hogere waarde qua centrumfunctie (vertaald in lokaal en regionaal
klantenpotentieel) dan Noordwijkerhout. Conform de maatstaven van de Algemene uitkering kent
Noordwijk een centrumfunctie die geclassificeerd wordt als ‘weinig’. De centrumfunctie van
Noordwijkerhout is geclassificeerd als ‘zonder’.

De oppervlakte van de gemeente Noordwijk is groter dan van de gemeente Noordwijkerhout. Dit is ook
het geval voor de bebouwing (woonruimten en bedrijfsvestiging) en de mate van dichtheid van de
bebouwing (omgevingsadressendichtheid). Noordwijkerhout kent meer kernen dan Noordwijk.

Noordwijk biedt huisvesting voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Noordwijkerhout biedt meer
huisvesting voor leerlingen in het voortgezet onderwijs dan Noordwijk en kent ook een groei van het
aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs.
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2. Inzicht in de financiële positie en het financieel handelen van de
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige financiële positie en het financieel handelen van de gemeenten
Noordwijk en Noordwijkerhout. De analyse en beoordeling is gedaan aan hand van de volgende onderwerpen:
 Financieel Beleid
 Begroting en Meerjarenramingen
 Vermogenspositie
 Jaarrekeningen
 Onderwerpen uit de verplichte paragrafen (Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden Partijen en
Grondexploitaties)
 Financiële verhoudingswet – inkomsten Algemene uitkering
 Belastingen en overige heffingen
In dit hoofdstuk werken wij deze onderwerpen verder uit.

2.1 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), 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. Gedeputeerde
Staten 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 hanteert het college van Gedeputeerde Staten 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 worden door structurele baten. Het reëel evenwicht
houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen. Daarbij dienen de
begrotingen/meerjarenramingen volledig te zijn.
Het begrotingsbeleid kan niet losgezien worden 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 en risicobeheersing, 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.
In deze paragraaf gaan wij in op de volgende twee onderdelen van het financieel beleid van de gemeenten
Noordwijk en Noordwijkerhout (beschrijving, overeenkomsten en verschillen):

de cyclus voor het financieel beleid en de verplichte verordeningen;

het afschrijvingsbeleid van beide gemeenten
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2.1.1. Cyclus voor het financieel beleid en de verplichte verordeningen
De planning-en-controlcyclus 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 periodieke 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 vast voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. 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 de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vertonen zowel overeenkomsten als
verschillen. De tabel in bijlage 1 maakt de verschillen en overeenkomsten in de verordeningen op grond van
artikel 212 van de Gemeentewet inzichtelijk. We concluderen dat er op onderdelen verschillen aanwezig zijn
tussen de financiële verordeningen van beide gemeenten. Bij de herindeling zijn dit elementen die voor
harmonisatie in aanmerking komen.
Alle verordeningen bevatten voldoende uitgangspunten voor het te voeren financiële beleid, het financiële
beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Alle verordeningen zijn vastgesteld in 2015 en 2017. De
financiële verordening van Noordwijkerhout dient ten aanzien van de nieuwe regels BBV herijkt te worden en is
niet geheel actueel. Dit is ook van toepassing voor de gemeente Noordwijk ten aanzien van het
afschrijvingsbeleid.
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. De raad gebruikt de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen om
zich een oordeel te vormen over de wijze waarop het college zich van zijn bestuursbevoegdheden heeft
gekweten.
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn minimumeisen voorgeschreven voor de
goedkeuringstoleranties die tijdens de controle gehanteerd moeten worden. De goedkeuringstoleranties zijn
gerelateerd aan de omvangbasis. De omvangbasis is gelijk aan de totale lasten inclusief de toevoegingen van de
reserve. De gemeente Noordwijkerhout heeft geen lagere marge aangaande de goedkeuringstoleranties
vastgesteld, waardoor de accountant het wettelijke kader als uitgangspunt hanteert: de tolerantie voor fouten
is 1% en de tolerantie voor onzekerheden is 3%. Dit is ook van toepassing voor de gemeente Noordwijk.
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Verordening op grond van artikel 213a van de Gemeentewet
Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het
college gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hieromtrent. Het college brengt schriftelijk
verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken. Bovendien stemt het college tijdig af met de
rekenkamer of, indien er geen rekenkamer is ingesteld, met personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen,
over de onderzoeken die het doet instellen en zendt haar, onderscheidenlijk hen, een afschrift van het verslag.
Aangaande de rekenkamerfunctie is het belangrijk om te vermelden dat de gemeente Noordwijk een eigen
rekenkamer heeft.23 De gemeente Noordwijkerhout participeert in de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse
en Noordwijkerhout24, die onderzoek verricht voor de gelijknamige gemeenten.
In bijlage 2 hebben wij de verordeningen art. 213a van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
geanalyseerd op verschillen en overeenkomsten. De conclusies uit deze analyse is dat er op het onderdeel
onderzoeksfrequentie verschillen zijn tussen de gemeenten. De gemeente Noordwijk heeft aangegeven
maximaal een onderzoek uit te voeren naar doelmatigheid en maximaal een onderzoek naar doeltreffendheid.
De gemeente Noordwijkerhout doet dit periodiek, waarbij ‘periodiek’ niet nader is gedefinieerd.
2.1.2 Afschrijvingsbeleid
Het afschrijvingsbeleid op kapitaalgoederen van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is ook
vergeleken op overeenkomsten en verschillen. Onderstaande tabel geeft de uitkomsten weer, waarbij wij de
verschillen hebben toegelicht.
Tabel 7 Afschrijvingstermijnen op kapitaalgoederen van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
Kapitaalgoed

Noordwijk
Nota Investerings- en
afschrijvingsbeleid 2014-2017
Maximaal 5 jaar

Noordwijkerhout
Financiële verordening 2015

Niet

Niet

40 jaar
40 jaar
15 jaar
n.v.t.
10 jaar

40 jaar
40 jaar
n.v.t.
10 jaar
15 jaar

2 – 7 jaar
15 jaar
2 – 7 jaar
2 – 7 jaar
2 – 7 jaar

3 jaar
15 jaar
10 jaar
3 jaar
5 jaar

Riolering:

Aanleg en vervanging

Herstelwerkzaamheden

Gemalen (mechanisch / elektrisch)

Gemalen (bouwkundig)

Persleidingen

Druksystemen (mechanisch / elektrisch)

Druksystemen (hele systeem)
Straatnaamborden

60 jaar
60 jaar
15 jaar
60 jaar
60 jaar
15 jaar
60 jaar
10 jaar

55 jaar*
55 jaar*
15 jaar
45 jaar
60 jaar
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bewegwijzering

10 jaar

n.v.t.

Onderzoekskosten
Gronden en terreinen
Gebouwen:

Permanente bebouwing

Schoolgebouwen

Semipermanente bebouwing

Installaties

Inrichtingskosten / meubilair
Automatisering:

Servers

Netwerk / Infrastructuur

Applicatiesoftware

Systeemsoftware

Pc’s

23
24

n.v.t.

https://www.noordwijk.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamer_41651/
http://www.rekenkamercommissie-hln.nl
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Kapitaalgoed
Parkeerautomaten

Noordwijk
8 jaar

Noordwijkerhout
n.v.t.

Aanleg en onderhoud wegen:

Aanleg en reconstructies

20 – 30 jaar




60 jaar
20 jaar

20 jaar / 40 jaar (reconstructies en
klinkerbestrating)
n.v.t.
20 jaar

5 jaar
5 jaar

n.v.t.
n.v.t.

40 jaar

n.v.t.

20 jaar
20 jaar
20 jaar

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Aanleg UVOR materialen
Verlichting

Transportmiddelen:

Personenauto

Specifieke voertuigen buitendienst
Aanleg begraafplaatsen
Groenvoorziening:

Aanleg

Verbetering / herinrichting

Oeverbescherming

Civiele kunstwerken
Conform beheersplan
20 jaar
Sportaccommodaties:
Grasvelden
20 jaar
15 jaar (onderlaag) / 10 jaar (bovenlaag)
Kunstgrasvelden onderlaag
20 jaar
25 jaar
Kunstgrasvelden bovenlaag
10 jaar
10 jaar
Installaties
n.v.t.
15 jaar
* In de jaarrekening 201625 is opgenomen dat uitgegaan wordt van een afschrijvingstermijn van 55 jaar. De financiële
verordening wordt hierop in 2017 aangepast. In de financiële verordening is nu nog opgenomen dat bij de riolering
onderscheid naar het type materiaal wordt gemaakt qua afschrijvingstermijn: rioleringswerk van beton heeft een
afschrijvingstermijn van 50 jaar; rioleringswerk van PVC heeft een afschrijvingstermijn van 60 jaar en rioleringswerk van
gres/gvk heeft een afschrijvingstermijn van 80 jaar.

Bij beide gemeenten wordt in de regel lineair afgeschreven. Hiervan kan worden afgeweken door middel van
een raadsbesluit. We constateren daarnaast dat beide verordeningen van de gemeenten nog niet zijn
aangepast op de nieuwe regels aangaande activeren en afschrijven conform het BBV. Zo wordt er nog een
onderscheid gemaakt tussen economisch en maatschappelijke nut in de verordeningen. In het nieuwe BBV
moeten investeringen met maatschappelijk nut (wegen, openbare verlichting e.d.) met ingang van 2017
verplicht worden geactiveerd. In het nieuwe BBV hebben gemeenten ook vrijheden om zelf de
afschrijvingstermijnen te bepalen.
Uit bovenstaande tabel constateren we dat er op onderdelen qua afschrijvingstermijnen verschillen zijn tussen
de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De gemeente Noordwijkerhout heeft een aantal kapitaalgoederen niet vastgelegd qua afschrijvingstermijnen; deze zijn voor de gemeente om verschillende inhoudelijke
redenen (uitbestede taken, niet in bezit, etc.) niet van toepassing. Door de recente wijziging van de
afschrijvingstermijn van riolering van de gemeente Noordwijkerhout zijn de verschillen op de aanleg van
riolering beperkt (60 jaar Noordwijk en 55 jaar Noordwijkerhout). Wel bestaat er nog een groter verschil op de
afschrijving op gemalen (60 jaar Noordwijk en 45 jaar Noordwijkerhout).
Bij de herindeling is het belangrijk om harmonisatie te vinden om de geconstateerde verschillen in de
afschrijvingstermijnen glad te strijken. Deze harmonisatie heeft financiële consequenties: wanneer er gekozen
wordt voor een langere afschrijvingstermijn, zullen de afschrijvingslasten over meer jaren worden verspreid. Er
is dan sprake van een dempend effect op de kosten. Indien de afschrijvingstermijnen worden verkort, heeft dat
een kostenverhogend effect.

25

Jaarrekening 2016 gemeente Noordwijkerhout, p. 87.

25

2.2 Exploitatie – Jaarrekening, begroting en meerjarenperspectief
De financiële positie en dan met name de exploitatie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is
beoordeeld aan de hand van het verleden (via de jaarrekeningen), het heden (jaarrekening en begroting) en de
toekomst (begroting en meerjarenperspectief). Wij hebben dit gevat onder de noemer exploitatie, waarbij dit
onderwerp voor beide gemeenten wordt geanalyseerd en afgezet tegen ontwikkelingen die spelen.
Voor de exploitatie kijken we naar de mate waarin de begroting realistische ramingen bevat. Bij het
laatstgenoemde kijken we naar de ontwikkeling van het saldo van de begroting 2017 in relatie tot de rekening
van het jaar daarvoor en naar de aanwezigheid van niet-ingevulde taakstellingen in de begroting.
2.2.1 Exploitatie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
Exploitatie van de gemeente Noordwijk
De jaarrekeningen 2015, 2016 (concept) en de begroting 2017 (inclusief het meerjarenperspectief) van de
gemeente Noordwijk laten het volgende beeld zien op het totale niveau van baten en lasten per programma.
Tabel 8 Weergave van overzicht baten en lasten van de gemeente Noordwijk in de periode 2014 tot en met 2020
Noordwijk
Programma
1 Bestuur & Organisatie
2 Dienstverlening
3 Sociaal Domein
4 Ondernemen
5 Ruimte en Wonen
6 Veiligheid
7 Onderwijs en Jeugd
8 Vrije Tijd
9 Duurzaam Groen
10 Openbare Ruimte en Bereikbaarheid
11 Strand
12 Financiën
Totaal Programma's
Algemene Dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Onvoorzien
Totaal Baten en lasten
Saldo baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

2015 Realisatie
Lasten
Baten
€
4.308.141 €
390.137
€
5.124.648 €
553.092
€
17.808.505 €
4.014.707
€
14.824.324 €
14.816.419
€
2.661.028 €
572.030
€
2.475.759 €
250.776
€
3.801.845 €
220.684
€
5.277.335 €
805.936
€
9.906.683 €
6.226.832
€
6.571.468 €
269.965
€
746.297 €
575.672
€
3.876.756 €
5.548.830
€
77.382.789 €
34.245.080
€
42.787.324

€
€
€
€

77.382.789 €
-350.385
17.088.298 €
-2.848.215

2016 Realisatie
Lasten
Baten
€ 4.760.645 €
47.550
€ 4.526.760 € 574.294
€ 18.336.501 € 4.204.673
€ 14.555.522 € 11.574.119
€ 2.033.244 € 882.641
€ 2.476.974 € 243.708
€ 3.255.478 € 181.333
€ 5.890.934 € 933.998
€ 11.630.810 € 6.669.820
€ 5.675.927 € 302.056
€
667.932 € 646.817
€ 3.250.862 € 4.718.247
€ 77.061.589 € 30.979.256
€ 45.058.288

77.032.404 €
€
14.590.468 €
€

2017 Begroot
Lasten
Baten
€
2.127.266 €
120.000
€
1.874.066 €
494.403
€
19.865.995 €
4.059.773
€
11.264.795 €
9.274.441
€
1.073.314 €
750.943
€
2.287.691 €
232.002
€
2.520.820 €
330.222
€
4.816.822 €
749.704
€
9.524.672 €
5.907.303
€
4.782.181 €
76.427
€
867.721 €
589.230
€
1.976.937 €
2.382.290
€
62.982.280 € 24.966.738
€ 44.034.445
€
11.075.323 €
1.464.660
€
288.000
€
115.645
77.061.589 € 76.037.544 €
74.461.248 € 70.465.843
-1.024.045
€
-3.995.405
8.472.624 € 11.563.553 €
9.448.170 € 13.503.384
2.066.884
€
59.809

2018 Begroot
Lasten
Baten
€
2.143.897 € 120.000
€
1.905.373 € 504.290
€
19.570.594 € 4.064.103
€
8.706.979 € 9.002.405
€
1.011.254 € 751.962
€
2.240.080 € 235.480
€
2.503.377 € 333.770
€
4.743.293 € 759.590
€
8.852.510 € 6.010.804
€
5.087.603 €
77.205
€
796.407 € 600.854
€
2.285.055 € 2.382.290
€
59.846.422 € 24.842.753
€ 44.960.512
€
11.150.895 € 1.574.558
€
199.000
€
150.359
€
71.346.676 € 71.377.823
€
31.147
€
2.564.000 € 2.844.190
€
311.337

2019 Begroot
Lasten
Baten
€ 2.162.605 € 120.000
€ 1.915.732 € 514.377
€ 19.516.476 € 4.068.520
€ 10.223.146 € 9.363.729
€ 1.026.177 € 752.920
€ 2.378.024 € 239.012
€ 2.480.522 € 336.484
€ 5.035.549 € 768.784
€ 8.974.499 € 6.089.830
€ 5.094.355 €
77.205
€
793.021 € 612.711
€ 2.415.809 € 1.867.273
€ 62.015.915 € 24.810.845
€ 45.513.691
€ 11.086.389 € 1.583.558
€
219.000
€
186.287
€ 73.507.591 € 71.908.094
€ -1.599.497
€ 1.356.631 € 3.061.950
€
105.822

2020 Begroot
Lasten
Baten
€ 2.182.398 € 120.000
€ 1.940.455 € 524.663
€ 19.624.994 € 4.073.025
€ 8.553.252 € 7.364.136
€ 1.041.324 € 753.896
€ 2.388.723 € 242.597
€ 2.415.264 € 339.252
€ 5.090.306 € 778.162
€ 9.167.410 € 6.199.309
€ 5.175.372 €
77.205
€
815.116 € 624.805
€ 2.298.944 € 1.352.481
€ 60.693.558 € 22.449.531
€ 46.185.568
€ 11.217.900 € 1.592.558
€
221.000
€
222.233
€ 72.354.691 € 70.227.657
€ -2.127.034
€ 1.107.851 € 3.263.518
€
28.633

In 2015 boekte de gemeente Noordwijk een negatief resultaat voor bestemming van -/- € 350.385,—. Ook in
2016 was het resultaat voor bestemming negatief, namelijk -/- € 1.024.045,—. Wanneer we kijken naar het
resultaat na bestemming, zien we dat dit voor 2015 negatief was (-/- 2.848.215,—) en voor 2016 positief (€
2.066.884,—). In 2015 zijn de belangrijkste financiële verschillen in de jaarrekening ten opzichte van de
begroting te vinden in de storting pensioenverplichting (ex-)wethouders, extra toevoegingen aan reserve
personeel, een voordeel binnen het sociaal domein (per saldo) dat deels gestort wordt in een reserve en een
extra storting in de voorziening voor het grondbedrijf. Het resultaat over 2016 wordt voor een belangrijk deel
gevormd door de resultaten binnen het sociaal domein (zowel positief als negatief), negatieve effecten van
ontwikkelingen en fasering binnen het grondbedrijf, een onderschrijding op volkshuisvesting door diverse
oorzaken en een voordeel op kapitaallasten.
Wanneer we kijken naar de meerjarenbegroting, zien we dat het saldo na bestemming voor 2017-2020 elk jaar
positief is. Wanneer we het saldo van baten en lasten voor bestemming bekijken, zien we dat dit in 2017, 2019
en 2020 negatief is. Dit wordt veroorzaakt door de dekking van kapitaallasten vanuit de reserves. De dekking
die hiervoor uit de reserves wordt gehaald is lager dan de dotatie aan de reserves. Deze werkwijze van dekking
vanuit reserves is toegestaan, maar wanneer de dotaties lager zijn kan dit niet altijd voortduren.
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De gemeente Noordwijk heeft daarom in de meerjarenbegroting stortingen in de reserves die betrekking
hebben op kapitaalgoederen opgenomen, zodat de reserves op den duur toereikend zijn voor de gehele
afschrijvingsduur van de betreffende activa. In de begroting 2017 heeft de gemeente Noordwijk een overzicht
opgenomen van incidentele en structurele baten en lasten. Dit overzicht wordt hieronder weergegeven.
Tabel 9 Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten in de begroting 2017-2020 van de gemeente Noordwijk

Op basis van tabel 8 en tabel 9 concluderen wij dat de begroting van de gemeente Noordwijk structureel en
reëel in evenwicht is, maar meerjarig niet sluitend door in meerjarig perspectief negatieve resultaten voor
bestemming te begroten. Zoals in bovenstaande tabel te zien is, zijn de structurele baten lager dan de
structurele lasten (exclusief reserves). Door de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden
de baten en lasten (structureel) in evenwicht gebracht. Het doen van hogere onttrekkingen dan toevoegingen
aan de reserves is echter geen situatie die altijd kan blijven voortduren. De gemeente Noordwijk heeft in de
meerjarenbegroting echter stortingen in de reserves ten behoeve van de dekking van kapitaallasten
opgenomen, zodat deze reserves op den duur toereikend zijn voor de gehele afschrijvingsduur van de
desbetreffende activa.
In de meerjarenbegroting 2017 worden de verlagingen van de Integratie-uitkering Sociaal Domein verwerkt
door de budgetten voor de desbetreffende taken te verlagen.26 De beleidsmatige uitwerking van deze verlaging
van de budgetten (op Jeugd en Wmo) wordt in de begroting niet nader toegelicht. Vanuit de overige financiële
consequenties van autonome toe- en afnames en nieuwe beleid volgt een negatief beeld van het saldo van de
meerjarenbegroting. Om dit om te buigen tot een positief saldo, is in de begroting 2017 een dekkingsplan
2017-2020 voorgesteld. Dit dekkingsplan bestaat uit het inzetten van de algemene reserve, de reserve Nieuwe
investeringen en de reserve Parkeren. Er zijn geen bezuinigingsvoorstellen opgenomen in de
meerjarenbegroting.
Exploitatie van de gemeente Noordwijkerhout
De jaarrekeningen 2015 en 2016 (concept) en de begroting 2017 (inclusief het meerjarenperspectief) van de
gemeente Noordwijkerhout laten het volgende beeld zien op het totale niveau van baten en lasten per
programma.
Tabel 10 Weergave van overzicht baten en lasten van de gemeente Noordwijkerhout in de periode 2014 tot en met 2020
Noordwijkerhout
2015 Realisatie
2016 Realisatie
Programma
Lasten
Baten
Lasten
Baten
1 Bestuurlijke organisatie
€
4.158.733 €
401.195 € 4.236.631 € 469.506
2 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme
€
4.803.649 €
3.816.652 € 4.966.256 € 4.222.946
3 Openbare ruimte
€
8.325.767 €
4.345.356 € 16.885.590 € 4.633.369
4 Veiligheid en handhaving
€
1.545.426 €
89.863 € 1.589.141 €
90.544
5 Zorg, welzijn en educatie
€
16.644.747 €
2.987.272 € 16.697.684 € 2.873.722
6 Overzicht algemene26dekkingsmiddelen€
1.187.323 €
25.911.325 € 1.184.539 € 26.237.056
Begroting 2017-2020
gemeente
Noordwijk, pg. 104
Totaal Baten en lasten
€
36.665.645 €
37.551.663 € 45.559.841 € 38.527.143
Saldo baten en lasten
€
886.018
€ -7.032.698
Mutaties reserves
€
5.551.771 €
6.497.837 € 4.874.898 € 13.006.749
Resultaat
€
1.832.084
€ 1.099.153

2017 Begroot
Lasten
Baten
€
2.226.000 €
282.000
€
3.777.000 €
3.060.000
€
7.350.000 €
4.362.000
€
1.318.000 €
87.000
€
15.415.000 €
2.823.000
€
5.352.000 € 24.150.000
€
35.438.000 € 34.764.000
€
-674.000
€
317.000 €
1.073.000
€
82.000

2018 Begroot
Lasten
Baten
€
2.125.000 € 283.000
€
3.905.000 € 3.201.000
€
7.313.000 € 4.362.000
€
1.300.000 €
88.000
€
15.467.000 € 2.826.000
€
5.470.000 € 24.498.000
€
35.580.000 € 35.258.000
€
-322.000
€
249.000 € 860.000
€
289.000

2019 Begroot
Lasten
Baten
€ 2.022.000 € 281.000
€ 3.919.000 € 3.134.000
€ 6.913.000 € 4.362.000
€ 1.380.000 €
88.000
€ 15.478.000 € 2.829.000
€ 5.889.000 € 24.627.000
€ 35.601.000 € 35.321.000
€
-280.000
€
153.000 € 718.000
€
285.000

2020 Begroot
Lasten
Baten
€ 1.976.000 € 282.000
€ 3.838.000 € 3.134.000
€ 6.863.000 € 4.362.000
€ 1.380.000 €
89.000
€ 15.464.000 € 2.831.000
€ 6.138.000 € 24.614.000
€ 35.659.000 € 35.312.000
€
-347.000
€
234.000 € 713.000
€
132.000
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In 2015 boekte de gemeente Noordwijkerhout een positief resultaat voor bestemming van € 886.018,—. In
2016 was dit resultaat (voor bestemming) negatief, namelijk -/- € 7.032.698,—. Wanneer we het resultaat na
bestemming bekijken, zien we dat dit voor zowel 2015 als 2016 positief was. De resultaten waren in deze jaren
respectievelijk € 1.832.084,— (2015) en € 1.099.153,— (2016). Dit resultaat wordt in 2015 met name gevormd
door voordelige verschillen ten opzichte van de begroting binnen het sociaal domein. In 2016 zijn de lasten
hoger dan in andere jaren, net als de uitname van reserves. Dit heeft voor een groot deel betrekking op een
eenmalige afschrijving die op de investeringen in wegen is gedaan in 2016. Het in één keer afschrijven van
activa van maatschappelijk nut is na 2016 niet meer toegestaan. De gemeente heeft hiertoe besloten om in de
toekomst minder afschrijvingskosten te hebben. De dekking hiervoor is gehaald uit de reserve V
erkoop aandelen Nuon. Dit vormt de belangrijkste verklaring voor het negatieve saldo voor bestemming.
Daarnaast bestaat er ook in 2016 een positief resultaat ten opzichte van de begroting met betrekking tot de
taken in het sociaal domein. Dit is samengesteld uit zowel voor- als nadelen op de verschillende onderdelen
binnen het sociaal domein. Naast het genoemde dekkingsplan kent de gemeente Noordwijk geen bezuinigingstaakstellingen in de meerjarenbegroting.
Wanneer we kijken naar de meerjarenbegroting, zien we dat het saldo na bestemming voor 2017-2020 elk jaar
positief is. Wanneer we het saldo van baten en lasten voor bestemming bekijken, zien we dat dit elk jaar
negatief is. In het verleden zijn er stortingen gedaan in de reserve Kapitaallasten activa; deze wordt ingezet ter
dekking van kapitaallasten en is toereikend voor de gehele afschrijvingsduur van de desbetreffende activa. Op
basis van de begroting 201727 geven wij hieronder een overzicht van de incidentele baten en lasten.
Tabel 11 Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten in de begroting 2017-2020 van de gemeente
Noordwijkerhout (x € 1.000,—)
Noordwijkerhout
Programma
1 Bestuurlijke organisatie
Ruimte, wonen, bedrijvigheid en
2 toerisme
3 Openbare ruimte
4 Veiligheid en handhaving
5 Zorg, welzijn en educatie
Overzicht algemene
6 dekkingsmiddelen
Totaal incidentele baten en lasten
(excl. reserves)
Saldo incidentele baten en lasten
(excl. reserves)
Mutaties reserves
Saldo incidentele baten en lasten

2017 Begroot
Lasten
Baten
€
246

2018 Begroot
Lasten
Baten
€
147

2019 Begroot
Lasten
Baten
€
46

€
€

10
530

€
€

15
450

€

50

€

88

€

31

€

19

€

83

€

12

€

957 €

€
€
€

-957
138 €
-748

-

€
€

643 €
-643

347

€
€

-

-504

€

127 €

-

2020 Begroot
Lasten
Baten

€

-

€

-127

€

-

€

-127

€

-

€

-
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In bovenstaande tabel is te zien dat de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Dit betekent dat
er, voor zover uit dit overzicht blijkt, geen structurele lasten worden gedekt met incidentele middelen.
Op basis van tabel 10 en tabel 11 concluderen wij dat de begroting van de gemeente Noordwijkerhout
structureel en reëel in evenwicht is, maar meerjarig niet sluitend door in meerjarig perspectief negatieve
resultaten voor bestemming te begroten. Dit beeld komt voort uit de structurele onttrekkingen van reserves,
die hoger zijn dan de structurele toevoegingen aan reserves.28 Door de structurele toevoegingen en
onttrekkingen aan reserves worden de baten en lasten (structureel) in evenwicht gebracht. Het doen van
hogere onttrekkingen dan toevoegingen aan de reserves is echter geen situatie die altijd kan blijven
voortduren. Er zijn geen bezuinigingstaakstellingen opgenomen in de meerjarenbegroting.

27
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Programmabegroting 2017 Noordwijkerhout, Overzicht incidentele baten en lasten, p. 108
Programmabegroting 2017 gemeente Noordwijkerhout, p. 109
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2.2.2 Risico’s en ontwikkelingen in relatie tot de exploitatie
Monitoring sociaal domein
Per 1 januari 2015 is een groot aantal taken binnen het sociaal domein gedecentraliseerd naar gemeenten.
Hiermee zijn ook grote budgetten naar de gemeenten gegaan. Sturing en monitoring vormen een van de grote
uitdagingen waar gemeenten momenteel voor staan als het gaat om het sociaal domein. Naast
maatschappelijke aspecten heeft dit ook een financieel aspect: blijven de bestedingen in het sociaal domein
binnen de gestelde kaders? De wijze van monitoring en de afspraken met aanbieders zijn hierbij belangrijk.
Deze bepalen de omvang van het risico dat de gemeente loopt en of de gemeente dreigende overschrijdingen
van budgetten tijdig ziet aankomen.
De gemeente Noordwijk had in 2016 een positief financieel resultaat op het sociaal domein. De gemeente
Noordwijk heeft als doelstelling om vanaf 2018 de bezuinigingstaakstelling van het Rijk op het sociaal domein
budgetneutraal te realiseren. In 2017 worden er extra middelen ingezet om dit via de werkagenda Holland
Rijnland te realiseren. Voor incidentele tekorten en transformatiekosten heeft de gemeente een reserve sociaal
domein beschikbaar (vanaf 01-01-2018 bedraagt deze maximaal € 3,0 mln.).
De gemeente Noordwijkerhout heeft in de afgelopen jaren positieve financiële resultaten gerealiseerd met
betrekking tot het sociaal domein. Op het gebied van jeugdbeleid bestonden er in 2016 echter tekorten ten
opzichte van de begroting. Doordat het beleid in 2016 nog in ontwikkeling was, waren de kosten voor
ondersteuning en begeleiding Wmo lager. Doelstelling van de gemeente is om de bezuinigingen vanuit het Rijk
via de Integratie-uitkering Sociaal Domein budgetneutraal in de begroting te verwerken. De gemeente heeft
ten behoeve van het sociaal domein een reserve gevormd van € 2,0 mln.
Invoering Omgevingswet
De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB's over ruimte,
wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water die relevant zijn voor de leefomgeving. Dit is de grootste
herziening van wet- en regelgeving ooit. De impact is vergelijkbaar met die van de transformatie in het sociaal
domein. De veranderopgave voor gemeenten gaat slechts voor 20% over techniek, maar voor zeker 80% over
cultuur. Een enorme uitdaging op het gebied van participatie en ruimtelijke innovatie. De wet behelst een
vergaande decentralisatie van de regels voor de leefomgeving. Gemeenten krijgen meer ruimte om samen met
inwoners en bedrijven integrale keuzes te maken over de inrichting van de fysieke leefomgeving.
Precariobelasting
De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout heffen allebei precariobelasting op buizen en leidingen. De
opbrengsten van precario op buizen en leidingen (dus exclusief de opbrengsten m.b.t. terrassen en
standplaatsen) zijn voor 2017 tot en met 2020 begroot op € 2.762.000,— voor de gemeente Noordwijk
(realisatie in 2015 was € 1.538.000,— en € 2.788.000,— in 2016). De gemeente Noordwijkerhout heeft voor
precario op kabels en leidingen € 1.573.200,— in 2017 begroot als opbrengst (realisatie in 2015 was
€ 1.207.277,— en in 2016 was dat € 1.570.272,—). Recentelijk is besloten dat de precariobelasting voor
nutsnetwerken wordt afgeschaft29+30+31. Gemeenten krijgen 5 jaar de tijd (tot 1 januari 2022)32 om de effecten
van hun inkomensderving te kunnen opvangen. Dit overgangsrecht geldt alleen voor die gemeenten die vorig
jaar inkomsten vanuit de precariobelasting ontvingen. Gemeenten mogen hun tarieven de komende jaren niet
verhogen. De gemeenten hebben de inkomsten geraamd als structurele baat in de begroting. Na 1 januari 2022
verdwijnt de belasting; de gemeenten hebben nu de tijd om een oplossing te bedenken voor dekking van het
wegvallen van deze structurele baten. Gezien de omvang van de bedragen gaat het hier om een forse
uitdaging. Dit geldt niet voor precario op terrassen en standplaatsen.

29

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/streep-door-precariobelasting-nutsnetwerken.9540965.lynkx
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2016, Nader rapport beperking van de heffingsbevoegdheid van
precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut, 22 juni 2016, p. 1-18.
31
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34508-4.html
32 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/02/21/aanpassing-overgangstermijn-afschaffing-precariobelasting
30
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Parkeergarage Noordwijk (een ontwikkeling)
Uit het Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee van Spark33 blijkt dat er in de huidige situatie een tekort is aan
parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee. De parkeerdruk zal toenemen door infrastructurele en nieuwbouwwerkzaamheden alsmede door het verlies van parkeercapaciteit aan de rand van het betaaldparkerengebied
(zwembadterrein). Het zoeken naar een integrale parkeeroplossing is dan ook onlosmakelijk verbonden met de
ontwikkelstrategie voor Noordwijk aan Zee. De parkeeroplossing bevindt zich nu in een onderzoeksfase,
waarbij onder andere onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een parkeergarage voor Huis ter
Duin. Oplossingen voor het parkeren zullen effect hebben op de huidige geraamde parkeerinkomsten.
Sportpark De Boekhorst en complex De Schelft (een ontwikkeling)
De gemeente Noordwijkerhout is gestart met de voorbereiding van de herinrichting van sportpark De
Boekhorst zonder de realisatie van een sporthal op het sportpark. De noodzaak voor planvorming wordt
bepaald door de volgende factoren:
 ondermaatse huisvesting van VVSB (voetbalvereniging) en Northa (handbalvereniging);
 de noodzakelijke vervanging van de kunstgrasvelden;
 afspraken met TV De Boekhorst (tennisvereniging) inzake hun huisvestingssituatie;
 ontsluiting van de toekomstige ontwikkeling van het BAVO-terrein door middel van de aanleg van een
verbindingsweg tussen de Langevelderweg en de Herenweg. Deze noodzaak zorgt ervoor dat het Sportpark
Boekhorst heringedeeld moet worden.
Op 20 april 201734 heeft de raad van Noordwijkerhout besloten tot herontwikkeling ten aanzien van Sportpark
Boekhorst en besluitvorming rondom complex De Schelft uit te stellen tot na 2020. Voor de herontwikkeling
van het Sportpark De Boekhorst wordt een reserve Kapitaallasten gevormd, die wordt gevoed uit het
beschikbare vrije deel van de Algemene Reserve (maximaal € 11,2 mln.) en in de Voorjaarsnota 201735 is ruimte
gecreëerd binnen de exploitatie voor de toekomstige vervanging van het Sportpark. Daarnaast is een
voorbereidingskrediet van € 400.000,— beschikbaar gesteld ten behoeve van projectvoorbereiding.
2.2.3 Bevolkingsontwikkeling
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de bevolkingsontwikkeling van de twee gemeenten afzonderlijk
en in totaliteit. Hiervoor zijn de werkelijke cijfers van 2010 tot 2017 (januari) van het CBS gebruikt. De prognose
is gebaseerd op de prognose van het CBS op basis van de regio-indeling 2015.

Figuur 1 Bevolkingsontwikkeling 2010-2017 en prognose bevolkingsontwikkeling 2020-2040 op basis van cijfers CBS
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Spark, 2016, Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee, Gemeente Noordwijk, 14 december 2016, p. 1-70.
Gemeente Noordwijkerhout, 2017, Raadsbesluit Sportpark De Boekhorst, 20 april 2017, p. 1.
35 Gemeente Noordwijkerhout, 2017, Voorjaarsnota 2017, 16 mei 2017, p. 1-35.
34
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Het aantal inwoners van beide gemeenten is in de jaren 2010 tot 2017 toegenomen. De bevolkingsgroei van de
gemeente Noordwijkerhout was zowel absoluut als relatief groter in deze periode dan de bevolkingsgroei van
de gemeente Noordwijk. Naar verwachting zet deze stijging in de toekomst sterker door, waardoor het aantal
inwoners van de toekomstige fusiegemeente zal toenemen. Deze groei bestaat uit een toename van ca. 5.000
inwoners in de periode van 2020 tot 2040. Dit is een groei van ca. 12%.

2.3 De vermogenspositie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
In deze paragraaf gaan we in op de vermogenspositie van beide gemeenten en kijken we hoe zij omgaan met
hun treasuryfunctie. We kijken hierbij welk deel van het gemeentelijk bezit met schuld is belast en hoe de
schuld zich ontwikkelt. Schuld kost immers rente en hoge rentekosten kunnen huidige en toekomstige publieke
voorzieningen in het gedrang brengen. Daarnaast kijken we naar de risico’s in de sfeer van afgegeven garanties.
Daarnaast kijken wij ook naar het eigen vermogen van de gemeenten. Met andere woorden, we kijken naar de
reservepositie van de gemeenten, in absolute, relatieve en kwalitatieve zin. Vervolgens bekijken we de opbouw
en de mate van beklemming (beperkte aanwendbaarheid) van de reserves.
2.3.1 De vermogenspositie (vreemd en eigen vermogen) en treasurybeleid van de gemeente Noordwijk
Kerndoelstellingen van treasury binnen de gemeente Noordwijk zijn optimalisering van de financiële logistiek,
het beschermen van het vermogen en het resultaat tegen financiële risico’s en het verkrijgen en handhaven
van toegang tot de financiële markten.
De gemeente Noordwijk heeft een schuldratio of debt ratio36 van 49,0% in 2014, 47,17% in 2015, 50,18% in
2016. Dit getal laat zien dat de gemeente Noordwijk ongeveer de helft van haar activa financiert met vreemd
vermogen. Het kengetal debt ratio laat in de begroting 2017 voor het boekjaar 2016 een lichte stijging zien
naar 51,20%. De stijging vanaf boekjaar 2016 wordt veroorzaakt door een aantal grote uitgaven die de
gemeente in 2016 heeft gedaan en gaat doen. Dit betreffen kosten voor diverse reconstructies en renovaties
van ruim
€ 3.100.000,—. Daarnaast is er aan reguliere aflossingen op de langlopende geldleningen een omvangrijk
bedrag uitgegeven, namelijk € 9.234.871,—. Dit heeft geleid tot het aantrekken van een vaste geldlening groot
€ 16.000.000,—.
Volgens de normeringen van de commissie-Depla (landelijke normering – art. 11 BBV) geeft een debt ratio van
hoger dan 80% aan dat een gemeente haar bezit met zeer veel schulden heeft belast. Voor een gemeente is
het goed wanneer de debt ratio onder de 50% blijft. Voor de gemeente Noordwijk is de classificatie voldoende
van toepassing voor de boekjaren 2016 en 2017.
In onderstaand schema hebben wij de nettoschuld (gecorrigeerd voor alle leningen en niet-gecorrigeerd)37+38+39
in drie soorten kengetallen weergegeven.

36

Schuldratio of debt ratio = vreemd vermogen/totaal vermogen. De schuldratio is een kengetal en geeft aan in welke mate een organisatie
is gefinancierd met vreemd vermogen.
37 De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie en de hoogte van de
investeringen uit het nabije verleden. Met andere woorden: Hoe zwaar drukt de schuld op de begroting van de gemeente?
38 Nettoschuld = (langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva) -/- (langlopende uitzettingen +
kortlopende vorderingen + liquide middelen + overlopende activa) / (inkomsten voor bestemming reserves)
39 Voor definities van begrippen verwijzen wij naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-38101.html &
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV. Hier wordt ook aangegeven wat het verschil tussen de nietcorrigeerde nettoschuld en gecorrigeerde nettoschuld. Bij de gecorrigeerde nettoschuld worden alle uitstaande leningen (onderdelen B en
C, zie art. 36 BBV) meegenomen in de berekening.
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Tabel 12 Nettoschuld voor de gemeente Noordwijk uitgedrukt per inwoner en als quote voor de boekjaren 2014, 2015, 2016
(gerealiseerd) en 2017 (begroot)
Ultimo 2014

Ultimo 2015

Ultimo 2016

Nettoschuld

€

45.179.000 €

39.904.000 €

Nettoschuld per inwoner

€

1.759 €

1.559 €

Nettoschuldquote

66,36%

Nettoschuld (gecorrigeerd)

€

Nettoschuld (gecorrigeerd) per inwoner

€

Nettoschuldquote (gecorrigeerd)

41.299.000 €
1.603

51,80%
35.590.000

€

€

1.390

€

45,99%

47.688.000

€

1.844

54,31%

31.312.000 €
1.219

Ultimo 2017

67,68%

36.080.000 €

46,20%

1.401

42.996.000

€

1.662

47,45%

61,02%

Als we kijken naar de nettoschuldquote (mate waarin de schuldenlast drukt op de begroting van de gemeente)
blijft de gemeente Noordwijk ruim onder de grens van de normering van commissie-Depla van 90%, waardoor
dit als goed te bestempelen is. De gemeente is dus in staat om voor relatief weinig middelen (= kapitaallasten)
vreemd vermogen aan te trekken voor de financieringsbehoefte. We constateren dat de schuldratio van de
gemeente Noordwijk de afgelopen jaren is toegenomen, zoals hierboven benoemd. Dit heeft te maken met de
financieringsbehoefte ten aanzien van infrastructurele projecten, reconstructies en renovaties.
De boekwaarde van de opgenomen geldleningen (vreemd vermogen) bedroeg op 31 december 2016
€ 96.806.000,—. Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten:
Tabel 13 Opbouw vreemd vermogen gemeente Noordwijk voor de boekjaren 2014, 2015, 2016 en 2017
Opbouw vreemd vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kort lopende schulden
Overlopende passiva
Totaal Vreemd vermogen

Ultimo 2014

€
€
€
€
€

7.141.000
71.640.000
12.680.000
2.194.000
93.655.000

Ultimo 2015

€
€
€
€
€

7.690.000
62.415.000
15.020.000
1.621.000
86.746.000

Ultimo 2016

€
€
€
€
€

9.398.000
69.171.000
15.702.000
2.535.000
96.806.000

Ultimo 2017

€
€
€
€
€

8.164.000
74.680.000
8.699.000
1.675.000
93.218.000

Van de langlopende schulden bedraagt in 2016 € 73.000,— waarborgsommen. De waarborgsommen hebben
betrekking op diverse zaken, waaronder planschade, sleutelgeld, standplaatsen en parkeerpassen.
De stijging van de voorzieningen van 2014 naar 2015 is grotendeels te verklaren door een toevoeging aan de
voorziening Pensioenen (ex-)wethouders in verband met een renteherziening in de pensioenberekening. De
hogere dotatie in de voorzieningen in 2016 is gelegen in een verdere bijstelling van de voorziening Pensioenen
(ex-)wethouders door een verdere negatieve renteherziening en een eenmalige storting in de voorziening
afvalstoffenheffing in verband met terugbetaling Essent voor ingebracht kapitaal.
In 2016 had de gemeente Noordwijk een grote financieringsbehoefte met betrekking tot infrastructurele
projecten, reconstructies en renovaties. De financieringsbehoefte is grotendeels ingevuld met het aantrekken
van langlopende leningen. De langlopende schulden nemen toe met + € 5,5 mln.; daartegenover zien we dat de
kortlopende schulden afnemen met -/- € 7 mln.
Voor het aantrekken van kortlopende leningen dient rekening gehouden te worden met de kasgeldlimiet 40. De
Wet Fido maximeert met de kasgeldlimiet de kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan een bepaald
percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Voor 2015 bedroeg deze limiet dan € 6,2 mln. en voor 2016
€ 6,44 mln. De kasgeldlimiet is in de boekjaren 2015 en 2016 niet overschreden (liquiditeitsbehoefte bedroeg in
2015 € 5,7 mln. en in 2016 ca. € 6,0 mln.)

40

Kasgeldlimiet heeft als doel een grens te trekken ten aanzien van korte financiering (kortlopend krediet). Juist voor korte financiering
geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben
op de rentelasten. Kasgeldlimiet wordt berekend door de verhouding tussen kortlopende schulden en vlottende activa af te zetten tegen
de toegestane kasgeldlimiet.
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Naast de kasgeldlimiet wordt binnen treasury gestuurd op de renterisiconorm. De renterisiconorm maakt
onderdeel van het renterisicobeheer van een gemeente 41. Het volgende overzicht maakt het renterisico voor
de gemeente Noordwijk voor de periode 2017-2020 inzichtelijk.
Tabel 14 Renterisiconorm gemeente Noordwijk voor de periode 2017-2020 op basis van de begroting 2017
Renterisico gemeente Noordwijk 2017-2020 (x € 1.000)
Stap
Variabele
1 Renteherziening
2 Aflossingen
3 Renterisico (1 +2)
4 Renterisiconorm
5a = 4 > 3
Renterisico onder norm
5b = 3 > 4
Overschrijding van de norm
4a
4b
4 = (4a) x (4b)/100

Begrotingstotaal
Percentage van de regeling

2017
€
€
€
€
€
€

25.235
25.235
14.892
-10.343
-

2018
€
€
€
€
€
€

9.235
9.235
14.269
5.034
-

2019
€
€
€
€
€
€

-10.765
-10.765
14.702
25.467
-

2020
€
€
€
€
€
€

7.572
7.572
14.471
6.899
-

€

74.461 €
20%

71.347 €
20%

73.508 €
20%

72.355
20%

€

14.892 €

14.269 €

14.702 €

14.471

De geprognotiseerde renterisiconorm voor de gemeente Noordwijk bedraagt in 2017 ongeveer € 14,89 mln. Dit
betekent dat het totaal aan renteherzieningen plus aflossingen in het begrotingsjaar maximaal € 14,89 mln.
mag zijn. De weergave van het renterisico voor 2017 geeft in bovenstaande tabel een onjuist beeld. Dit wordt
veroorzaakt door in de begroting 2017 voorziene ontvangsten, waardoor herfinanciering van dit bedrag niet
nodig is. Hoewel er een aflossing plaats vind, bestaat er dus geen renterisico omdat geen sprake is van
herfinanciering. De gemeente Noordwijk blijft dus in de jaren 2017-2020 onder de renterisiconorm.
De liquiditeit (berekend als de verhouding vlottende activa/vlottende passiva, ofwel de ‘current ratio’) van de
gemeente Noordwijk ultimo 2016 is 4,56. Ultimo 2014 bedroeg deze 4,90 en ultimo 2015 4,57. De verhouding
tussen vlottende activa en vlottende schulden is in geval van een kengetal van > 1,0 -1,5 voldoende om de
kortlopende schulden binnen de gestelde betaaltermijnen te kunnen voldoen. Onder de 1,0 heeft de gemeente
moeite om de kortlopende schulden binnen de gestelde termijn te voldoen, boven de 2,0 is er een teveel aan
liquiditeit en zou er meer op lange termijn belegd of geïnvesteerd moeten worden. De gemeente Noordwijk
heeft ultimo 2016 een liquiditeitspositie die in dit opzicht te hoog te noemen is, namelijk ruim boven het
kengetal van 2,0. Bij deze berekening worden ook de voorraden meegenomen. De current ratio kan dan een te
hoge waarde krijgen, omdat de post vlottende activa (door voorraden) dan hoog is, maar er toch weinig liquide
middelen kunnen zijn. De ‘quick ratio’ brengt liquiditeit in beeld zonder de voorraden erbij te betrekken. Voor
2016 was deze ratio 1,06 en voor 2015 0,75 en 2014 0,98. Een kengetal van 1,0 is hierbij voldoende. Voor de
beoordeling dient de omvang van de begroting van de gemeente Noordwijk in ogenschouw te worden
genomen. Bij grote gemeenten is een lage ratio op liquiditeit veel minder een probleem dan bij kleine
gemeenten. Bij de gemeente Noordwijk is deze ratio voldoende.
De gemeente heeft een aantal waarborgen en garantstellingen uitstaan. Ultimo 2016 stond de gemeente
garant voor een totaal bedrag van € 36.594.000,—, ultimo 2015 bedroeg dit € 39.425.000,—.
41

Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van (externe) rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente. Een
belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd
vanaf 1 jaar). Het renterisico met betrekking tot de renterisiconorm heeft betrekking op de contractuele renteherzieningen en de
aflossingen op de vaste schuld. Het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico wordt in een jaar
getoetst aan de renterisiconorm. De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage (20% voor de provincies, de
gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen en 30% voor de waterschappen) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. De
renterisiconorm dient jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag opgenomen te worden. Het
renterisico kan gestuurd worden door bij het aantrekken van nieuwe langlopende financieringsmiddelen rekening te houden met de
vervalkalender en renteherzieningen van de bestaande vaste schuld. Ook de keuze tussen de aflossingsvorm (lineair, annuïtair en fixe)
beïnvloedt de aflossingen per jaar en dus ook het renterisico van de komende jaren. Het verlengen van de gemiddelde looptijd van de
leningenportefeuille verlaagt het renterisico.
* De aflossing in 2017 wordt op basis van de begroting 2017 gefinancierd vanuit inkomsten. Er is geen sprake van herfinanciering,
waardoor er geen renterisico bestaat en de weergave in de tabel een onjuist beeld geeft.
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Deze waarborgen staan weergegeven onder de balans en behoren daarom niet tot het eigen of vreemd
vermogen van de gemeente. De gemeente staat borg in het geval de organisaties hun leningen niet kunnen
afbetalen en hun rente voor die leningen niet kunnen opbrengen. Uit de jaarrekening 2016 (p. 114) blijkt dat de
borgstellingen voor een groot deel betrekking op een garantstelling bij woningbouwcorporaties, waarbij de
gemeente een achtervangpositie heeft. Omdat de gemeente een ‘tweede vangnet’ vormt bij deze
garantstellingen, is het risico hierop kleiner. De directe risico’s worden overgenomen door Waarborgfonds
Sociale Woningbouw.
Bij de vermogenspositie kijken we ook naar het eigen vermogen van de gemeente (de reserves). De reserves
hebben verschillende functies. De gemeente Noordwijk onderscheidt de volgende soorten reserves42:
 algemene reserve: vrij inzetbaar zonder dat dit gevolgen heeft voor de exploitatie;
 bestemmingsreserves: beperkt beschikbaar door bestemming en aangegane verplichtingen;
 reserves ter dekking van kapitaallasten: niet vrij beschikbaar, inzet voor andere doeleinden tast direct de
ruimte in de begroting aan;
 beheerreserves: bedoeld voor de opvang van specifieke risico’s, niet vrij inzetbaar;
 reserves met winst uit grondbedrijf en aandelen: niet vrij beschikbaar, inzet tast direct de ruimte in de
begroting aan.
De algemene reserve (bufferfunctie) zorgt ervoor dat incidentele tegenvallers opgevangen kunnen worden
zonder dat er bezuinigd hoeft te worden. De overige bestemmingsreserves en egalisatiesreserves hebben een
spaarfunctie; deze houdt in dat er geld opzij gezet wordt voor grotere, specifieke bestemmingen. Alle reserves
hebben een financieringsfunctie; dit geeft aan dat de reserves, zolang ze niet ingezet zijn voor het doel
waarvoor ze gevormd zijn, benut worden voor het financieren van investeringen van de gemeente. Er hoeft
dan niet geleend te worden. Dat betekent ook dat reserves een inkomensfunctie hebben, doordat rentelasten
van niet noodzakelijke leningen worden voorkomen.
Als eerste geven we de hiernavolgende ratio’s:
 De bufferratio drukt de reserves uit als percentage van de exploitatie.
 De ratio reserves per inwoner geeft het eigen vermogen van de gemeente weer per inwoner. Dit kengetal
zorgt ervoor dat de vermogenspositie van gemeenten onderling kan worden vergeleken.
 De solvabiliteitsratio drukt de reserves (eigen vermogen) uit als percentage van het vermogen.
De ratio’s worden onder de tabel verder toegelicht.
Tabel 15 Indicatoren reserves voor gemeente Noordwijk
Ratio's Eigen vermogen

Ultimo 2014

Buffer ratio
Reserves per inwoner
Solvabiliteitsratio over totaal vermogen

€

Ultimo 2015

1,43
3.795 €
0,51

Ultimo 2016

1,26
3.794 €
0,53

1,26
3.731 €
0,50

Ultimo 2017

1,26
3.435
0,49

De ratio’s zoals opgenomen in tabel 15 laat een vrij constante lijn zien voor de gemeente Noordwijk. De
gemeente Noordwijk kent, landelijk gezien, een relatief hoog bedrag aan reserves per inwoner. De gemeente is
gezien de kengetallen in grote mate in staat om te profiteren van de voordelen van het hebben van reserves,
zie bovengenoemde functies van reserves.
Wanneer we kijken naar de vermeerdering/vermindering van de reserves over de periode 2014-2020, ontstaat
het volgende beeld:
Tabel 16 Vermeerdering/vermindering reserves gemeente Noordwijk periode 2014-2020
Mutaties reserve
Vermeerdering
Vermindering
Saldo
42

2014
2015
2015
2016
2016
2017
2018
2019
2020
Realisatie
Begroot
Realisatie
Begroot
Realisatie
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
€
21.221.693 €
13.337.029 €
17.088.298 €
4.084.565 €
8.472.624 € 9.448.170 €
2.564.000 € 1.356.631 € 1.107.851
€
16.525.812 €
10.820.858 €
14.590.468 €
6.325.071 €
11.563.553 € 13.503.384 €
2.844.190 € 3.061.950 € 3.263.518
€
4.695.881 €
2.516.171 €
2.497.830 €
-2.240.506 €
-3.090.929 € -4.055.214 €
-280.190 € -1.705.319 € -2.155.667

Gemeente Noordwijk, 2015, Nota Reserves en Voorzieningen 2015, p. 1-65.
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De gemeente heeft voor de jaren 2014 en 2015 gespaard en meer geld toegevoegd aan haar reserves dan
eraan onttrokken. Vanaf 2016 constateren we dat de gemeente gaat interen op haar vermogen; hierbij de
opmerking dat de gemeente wel steeds structureel een storting doet (cumulatief) in de reserves. In 2016 is dit
reeds -/- € 3.090.929,— geweest. In de periode 2017 tot en met 2020 begroot de gemeente een saldo op de
onttrekkingen/dotaties van de reserves van -/- € 8.196.390,—.
De oorzaken liggen in de dekking van kapitaallasten die lopen via verschillende reserves, grondexploitaties
(tekort Jan Kroonsplein, Vennootschapsbelasting en bijdrage RIF), investeringen ICT en dekking kapitaallasten
en dekkingsplan ICT, en exploitatiekosten van het zwembad. Door in de meerjarenbegroting begrote stortingen
zorgt de gemeente ervoor dat de reserves ter dekking van kapitaallasten niet negatief worden en uiteindelijk
toereikend zijn om de kapitaallasten voor de desbetreffende activa volledig te dekken.
Solvabiliteit over totaal vermogen
De solvabiliteitsratio over totaal vermogen is van 2014 naar 2017 licht gedaald. Dit is te verklaren door de
eerdergenoemde daling van het eigen vermogen (zie tabel 16), in combinatie met een stijging van de
langlopende schulden ultimo 2017 (zie tabel 13). De solvabiliteit daalt in het boekjaar 2016 naar 0,50 en daalt
in 2017 weer naar 0,49. Desondanks heeft de gemeente een solvabiliteit die goed is. De commissie-Depla
(landelijke normering) heeft aangegeven dat een kengetal boven de 0,5 goed is. Een score tussen 0,2 en 0,5
wordt als voldoende gezien. De gemeente is voldoende in staat om aan haar financiële verplichtingen te
voldoen op de lange termijn.
Bij collegebesluit van 25 juni 2013 is bepaald dat de ratio van het weerstandsvermogen (dit is de verhouding
tussen de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit) ten minste factor 1,75 moet zijn voor de
algemene dienst. In de begroting 2017 is het benodigde weerstandscapaciteit becijferd op € 3.210.000,—. In
het geval van de begroting 2017 dient het weerstandsvermogen € 5.618.000,— te bedragen. De reserve
weerstandsvermogen bedraagt per 01-01-2017 € 6.627.000,— (daarnaast kent de gemeente nog een algemene
reserve per 01-01-2017 van € 1.756.284,—. Hierbij is het weerstandsvermogen (ratio = 2,1) te classificeren als
uitstekend. In 2017 wordt een bedrag van € 1 mln. onttrokken aan deze reserve. Hierdoor daalt de ratio van
het weerstandsvermogen naar 1,6: ruim voldoende eind 2017.
Tabel 17 Classificatie normering weerstandsvermogen43
Beoordelingstabel weerstandsvermogen
Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A
B

> 2,0
1,4 < x < 2,0

Uitstekend
Ruim voldoende

C
D

1,0 < x < 1,4
0,8 < x < 1,0

Voldoende
Matig

E
F

0,6 < x < 0,8
< 0,6

Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit maakt de gemeente Noordwijk een risicoinventarisatie. Deze is gebaseerd op de doelstellingen van de Coalitiekoers 2014-2018 (negatieve
beïnvloedingen van het bereiken van de doelstellingen). Daarnaast worden overige risico’s benoemd. Deze
worden samengebracht in een risicoregister voor de Bestuursdienst. De risico’s met betrekking tot de
grondexploitaties worden in een apart register samengebracht. In de begroting 2017 worden de volgende vijf
grootste risico’s genoemd:
 Bestemmingsplan – planschade: Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State is de
woonbestemming van een aantal percelen in De Zuid vernietigd. De gemeente is opgedragen de
bestemming te wijzigen in Natuur.
 Garanties inclusief Greenport: Risico op garantstellingen op genomen in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 2017. Een specifiek risico in dit verband is de
deelname aan de Greenport Ontwikkelings- maatschappij (GOM).
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Smorenburg, R., 2006, Een norm voor het weerstandsvermogen, B&G, oktober 2006, p. 27-30.
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Sportbedrijf: Met de oprichting van deze stichting wordt een gedeelte van de btw op investeringen in de
sport gecompenseerd. Een risico is dat de Belastingdienst niet akkoord gaat met de teruggave.
Handhaving: Als nalatigheid bij handhaving van gemeentelijke regelgeving en overige handhavingstaken
wordt geconstateerd wanneer zich een incident heeft voorgedaan, kan dat behoorlijke risico’s op
schadeclaims tot gevolg hebben.
Personeel & Organisatie: Noordwijk transformeert naar een terugtredende overheid. De consequenties
van deze transformatie (training & vorming, mobiliteit en inhuur) vormen een risico.

Vrije ruimte in de reserves
Om de mate van financiële flexibiliteit van de gemeenten te bepalen is het belangrijk om naar de vrije ruimte in
de reserves te kijken. Eerder hebben we aangegeven welke soorten reserves de gemeente Noordwijk
onderscheidt.
Voor het bepalen van de vrije ruimte wordt gekeken of een reserve vrij inzetbaar is, bestemd is of beklemd is
(typering van de reserves). Hieronder verstaan we:
 Vrij besteedbare reserves – Reserve heeft geen specifiek doel en kan daardoor vrij ingezet worden.
 Bestemde reserves – Bestemd voor een specifiek doel, een andere aanwending heeft een effect op het
niet of beperkt realiseren van het oorspronkelijk doel.
 Beklemde reserves – Dit is een bestemde reserve, maar een andere aanwending heeft een effect op de
exploitatie.
Van de reserves die weergegeven worden in de jaarrekening 2016 is deze verdeling + classificatie als volgt:
 Vrij inzetbaar = 9,58%
 Bestemd = 14,45%
 Beklemd = 75,97%
Dat wil zeggen dat de vermogenspositie van de gemeente beperkt flexibel is. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat de reserve Verkoop aandelen Nuon (€ 42,434 mln. ultimo 2016, waarvan € 20 mln. tot
2019 en € 6,7 mln. tot 2028 is uitgezet bij banken) en de reserve Winst Grondbedrijf (€ 3,236 mln. ultimo 2016)
als beklemd gelden vanwege hun financieringsfunctie ten aanzien van de reguliere exploitatie.
2.3.2 De vermogenspositie (vreemd en eigen vermogen) en treasurybeleid van de gemeente
Noordwijkerhout
Het treasurybeleid van de gemeente Noordwijkerhout is gericht op uitvoering van een zorgvuldig en financieel
verantwoord beleid met betrekking tot de financiering van de gemeentelijke activiteiten en het beheer van de
liquide middelen. De financiering is gericht op de ondersteuning van de publieke taak. De kosten van het
aantrekken van gelden moeten zo laag mogelijk worden gehouden. De risico’s moeten beheersbaar zijn. Het
beleid is vastgelegd door middel van het treasurystatuut 2016.
De gemeente Noordwijkerhout heeft een schuldratio of debt ratio44 van 50,61% in 2014, 51,10% in 2015,
55,25% in 2016. Dit getal laat zien dat de gemeente Noordwijkerhout iets meer dan de helft van haar activa
financiert met vreemd vermogen. Het kengetal debt ratio laat in de begroting 2017 voor het boekjaar 2016 een
lichte daling zien naar 55,15%. De stijging van de debt ratio in 2016 wordt veroorzaakt doordat de gemeente in
2016 € 8.765.546,— uit de reserve Verkoop aandelen Nuon heeft gebruikt om de investeringen in wegen in één
keer af te schrijven, zodat er in de toekomst minder afschrijvingskosten zijn (dit was in 2016 nog toegestaan).
Het gebruik van eigen vermogen heeft invloed op de mate van solvabiliteit van de gemeente en daarmee ook
op de debt ratio. Volgens de normeringen van de commissie-Depla (landelijke normering – art. 11 BBV) geeft
een debt ratio van hoger dan 80% aan dat de gemeente haar bezit met zeer veel schulden heeft belast. Voor
een gemeente is het goed wanneer de debt ratio onder de 50% blijft. Voor de gemeente Noordwijkerhout is de
classificatie voldoende van toepassing voor de boekjaren 2016 en 2017.

44

Schuldratio of debt ratio = vreemd vermogen/totaal vermogen. De schuldratio is een kengetal en geeft aan in welke mate een organisatie
is gefinancierd met vreemd vermogen.
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In onderstaand schema hebben wij de nettoschuld (gecorrigeerd voor alle leningen en niet-gecorrigeerd)45+46+47
in drie soorten kengetallen weergegeven.
Tabel 18 Nettoschuld voor de gemeente Noordwijkerhout uitgedrukt per inwoner en als quote voor de boekjaren 2014,
2015, 2016 (gerealiseerd) en 2017 (begroot)
Ultimo 2014
Nettoschuld

€

Nettoschuld per inwoner

€
€

Nettoschuldquote (gecorrigeerd)

947

53,35%
10.518.423

€

€

652

€

30,33%

20.777.768

€

1.268

40,10%

11.018.566 €
686

Ultimo 2017

15.448.913 €

1.241 €

73,58%

Nettoschuld (gecorrigeerd) per inwoner €

Ultimo 2016

20.032.982 €

1.664 €

Nettoschuldquote
Nettoschuld (gecorrigeerd)

Ultimo 2015

26.729.881 €

59,77%

6.258.865 €
384

28,01%

12.521.922

€

764

16,25%

36,02%

De cijfers in tabel 18 zijn gebaseerd op de cijfers in de balans zoals opgenomen in de jaarrekeningen van 2015
en 2016, zoals gecontroleerd door de accountant. Voor de gegevens voor 2017 is de geprognosticeerde balans
uit de begroting 2017 gebruikt.
In 2016 is een ‘dip’ te zien. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente in 2016 gelden heeft uitgezet bij het
Rijk. Tevens is de post vorderingen fors toegenomen (+ € 3,8 mln.). Voor de gemeente Noordwijkerhout
constateren we een verschil tussen de gecorrigeerde nettoschuldquote en de niet-gecorrigeerde
nettoschuldquote. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de gemeente veel leningen heeft verstrekt aan
derden (woningbouwcoöperaties). Deze zijn in het verleden tegen gunstige voorwaarden verstrekt; in het
huidige beleid is hier geen sprake meer van en worden er geen leningen meer verstrekt aan de
woningbouwcoöperatie.
Als we kijken naar de gecorrigeerde nettoschuldquote (mate waarin de schuldenlast drukt op de begroting van
de gemeente) blijft de gemeente Noordwijkerhout onder de grens van de normering van commissie-Depla van
90%, waardoor dit als goed te bestempelen is. De stijging in 2017 is voor een deel toe te schrijven aan de
geprognosticeerde hoogte van de vorderingen, die in de prognose gelijk zijn gesteld aan de realisatie van 2014
(ca. € 3,9 mln.) ten opzichte van de realisatie van 2016 van ca. € 14,1 mln. De gemeente is dus in staat om voor
relatief weinig middelen (=kapitaallasten) vreemd vermogen aan te trekken voor de financieringsbehoefte. We
constateren dat de debt ratio (= schuldratio) van de gemeente Noordwijkerhout de afgelopen jaren is
toegenomen van 50,61% in 2014 naar 55,25% in 2016, zoals hierboven benoemd.
De boekwaarde van de opgenomen geldleningen (vreemd vermogen) bedroeg op 31 december 2016
€ 47.453.457,—. Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten:
Tabel 19 Opbouw vreemd vermogen gemeente Noordwijkerhout voor de boekjaren 2014, 2015, 2016 en 2017
Opbouw vreemd vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kort lopende schulden
Overlopende passiva
Totaal Vreemd vermogen

Ultimo 2014

€
€
€
€
€

1.540.877
32.367.281
9.783.703
1.993.519
45.685.380

Ultimo 2015

€
€
€
€
€

2.621.497
40.501.703
3.345.491
1.035.716
47.504.407

Ultimo 2016

€
€
€
€
€

3.432.685
38.612.386
3.756.198
1.652.188
47.453.457

Ultimo 2017

€
€
€
€
€

3.671.000
36.698.340
3.345.491
1.073.680
44.788.511

Van de langlopende schulden is in 2016 een bedrag van € 4.984,— waarborgsommen.
45

De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie en de hoogte van de
investeringen uit het nabije verleden. Met andere woorden: hoe zwaar drukt de schuld op de begroting van de gemeente?
46 Nettoschuld = (langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva) -/- (langlopende uitzettingen +
kortlopende vorderingen + liquide middelen + overlopende activa) / (inkomsten voor bestemming reserves)
47 Voor definities van begrippen verwijzen wij naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-38101.html &
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2016-04-14#HoofdstukIV. Hier wordt ook aangegeven wat het verschil tussen de nietcorrigeerde nettoschuld en gecorrigeerde nettoschuld. Bij de gecorrigeerde nettoschuld worden alle uitstaande leningen (onderdelen B en
C, zie art. 36 BBV) meegenomen in de berekening.
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De stijging van de voorzieningen van 2014 naar 2015 is grotendeels te verklaren door de lagere jaarlijkse
onttrekking ten opzichte van de geraamde structurele storting in de voorziening vervanging riolering in 2015.
Daarnaast is er in 2015 een extra dotatie gedaan aan de voorziening pensioenpremies wethouders vanwege de
fors lagere rekenrente.
In 2016 wordt een dotatie van € 844.721,— aan de voorziening riolering gedaan voor vervangingsinvesteringen. In 2017 wordt een aflossing van in totaal € 1.889.317,— gedaan op de langlopende leningen.
Daarnaast neemt de post overlopende passiva substantieel af door vrijval van de brede doeluitkering verkeer
en vervoer à € 184.426,— en voldane verplichtingen door de gemeente Noordwijkerhout.
Voor 2015 bedroeg de kasgeldlimiet € 3.297.000,— en voor 2016 € 3.175.000,—. De kasgeldlimiet is in het
boekjaar 2015 in de eerste twee kwartalen overschreden (liquiditeitsbehoefte bedroeg in het eerste kwartaal
2015 € 8,7 mln. en in het tweede kwartaal € 9,2 mln.). Deze overschrijding van twee achtereenvolgende
kwartalen is toegestaan. In 2015 is daarom een langlopende geldlening aangetrokken van € 10,0 mln. In 2016
zijn er geen lang- of kortlopende leningen aangetrokken, waarbij de kasgeldlimiet intact is gehouden.
Het volgende overzicht maakt het renterisico voor de gemeente Noordwijkerhout voor de periode 2017-2020
inzichtelijk.
Tabel 20 Renterisiconorm gemeente Noordwijkerhout voor de periode 2017-2020
Renterisico gemeente Noordwijkerhout 2017-2020 (x € 1.000) 2017
2018
Stap
Variabele
1 Renteherziening
€
€
2 Aflossingen
€
1.587 €
1.603
3 Renterisico (1 +2)
€
1.587 €
1.603
4 Renterisiconorm
€
7.150 €
7.174
5a = 4 > 3
Renterisico onder norm
€
5.563 €
5.571
5b = 3 > 4
Overschrijding van de norm €
€
4a
4b
4 = (4a) x (4b)/100

Begrotingstotaal
Percentage van de regeling

2019
€
€
€
€
€
€

1.619
1.619
7.184
5.565
-

2020
€
€
€
€
€
€

1.636
1.636
7.243
5.607
-

€

35.752 €
20%

35.868 €
20%

35.922 €
20%

36.214
20%

€

7.150 €

7.174 €

7.184 €

7.243

De geprognotiseerde renterisiconorm voor de gemeente Noordwijkerhout bedraagt in 2017 ongeveer
€ 7,15 mln. Dit betekent dat het totaal aan renteherzieningen plus aflossingen in het begrotingsjaar maximaal
€ 7,15 mln. mag zijn. De gemeente Noordwijkerhout blijft de komende periode 2020 naar verwachting onder
de norm.
De liquiditeit (berekend als de verhouding vlottende activa/vlottende passiva, ofwel de ‘current ratio’) van de
gemeente Noordwijkerhout ultimo 2016 is 3,55. Ultimo 2014 bedroeg deze 0,75 en ultimo 2015 3,83. De
verhouding tussen vlottende activa en vlottende schulden is in het geval van een kengetal > 1,0-1,5 voldoende
om de kortlopende schulden binnen de gestelde betaaltermijnen te kunnen voldoen. Onder de 1,0 heeft de
gemeente moeite om de kortlopende schulden binnen de gestelde termijn te voldoen, boven de 2,0 is er een
teveel aan liquiditeit en zou er meer op lange termijn belegd of geïnvesteerd moeten worden. De gemeente
Noordwijkerhout heeft ultimo 2016 een liquiditeitspositie die in dit opzicht te hoog te noemen is, namelijk ruim
boven het kengetal van 2,0. Dit wordt mede veroorzaakt door de aangetrokken langlopende geldlening van
€ 10,0 mln. Bij deze berekening worden ook de voorraden meegenomen. De current ratio kan dan een te hoge
waarde krijgen, omdat de post vlottende activa (door voorraden) dan hoog is, maar er toch weinig liquide
middelen kunnen zijn. De ‘quick ratio’ brengt liquiditeit in beeld zonder de voorraden erbij te betrekken. Voor
2016 was deze ratio 2,93 en voor 2015 2,77 en 2014 0,40. Een kengetal van 1,0 is hierbij voldoende. Voor de
beoordeling dient de omvang van de begroting van de gemeente Noordwijkerhout in ogenschouw te worden
genomen. Bij grote gemeenten is een lage ratio op liquiditeit veel minder een probleem dan bij kleine
gemeenten. Bij de gemeente Noordwijkerhout is deze ratio voldoende.
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De gemeente heeft een aantal waarborgen en garantstellingen uitstaan. Ultimo 2016 stond de gemeente
garant voor een totaalbedrag van € 41.256.349,—, ultimo 2015 bedroeg dit € 41.268.129,—. De omvang
hiervan is groter dan in de gemeente Noordwijk.
Uit de jaarrekening 2016 (p. 101) blijkt dat de borgstellingen voor een groot deel betrekking op een
garantstelling bij Woningbouwstichting Sint Antonius van Padua, waarbij de gemeente een achtervangpositie
heeft. Omdat de gemeente een ‘tweede vangnet’ vormt bij deze garantstellingen, is het risico hierop kleiner.
De directe risico’s worden overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Bij de vermogenspositie kijken we ook naar het eigen vermogen van de gemeente (de reserves). De reserves
hebben verschillende functies. De gemeente Noordwijkerhout onderscheidt de volgende soorten reserves48:
 Algemene reserve
 Bestemmingsreserve
Hierbij onderscheidt de gemeenten verschillende functies per reserve:
 Bufferfunctie
 Bestedingsfunctie
 Financieringsfunctie
 Inkomensfunctie
 Egalisatiefunctie
Als eerste geven we de hiernavolgende ratio’s:
 De bufferratio drukt de reserves uit als percentage van de exploitatie.
 De ratio reserves per inwoner geeft het eigen vermogen van de gemeente weer per inwoner. Dit kengetal
zorgt ervoor dat de vermogenspositie van gemeenten onderling kan worden vergeleken.
 De solvabiliteitsratio drukt de reserves (eigen vermogen) uit als percentage van het vermogen.
De ratio’s worden onder de tabel verder toegelicht.
Tabel 21 Indicatoren reserves voor gemeente Noordwijkerhout
Ratio's Eigen vermogen

Ultimo 2014

Buffer ratio
Reserves per inwoner
Solvabiliteitsratio over totaal vermogen

€

Ultimo 2015

1,227
2.775 €
0,49

Ultimo 2016

1,211
2.817 €
0,49

0,998
2.356 €
0,45

Ultimo 2017

1,048
2.224
0,45

De ratio’s zoals opgenomen in tabel 21 laten een dalende lijn zien in meerjarig perspectief voor de gemeente
Noordwijkerhout; eerder in deze paragraaf zijn de oorzaken daarvan benoemd bij het onderdeel debt ratio. De
gemeente Noordwijkerhout kent, landelijk gezien, een relatief hoog bedrag aan reserves per inwoner. De
gemeente is gezien de kengetallen in grote mate in staat om te profiteren van de voordelen van het hebben
van reserves, zie bovengenoemde functies van reserves.
Wanneer we kijken naar de vermeerdering/vermindering van de reserves over de periode 2014-2020, ontstaat
het volgende beeld:
Tabel 22 Vermeerdering/vermindering reserves gemeente Noordwijkerhout periode 2014-2020
Mutaties reserve
Vermeerdering
Vermindering
Saldo

48

2014
2015
2015
2016
2016
2017
2018
2019
2020
Realisatie
Begroot
Realisatie
Begroot
Realisatie
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
€
3.317.281 €
1.003.543 €
5.551.771 €
815.000 €
4.874.898 € 317.000 €
249.000 €
153.000 € 234.000
€
3.052.491 €
1.363.800 €
6.497.837 €
1.300.000 €
13.006.749 € 1.073.000 €
860.000 €
718.000 € 713.000
€
264.790 €
-360.257 €
-946.066 €
-485.000 €
-8.131.851 € -756.000 €
-611.000 € -565.000 € -479.000

Gemeente Noordwijkerhout, 2010, Nota Reserves en Voorzieningen, oktober 2010, p. 1-68.
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De gemeente heeft voor de jaren 2014 gespaard en meer geld toegevoegd aan haar reserves dan eraan
onttrokken. Vanaf 2015 constateren we dat de gemeente gaat interen op haar vermogen. In 2015 is dit reeds
-/- € 946.066,— geweest en in 2016 -/- € 8.131.851,— voor het in één keer afschrijven van de wegen. In de
periode 2017 tot en met 2020 begroot de gemeente een saldo op de onttrekkingen/dotaties van de reserves
van -/- € 2.411.000,—. De oorzaken liggen in de dekking van kapitaallasten die lopen via de reserve
Kapitaallasten activa.
Daarnaast worden er meer onttrekkingen gedaan dan dotaties uit de reserve Regionaal Investeringsfonds de
komende jaren. De reserve Regionaal Investeringsfonds wordt gevoed door een bijdrage per nieuw te bouwen
vrijesectorwoning van € 3.000,— per woning en een bijdrage per sociale woning van € 1.000,—. Hierdoor
ontstaan er fluctuaties in de dotaties aan deze voorziening. Dit is vastgelegd in de ondertekende koop- en
samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaars.
Solvabiliteit over totaal vermogen
De solvabiliteitsratio over totaal vermogen is van 2014 naar 2017 licht gedaald. Dit is te verklaren door de
eerdergenoemde daling van het eigen vermogen (zie tabel 22). De solvabiliteit daalt in boekjaar 2016 naar 0,45
en blijft op dat in niveau in 2017. Desondanks heeft de gemeente een solvabiliteit die goed is. De commissieDepla (landelijke normering) heeft aangegeven dat een kengetal boven de 0,5 goed is. Een score tussen 0,2 en
0,5 wordt als voldoende gezien. De gemeente Noordwijkerhout is voldoende in staat om aan haar financiële
verplichtingen te voldoen op de lange termijn.
Aangaande het weerstandsvermogen wenst de gemeente Noordwijkerhout dat er sprake is van een voldoende
weerstandsvermogen, waarbij de ratio minimaal ruim voldoende (1,4-2,0) is, terwijl de ratio op basis van het
direct aanwendbare bedrag op termijn voldoende (1,0-1,4) dient te zijn. Op basis van een risico-inventarisatie
heeft de gemeente becijferd dat het benodigde weerstandsvermogen € 1.327.570,— is. De gemeente heeft
een totale weerstandscapaciteit van € 4.678.040,—, waarvan € 1.777.220,— direct inzetbaar is. Wanneer deze
getallen afgezet worden tegen het benodigde weerstandsvermogen, wordt er gekomen tot ratio’s 3,58 en 1,33
direct inzetbaar. Dit is conform de eisen van de gemeente uitstekend en voldoende te noemen. Op de pagina’s
71 en 72 van de Programmabegroting 2017 zijn de tien belangrijkste risico’s voor de gemeente
Noordwijkerhout beschreven en gekwantificeerd. Dit zijn:
1. gedeeltelijke terugbetaling overeengekomen vergoedingen voor het project Bavo, waarbij het risico
afneemt naarmate het project vordert;
2. overstappen naar een andere milieudienst, wat zou kunnen leiden tot hogere jaarlijkse kosten;
3. Gemeentefonds is gekoppeld aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven die jaarlijks per
Gemeentefondscirculaire kunnen wijzigen;
4. niet voldoen aan voorwaarden subsidietoekenning;
5. begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen;
6. wijziging in de uitgangspunten/doelstelling van een project (woningbouw project);
7. onvoldoende middelen voor beheer en onderhoud openbare ruimte;
8. onvoldoende budget voor de uitvoering van (gedecentraliseerde) taken jeugdzorg; risico op
budgetoverschrijding jeugdhulp;
9. ontslagregelingen voor medewerkers die niet (meer) op hun plaats zitten;
10. ‘fouten’ in het bestemmingsplan.
Vrije ruimte in de reserves
Om de mate van financiële flexibiliteit van de gemeenten te bepalen is het belangrijk om naar de vrije ruimte in
de reserves te kijken. Bij de gemeente Noordwijk hebben wij een beschrijving gegeven van gehanteerde
definities. Wanneer we dit toepassen voor de gemeente Noordwijkerhout ontstaat het volgende beeld:
 Vrij inzetbaar = 60,31%
 Bestemd = 11,27%
 Beklemd = 28,42%
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Dat wil zeggen dat de vermogenspositie van de gemeente Noordwijkerhout flexibel is; dit wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat de reserve Verkoop aandelen Nuon (€ 16,5 mln. ultimo 2016) als vrije reserve geldt, naast
de algemene reserve van de gemeente (€ 5,9 mln. ultimo 2016). De grootste beklemde reserve is de reserve
Kapitaallasten van € 8,6 mln. ultimo 2016.

2.4 Onderwerpen uit de verplichte paragrafen
In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde zoals die beschreven worden in de ingevolge het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven verplichte paragrafen. Artikel 9 van het BBV bepaalt
namelijk dat er in de beleidsbegroting paragrafen worden opgenomen waarin de beleidslijnen worden
vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten. 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 desbetreffende onderwerpen zijn: lokale
heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering,
bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Met de genoemde onderwerpen is telkens een financieel
belang gemoeid. De paragrafen bieden daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie
op de korte en de lange termijn.
In deze paragraaf worden de onderwerpen onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid
behandeld. De andere onderwerpen worden reeds elders in dit rapport behandeld.
2.4.1 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. Een goed beheer van
kapitaalgoederen is noodzakelijk om achterstallig onderhoud en daardoor kapitaalvernietiging te voorkomen.
Geïnventariseerd is in welke mate de gemeenten invulling gegeven hebben aan de paragraaf Onderhoud
kapitaalgoederen. Een en ander is ontleend aan de begroting 2017.
Per gemeente wordt in deze paragraaf kort ingegaan op de actualiteit van de beheerplannen en de financiële
vertaling daarvan in de begroting. In onderstaande tabel zijn deze punten voor de onderhoudsplannen van
beide gemeenten opgenomen.
Tabel 23 Beheer- en onderhoudsplannen kapitaalgoederen van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout met elkaar
vergeleken
Noordwijk

Noordwijkerhout

2012
2017

2015
2017/elke 2 jaar

nee
niet vast te stellen

nee
ja

vastgesteld
actualisatie

2012
2017

2003
2017

achterstallig onderhoud
raming reëel c.q. voldoende

nee
ja

nee
niet vast te stellen

2013
2017

2013
2017

nee

nee

Wegen
vastgesteld
actualisatie
achterstallig onderhoud
raming reëel c.q. voldoende
Openbaar groen

Gebouwen
vastgesteld
actualisatie
achterstallig onderhoud
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raming reëel c.q. voldoende

Noordwijk
ja

Noordwijkerhout
ja

2011
2017

2017
2021

nee
ja

nee
ja

2012
2016

2011 (actualisatie)
2017

nee

nee

ja

ja (opgenomen in investeringen)

2012
2021

2015
2017

nee
ja

nee
ja

2016
2022

2015
2019

nee
ja

nee
ja (opgenomen in investeringen)

Riool
vastgesteld
actualisatie
achterstallig onderhoud
raming reëel c.q. voldoende
Oeverbescherming
vastgesteld
actualisatie
achterstallig onderhoud
raming reëel c.q. voldoende
Baggeren
vastgesteld
actualisatie
achterstallig onderhoud
raming reëel c.q. voldoende
Openbare verlichting
vastgesteld
actualisatie
achterstallig onderhoud
raming reëel c.q. voldoende
De Schelft (Noordwijkerhout)
vastgesteld
actualisatie
achterstallig onderhoud
raming reëel c.q. voldoende

2012
In 2020 wordt de toekomst van
De Schelft nader bezien.
nee
ja

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, is er bij beide gemeenten geen sprake van achterstallig onderhoud.
De meeste beheerplannen zijn actueel. Daarnaast worden er dit jaar een aantal nieuwe beheerplannen
vastgesteld (wegen en groen gemeente Noordwijk; groen, baggeren en oeverinrichting , kunstwerken en
onderhoud gebouwen gemeente Noordwijkerhout). Voor enkele beheerplannen hebben wij op basis van de
beschikbare informatie niet kunnen vaststellen of de financiële middelen in het beheerplan overeenkomen
met de financiële middelen in de begroting (zie: ‘niet vast te stellen’). In het aandachtspuntenformulier ten
behoeve van het begrotingsonderzoek 2017 van de provincie melden beide gemeenten hierop geen
afwijkingen.
Kapitaallastennorm
Voor het beoordelen van de gezondheid van een gemeente is een belangrijk element of de gemeente de
ruimte voor kapitaallasten intact laat, zodat het mogelijk blijft om nieuwe investeringen te kunnen doen. Dit
wordt de kapitaallastennorm genoemd. Daarbij wordt gekeken of de vrijval kapitaallasten 49 niet wordt benut
voor lopende (andere) uitgaven.
49

Kapitaallasten bedragen de rente en afschrijving op gedane investeringen. Op het moment dat deze investering niet wordt vervangen,
vallen deze lasten vrij ten gunste van de algemene middelen. Een gemeente kan dan eventueel de middelen besteden voor andere
doeleinden. Wanneer er echter nieuwe investeringen worden gedaan, ontstaan er nieuwe kapitaallasten die gedekt moeten worden. Door
dit te doen met de vrijval van kapitaallasten ontstaat er een structurele dekking.
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Tabel 24 Kapitaallasten gemeente Noordwijk periode 2016-2020
2016R

Kapitaallasten Noordwijk
Rente
Afschrijving en aflossing

2017B

2018B

2019B

2020B

€ 444.618

€ 429.222

€ 406.913

€ 387.325

€ 4.592.182

€ 4.345.489

€ 3.977.125

€ 3.750.465

Kapitaallasten

€ 6.962.712

€ 5.036.800

€ 4.774.711

€ 4.384.038

€ 4.137.791

Waarvan buiten exploitatie (gedekt
door reserves/voorzieningen)

€ 4.339.185

€ 2.825.323

€ 2.653.351

€ 2.412.117

€ 2.268.960

€ 77.061.589

€ 74.461.248

€ 71.346.676

€ 73.507.591

€ 72.354.691

9%

7%

7%

6%

6%

3%

3%

3%

3%

3%

Exploitatielasten totaal
% van de totale exploitatielasten
% van de totale exploitatielasten,
exclusief kapitaallasten gedekt vanuit
reserves

De gemeente Noordwijk maakt in de kapitaallasten onderscheid tussen kapitaallasten die via reserves gedekt
worden en kapitaallasten die via de exploitatie gedekt worden (regulier investeringsplan). Het regulier
investeringsplan is in omvang begrensd tot een jaarlijks gemiddeld kapitaallastenniveau van circa € 3,3 mln.
(tot 2016). Vanwege een aanpassing van de rente bedraagt de omvang van het regulier investeringsplan vanaf
2017 ca. € 2,6 mln. als gemiddeld kapitaallastenniveau. In dit totale kapitaallastenniveau is ook de vrije ruimte
voor kapitaallasten van nieuwe investeringen opgenomen. Deze ruimte hangt ook samen met het vrijvallen van
kapitaallasten. Met het oog op instandhouding van structurele dekking van nieuwe investeringen is het
belangrijk dat de vrijval kapitaallasten niet wordt benut voor structurele andere uitgaven. De
kapitaallastennorm van de gemeente Noordwijk is goed op orde.
Tabel 25 Kapitaallasten gemeente Noordwijkerhout periode 2016-2020
Kapitaallasten
Noordwijkerhout
2015R
2016R
2017B

2018B

2019B

2020B

Rente

€ 3.234.702

€ 2.934.883

€ 723.034

€ 728.062

€ 697.838

€ 666.316

Afschrijving en aflossing

€ 1.663.503

€ 1.244.946

€ 1.535.089

€ 1.517.017

€ 1.514.063

€ 1.499.832

Kapitaallasten

€ 4.898.204

€ 4.179.829

€ 2.258.123

€ 2.245.079

€ 2.211.901

€ 2.166.148

€ 588.096

€ 9.414.236
€ 2.389.075

€ 2.437.706

€ 2.579.116

€ 2.639.770

€ 36.665.645

€ 45.559.841

13,4%

9,2%

Extra afschrijving t.l.v. reserves
Kapitaallasten incl. nieuwe
investeringen vanaf 2017
Exploitatielasten totaal
% van de totale
exploitatielasten
% van de totale
exploitatielasten, exclusief
kapitaallasten gedekt vanuit
reserves

€ 35.438.000 € 35.580.000 € 35.601.000 € 35.659.000
6,4%

6,3%

6,2%

6,1%

6,7%

6,9%

7,2%

7,4%

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 en de Bestuursrapportage 2016 is in de gemeente
Noordwijkerhout besloten om de boekwaarde van investeringen in wegen in één keer af te schrijven. Dit zorgt
ervoor dat er in de toekomst minder rente- en afschrijvingskosten zijn. Dit bedrag is grotendeels ten laste
gebracht van de reserve Verkoop aandelen Nuon. Dit is te zien in de daling van de kapitaallastennorm
(percentage kapitaallasten van de totale exploitatielasten). Vanaf 2017 blijft deze ongeveer gelijk. Hoewel de
kapitaallasten van wegen tot en met 2016 volledig zijn afgeschreven, dient er wel gewaakt te worden voor
voldoende ruimte in de exploitatie voor vervangingsinvesteringen wegen. Dit doet de gemeente door in de
meerjarenraming rekening te houden met de lasten van vervangingsinvesteringen. Deze worden in de
begroting weergegeven in het investerings- en urgentieschema 2017-2020 (bijlage 2 begroting 2017). De lasten
van deze investeringen worden voor een deel gedekt vanuit de vrijval van kapitaallasten van oude
investeringen die volledig zijn afgeschreven. Hier wordt in de meerjarenraming rekening mee gehouden.
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Met het oog op de instandhouding van structurele dekking van nieuwe investeringen is het belangrijk dat de
vrijval kapitaallasten niet wordt benut voor structurele andere uitgaven. De kapitaallastennorm van de
gemeente Noordwijkerhout is goed op orde.
2.4.2 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 wanneer 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.
Hoewel gemeenten financiële en bestuurlijke belangen hebben in een verbonden partij, staat een verbonden
partij op afstand van de gemeente. Door deze afstand kunnen er financiële en bestuurlijk-organisatorische
risico’s ontstaan, doordat de gemeente minder gemakkelijk kan bijsturen. Daarnaast heeft een verbonden
partij vaak taken die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente. Door de afstand die
er tussen een verbonden partij en de gemeente bestaat, bestaat er ook met betrekking tot de (sturing op)
realisatie van deze doelstellingen een risico.
Hieronder volgt een overzicht met de samenwerkingsverbanden waarin de gemeenten participeren, op basis
van de begroting 2017 van beide gemeenten.
Tabel 26 De verbonden partijen van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout met elkaar vergeleken
Verbonden partijen

Noordwijk

Noordwijkerhout

Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

x

x

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek

x

x

Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD)

x

x

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-,
Duin- en Bollenstreek

x

x

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden

x

x

x

x

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke belastingen
Lisse – Noordwijk – Teylingen
Gemeenschappelijke regeling P&O Noordwijk en
Noordwijkerhout
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West
Holland

x
x

x

x

Gemeenschappelijke regeling I&A Noordwijk en
Noordwijkerhout

x

x

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

x

x

Alliander

x

x

Duinwaterbedrijf Zuid Holland Dunea

x

x

Greenport Ontwikkelings Maatschappij

x

x

Samenwerkingsovereenkomst Noordwijk en AVR

x
x

De Meerlanden Holding NV
Inkoop Stichting RIJK

x

x
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De gemeente Noordwijkerhout heeft ervoor gekozen om in het kader van de verbetering van de informatie
met betrekking tot verbonden partijen eens in de vier jaar een Nota Verbonden Partijen op te stellen en aan te
bieden aan de raad. Deze Nota Verbonden Partijen wordt opgesteld in samenwerking met de gemeente
Noordwijk.
De financiële bijdrage aan de weergegeven verbonden partijen is € 15.519.150,— voor de gemeente
Noordwijk en € 8.771.485,— voor de gemeente Noordwijkerhout. Deze bijdragen zijn gebaseerd op de
weergegeven directe bijdragen in de begroting 2017 van beide gemeenten. Naast deze bijdragen begroot de
gemeente Noordwijk te ontvangen baten van € 336.500,— vanuit (dividend van) de verbonden partijen. Voor
de gemeente Noordwijkerhout bedraagt dit € 273.500,—. Voor de gemeente Noordwijk betekent dit dat
20,8% van de totale lasten in de begroting 2017 betrekking heeft op verbonden partijen. Voor de gemeente
Noordwijkerhout is dit cijfer 24,8%.
Risico’s
De verbonden partijen van de gemeente Noordwijk en de gemeente Noordwijkerhout zijn voor een groot deel
overlappend. Hierdoor spelen met betrekking tot de risico’s met betrekking tot verbonden partijen ook voor
een deel dezelfde zaken. Hieronder schetsen wij kort de belangrijkste risico’s met betrekking tot verbonden
partijen. Deze risico’s bestaan naast het risico dat de gemeente te maken krijgt met extra kosten wanneer een
verbonden partij niet kan komen tot een sluitende exploitatie.
GOM
Voor de projecten die de GOM uitvoert geldt dat ‘de kosten voor de baten uitgaan’. Hier bestaat dus een risico.
Daarnaast staan de gemeenten voor een bedrag garant voor GOM. Deze garantstelling vormt een risico
wanneer GOM niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit is bij de gemeente Noordwijk
opgenomen als risico in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting
2017. De gemeente Noordwijkerhout identificeert de begrotingstekorten van GOM als risico in haar paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Keuze omgevingsdienst gemeente Noordwijkerhout
Het moeten overstappen van de Milieudienst IJmond naar West-Holland, met ingang van 1 januari 2017, zal
leiden tot meerkosten. Vanaf 2017 houdt de gemeente rekening met een mogelijk risico van € 60.000,— per
jaar. Vanaf 2018 is in de meerjarenbegroting € 40.000,— opgenomen ten behoeve van milieutaken. De
gemeente Noordwijkerhout heeft in haar begroting 2017 geen verbonden partij opgenomen met betrekking
tot de taken van een milieudienst/omgevingsdienst. Het bestaande contract met Omgevingsdienst IJmond
loopt tot 1 januari 2017. Bij het opstellen van de begroting was de toekomstige keuze voor een
omgevingsdienst nog niet duidelijk, ook omdat nog niet geheel duidelijk was welke taken wettelijk niet meer bij
de gemeente blijven dan wel uitgevoerd gaan worden. De gemeente is in de begroting voornemens om het
bestaande contract met Omgevingsdienst IJmond met een halfjaar te verlengen. Inmiddels is een traject
ingezet waarbij later dit jaar gestart wordt met overdracht van de taken van Omgevingsdienst IJmond aan de
Omgevingsdienst West-Holland. Dit wordt in eerste instantie via een dienstverleningsovereenkomst geregeld,
waarna toetreding tot de gemeenschappelijke regeling zal volgen.
2.4.3 Grondbeleid
Wijzigingen regels grondexploitatie nieuwe BBV
Voordat wij ingaan op de grondexploitaties van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, schetsen wij de
wijzigingen van het wettelijk kader door het nieuwe Besluit begroting en verantwoording gemeenten en
provincies (BBV).
Voor grondexploitaties zijn in het kader van het BBV nieuwe regels opgesteld. Deze veranderingen in
regelgeving hebben als doel om duidelijkheid en transparantie te verschaffen over welke kosten wel en welke
kosten niet thuishoren in een gemeentelijke grondexploitatie.
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Dit verbetert de vergelijkbaarheid van de jaarrekening en de begroting binnen de gemeente en zorgt voor
dezelfde waardering in de boeken waarover ook de fiscus zal afrekenen. Ook het voorzichtigheidsargument
speelt een rol. Na de forse afboekingen in de afgelopen jaren wil men voorkomen dat er opnieuw hoge
boekwaarden kunnen ontstaan, waarvan later blijkt dat die niet meer terugverdiend kunnen worden.
De consequenties van deze veranderingen zijn als volgt:
 Bouwgrondexploitatie is een ondernemersactiviteit waarover vennootschapsbelasting wordt berekend,
dus om misverstanden te voorkomen worden met ingang van 1 januari 2016 fiscaal en BBV-technisch
dezelfde kosten aan de grondexploitatie toegerekend.
 Op de boekwaarde van de ‘niet in exploitatie genomen gronden’ (NIEGG) kunnen met ingang van 1 januari
2016 niet langer rente of andere kosten worden bijgeschreven. Dergelijke gronden worden niet meer als
grondexploitatie gezien, maar worden opgenomen onder de materiële vaste activa (MVA), tegen een
boekwaarde die nooit hoger ligt dan de huidige marktwaarde. In theorie kan dit nog tot afwaarderingen
leiden, waarbij een overgangsregeling van vier jaar geldt: als de gronden vóór 31 december 2019 in
exploitatie genomen worden, kan de afwaardering achterwege blijven. In de praktijk zal die niet meer
voorkomen, omdat de NIEGG’s veelal reeds zijn afgewaardeerd.
 Ten aanzien van de bouwgronden in exploitatie (BIE) kunnen door de wijzigingen minder kosten vanuit de
grondexploitatie worden gedekt. Zo mogen alleen nog werkelijk gemaakte rentekosten worden
bijgeschreven. En niet alle bovenwijkse voorzieningen kunnen nog zonder meer uit de grondexploitatie
worden gedekt. Voor de berekening van de netto contante waarde (NCW) moet de disconteringsvoet in
het huidige voorstel voortaan gelijk zijn aan de rentevoet. Dit zorgt voor een uniforme werkwijze bij het
bepalen van de omvang van verliesvoorzieningen.
 De looptijd van grondexploitaties wordt in principe beperkt tot 10 jaar (> 10 jaar is enkel toegestaan indien
dit goed gemotiveerd en geautoriseerd wordt door de raad).
 Er mag geen indexering meer worden toegepast op toekomstige opbrengsten die een langere
planningshorizon hebben dan tien jaar.
Grondexploitatiebeleid gemeente Noordwijk
De gemeente Noordwijk kent een actief grondbeleid. Dit is vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2017-2018. De
gemeente Noordwijk kiest hiervoor om twee redenen:
 Door actief grondbeleid heeft de gemeente een sterke regierol en kan winstoptimalisatie worden bereikt.
 De gemeente Noordwijk kan door middel van actief grondbeleid per plan keuzes maken voor een passende
vorm van ontwikkeling, gebaseerd op strategische afwegingen.
In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Denk mee, doe meer’ wordt aangegeven dat de gemeente Noordwijk actief
grondbeleid blijft voeren, waarbij de gemeente bepaalt, en stuurt op kosten én opbrengsten. Winsten als
resultaat van grondexploitaties kunnen worden ingezet voor investeringen, onder meer in de volkshuisvesting.
Naast de Nota Grondbeleid 2017-2018 en de reguliere rapportage over de grondexploitaties in de P&C-cyclus,
kent de gemeente een Boek Grondbedrijf . Het doel van het Boek Grondbedrijf is om één keer per jaar de
actuele stand van zaken van het grondbedrijf inzichtelijk te maken en te communiceren met de gemeenteraad.
De gemeente Noordwijk maakt onderscheid naar drie soorten grondexploitaties, die zijn aangepast conform de
nieuwe richtlijnen BBV:
 bouwgrond in exploitatie (BIE’s) met grondexploitatie50;
 bouwgrond in exploitatie (BIE’s) zonder grondexploitatie;
 voorraden grond in de Algemene Dienst.
Voor het grondbedrijf is een aansluiting op de woningbouwprogramma’s belangrijk. In het Boek Grondbedrijf is
een analyse opgenomen ten aanzien van de woningbouwprognoses (zie specifiek p. 15 van het Boek
Grondbedrijf). Uit deze prognoses blijk dat er de afgelopen jaren gemiddeld sprake was van een stijging van de
verwachte woningbouw.
50

Binnen het programma Noordwijk Zeewaardig is het complex Wantveld gelabeld als een ‘primaire grondexploitatie’. Hiervoor is gekozen
om duidelijk te maken dat het programma en het stedenbouwkundige plan nog in ontwikkeling zijn.
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Dit lijkt realistisch, gezien diverse tekenen van een herstellende economie met daarbij een herstellende
woningmarkt. De provincie hanteert vooralsnog voor de gemeente Noordwijk een opgave van 1.031 woningen
in de periode 2012-2019. Dit betekent dat dit aantal met de vastgestelde BIE’s niet volledig is ingevuld en dat
er ruimte is om voor de overige complexen grond uit te geven en eventuele particuliere projecten toe te staan.
Bij deze complexen is het mogelijk om nog keuzes te maken in zowel programmering als in planning, zodat
afstemming mogelijk is op de actuele marktvraag.
Het volgende overzicht geeft inzicht in boekwaarden en het verwachte eindresultaat op eindwaarde van de
plannen in exploitatie. Dit overzicht is gebaseerd op peildatum 31-12-2016.
Tabel 27 Grondexploitaties (in exploitatie genomen) gemeente Noordwijk peildatum 31-12-2016
BIE's gemeente Noordwijk met grondexploitatie
Nr Omschrijving project
Boekwaarde per 31-12-2016
1 Bedrijfskavels 's Gravendijck
€
-1.119.009
2 Losplaatsweg
€
-3.782.049
3 Space Business Park
€
7.454.499
4 Offem Zuid
€
15.802.479
5 Boechorst
€
142.802
6 Centraal Park 1e fase
€
20.338.273
Programma Noordwijk Zeewaardig
7 Wantveld
€
1.729.569
8 Maarten Kruytstraat
€
5.230.571
Totaal
€
45.797.135
BIE's gemeente Noordwijk zonder grondexploitatie
Nr Omschrijving project
Boekwaarde per 31-12-2016
1 Van der Mortelstraat
€
-514.688
2 Bronsgeest
€
23.349
3 Jans Kroonsplein
€
31.623
4 De Nes I
€
-165
5 Northgohal e.o.
€
211.878
Voorraden grond gemeente Noordwijk
Nr Omschrijving project
Boekwaarde per 31-12-2016
1 t Laantje
€
1.337.806
2 Achterweg
€
1.786.350
3 Wilhelminastraat 1-3
€
1.117.459
4 Beeklaan 49
€
486.647
5 Vuurtorenplein
€
851.106
6 Palaceplein
€
750.763
7 Hoogvlietterrein
€
198.832
8 ‘De Hoek’ Vinkeveld
€
68.223
9 ‘t Harlekijntje
€
181.586
10 Vinkeveld-Zuid
€
1.503.363
11 Uitvaltij
€
21.097

Nog te maken kosten
€
198.760
€
1.817.636
€
1.098.810
€
8.630.757
€
1.816.422
€
4.973.158
€
€
€

Nog te ontvangen opbrengsten
€
-571.000
€
-84.000
€
-13.670.175
€
-22.585.000
€
-2.176.000
€
-37.008.677

16.538.908 €
833.130 €
35.907.581 €

Resultaat Nominaal
€
-1.506.133
€
-2.087.001
€
-6.088.080
€
1.818.826
€
-227.777
€
-12.727.848

-21.076.000 €
-4.322.000 €
-101.492.852 €

Resultaat NCW
€
-1.491.249
€
-2.045.934
€
-5.566.422
€
1.713.417
€
-221.084
€
-12.231.212

-3.564.549 €
1.832.711 €
-22.549.851 €

Risico
€
€
€
€
€
€

33.000
752.000
600.000
110.000
900.000

-3.291.711 €
1.761.199 €
-21.372.996 €

2.650.000
150.000
5.195.000

Cashflow
€
-435.926
€
-16.653.427
€
-1.111.731
€
-1.334.271
€
-221.957

De BIE’s met grondexploitaties laten een positief resultaat zien (opbrengsten hoger dan de lasten) van € 21,3
mln. op contante waarde. De projecten Offem Zuid en Maarten Kruytstraat kennen een negatief resultaat.
Naast de BIE’s met grondexploitatie kent de gemeente een vijftal BIE’s zonder grondexploitatie. Bij een aantal
projecten is er een reëel en stellig voornemen om de gronden met het oog op de toekomst in ontwikkeling te
brengen. Daarnaast heeft de gemeente Noordwijk nog 11 projecten die bestempeld worden als voorraden
grond.
Conform de regels van het BBV en het voorzichtigheidsbeginsel worden winsten genomen bij afsluiting van het
complex (met uitzondering van eventuele tussentijdse winstneming) en eventuele verliezen moeten genomen
worden op moment dat deze verliezen bekend zijn.
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening een inventarisatie gemaakt van de risico’s
die zich voordoen in de grondexploitatie en de BIE’s zonder Grex die in het grondbedrijf zijn geadministreerd.
Het totaal van de nettorisico’s (de benodigde weerstandscapaciteit) moet kunnen worden afgedekt door de
beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. De beschikbare weerstandscapaciteit van het
grondbedrijf wordt als volgt berekend: de som van de reserve winst uit grondbedrijf + alle voorziene
exploitatiewinsten -/- de lastendekking van voorgenomen investeringen = de beschikbare
weerstandscapaciteit.
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Looptijd
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2025
31-12-2022
31-12-2019
31-12-2020
31-12-2024
31-12-2020

Hiervoor is in juni 2013 door het college van burgemeester en wethouders bepaald dat de beschikbare
weerstandscapaciteit van het grondbedrijf minimaal een factor 1,25 van het nettototaalbedrag van de risico’s
van de grondexploitaties en de BIE’s zonder Grex moet zijn. De netto risico’s van exploitaties die binnen de
grondexploitatie zelf kunnen worden opgevangen worden niet tot de benodigde weerstandscapaciteit
gerekend.
De benodigde weerstandscapaciteit komt uit de inventarisatie / kwantificering van de risico’s in de BIE’s, de
’BIE’s zonder grondexploitatie’ en de Voorraden grond. Wat betreft de BIE’s geldt de inventarisatie/
kwalificering van risico’s alleen van toepassing voor die exploitaties waarbinnen de risico’s niet kunnen worden
gedekt door het resultaat van de grondexploitatie. Dat kan zijn omdat het resultaat niet toereikend is of omdat
het resultaat (deels) is bestemd voor andere doeleinden.
De gemeente stelt in het Boek Grondbedrijf: Ten opzichte van de risicoparagraaf voor de jaarrekening 2016 van
het grondbedrijf is de weerstandsratio naar boven bijgesteld en is nu 4,2. Dit is veroorzaakt doordat een aantal
complexen een positief resultaat hebben (Bedrijfskavels ’s-Gravendijck, Losplaatsweg), een aantal risico’s zijn
bijgesteld omdat hier meer duidelijkheid over is en een aantal risico’s zijn ingeboekt in de grondexploitatie. De
weerstandratio zit daarmee boven de ondergrens van 1,25 en is dus ruim voldoende (status ‘uitstekend’) om de
risico’s van de grondexploitaties te kunnen dekken.
Onze benadering, om bovenstaande te toetsen, voor het kwantificeren van risico’s bestaat uit vier elementen:
1. Inventariseren van projectspecifieke risico’s in de plannen. Belangrijk is dat deze risico’s regelmatig
worden gemonitord. Eventuele verliezen worden direct genomen.
2. Totaal BIE zonder grondexploitatie minimaliseren. Zoals hierboven beschreven is deze voorraad in de
gemeente Noordwijk circa -/- € 248.003,—.
3. Een percentage van de geraamde nog te maken kosten reserveren vanuit de gedachte dat er in veel
plannen sprake is van een te optimistische planning. Bij vertraging in het plan is er sprake van extra
rentebijschrijvingen over de boekwaarde. Bij een vertraging van één à twee jaar is er al snel sprake van tot
20% verhoogde boekwaarde. Daarmee neemt het (positieve) resultaat ook af.
4. Een percentage van de geraamde grondopbrengsten reserveren. De ramingen van toekomstige
opbrengsten zijn namelijk sterk afhankelijk van de economische vooruitzichten. Ook hier is al snel sprake
van 20% lagere opbrengsten.
De kans dat beide laatste risico’s zich tegelijk zullen voordoen is in het huidige tijdsgewricht aanzienlijk en
wordt ingeschat op 40%. Onze risico-inschatting geeft aan hoe groot de reserve grondexploitatie minimaal
moet zijn om de risico’s te kunnen opvangen.
Tabel 28 Minimale omvang van risicoreserve grondexploitaties gemeente Noordwijk
Grondexploitaties
Totaal
Risicofactor
Geraamde
exploitatiekosten
Geraamde
exploitatieopbrengsten

Risico

€ 35.907.581

20%

€ 7.181.516

€ 101.492.852

20%

€ 20.298.570

€ 27.480.087
40%
€ 10.992.035

Conform het Boek Grondbedrijf 2017 heeft de gemeente een weerstandscapaciteit op het grondbedrijf van
€ 16,1 mln. Dit is voldoende om de risico’s af te dekken, ook conform onze benadering.
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Het grondbedrijf maakt een groot gedeelte uit van de exploitatie van de gemeente; hierdoor is er wel sprake
van een verhoogd risico, zie ook de hieronder het kengetal grondexploitaties conform de normering van het
nieuwe BBV. Voor de gemeente Noordwijk is het zaak om de risico’s goed te blijven inschatten en hierop te
sturen. We constateren dat dit nu goed gebeurt door middel van het grondboek en de positieve
voorcalculatorische resultaten op de projecten.
In 2015 is er een aantal kengetallen vastgesteld door de commissie-Depla (landelijke normering) die
gemeenten dienen op te nemen in hun P&C-documenten. Eén van deze kengetallen is het kengetal
grondexploitatie. Dit geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de
totale (geraamde) baten. Een laag percentage geeft dus aan dat het risico relatief klein is. Dit behoeft echter de
nuance dat een lage (huidige) boekwaarde geen volledig beeld geeft van de nog te maken kosten en de
verwachte inkomsten. Gemeenten kunnen op basis van dit kengetal dus niet één-op-één met elkaar vergeleken
worden; het getal laat een momentopname zien. Voor de gemeente Noordwijk is het kengetal grondexploitatie
82,64% in 2015 (realisatie); 83,59% in 2016 (realisatie) en 76,51% begroot in 2017. Dit kan gekenmerkt worden
als onvoldoende, omdat er sprake is van een verhoogd risico door de grote omvang van de grondexploitaties
binnen de reguliere exploitatie van de gemeente Noordwijk.
Grondexploitatiebeleid gemeente Noordwijkerhout
Het grondbeleid van de gemeente Noordwijkerhout is vastgelegd in de Nota Grondbeleid uit 2007. Dit beleid is
bij de evaluatie van de nota in 2011 voortgezet. Deze nota zal in 2017 weer worden geëvalueerd en
geactualiseerd. In dit beleid is sprake van een strategisch grondbeleid. Dat wil zeggen dat de gemeente
gronden en bouwwerken zal verwerven indien daarmee het algemeen belang wordt gediend.51 We constateren
dat in de jaarrekening 2016 gesproken wordt over een faciliterend grondbeleid. Faciliterend grondbeleid houdt
in dat de gemeente zelf geen grondexploitaties voert maar dit overlaat aan private ontwikkelaars.52
De gemeente Noordwijkerhout kent een aantal complexen die in exploitatie zijn genomen. Drie exploitaties
betreffen grondexploitaties waarin de gemeente een faciliterende rol speelt. Alleen het complex
Leefbaarheidsimpuls De Zilk betreft een BIE. Onderstaand schema maakt dit inzichtelijk.
Tabel 29 Grondexploitaties (in exploitatie genomen) gemeente Noordwijkerhout peildatum 01-01-2016, inclusief
grondexploitaties waarin de gemeente een faciliterende rol speelt
BIE's met grondexploitatie gemeente Noordwijkerhout
Nr Omschrijving project
Boekwaarde per 01-01-2016
1 Complex Kerkstraat
€
443.913
2 Complex Mossenest II
€
-16.036
3 Ontwikkeling vml. Bavo-terrein €
1.052.965
4 Leefbaarheidsimpuls De Zilk
€
4.117.620
5 Sancta Maria
€
641
SubTotaal
€
5.599.102
Verliesvoorziening getroffen De Zilk €
950.225
Totaal
€
4.648.877

Boekwaarde 31-12-2016
€
€
-50.032
€
995.654
€
4.296.673
€
3.566
€
5.245.861
€
912.402
€
4.333.459

Nog te maken kosten
€
€
164.842
€
4.247.948
€
1.673.219
€
293.782
€
6.379.791
€

Nog te ontvangen opbrengsten
€
€
152.941
€
5.347.654
€
5.057.490
€
329.000
€
10.887.085

6.379.791 €

Resultaat Nominaal Looptijd
€
2016
€
-38.131
2017
€
-104.052
2027
€
2025
€
-31.652
2021
€
-173.835

10.887.085 €

-173.835

De grondexploitaties waarin de gemeente een faciliterende rol speelt laten een positief resultaat zien
(opbrengsten hoger dan de lasten) van € 173.835,—. Voor het complex Leefbaarheidsimpuls De Zilk is sprake
van een negatief resultaat van -/- € 912.402,— (peildatum 31-12-2016). Hiervoor heeft de gemeente een
voorziening getroffen.
Om het strategisch grondbeleid in financiële zin te faciliteren, zijn door de raad verschillende
(bestemmings)reserves in het leven geroepen. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2010 staan deze
beschreven. Hieronder worden de relevante reserves en de voorziening Bouwgrondexploitaties voor het
grondbeleid samengevat.

51
52

Gemeente Noordwijkerhout, 2007, Nota Grondbeleid 2007 en de keuze voor het benutten van kansen, 8 maart 2007, p. 1-41.
Commissie BBV, 2016, Faciliterend Grondbeleid, maart 2016, p. 1-10.
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Tabel 30 Reserves en voorzieningen grondexploitaties gemeente Noordwijkerhout peildatum 31-12-2016
Egalisatiereserve Bouwgrondexploitaties
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
Reserve Dorpsontwikkeling
Voorziening Bouwgrondexploitaties
Totaal Reserve
Totaal Voorziening

Bedrag per 31-12-2015
€
305.230
€
277.752
€
35.576
€
950.225
€
618.558
€
950.225

Bedrag per 31-12-2016
€
462.541
€
315.116
€
36.465
€
912.402
€
814.122
€
912.402

Wanneer wij onze risicobenadering uitvoeren (zoals beschreven bij ‘Grondexploitatiebeleid gemeente
Noordwijk’), ontstaat het volgende beeld.
Tabel 31 Minimale omvang van risicoreserve grondexploitaties gemeente Noordwijkerhout
Grondexploitaties
Totaal
Risicofactor
Geraamde
exploitatiekosten
Geraamde
exploitatieopbrengsten

Risico

€ 6.379.791

10%

€ 637.979

€ 10.887.085

10%

€ 1.088.709

€ 1.726.688
40%
€ 690.675

Vanuit deze benadering zijn de reserves van € 814.122,— voldoende voor het opvangen van de risico’s
aangaande grondexploitaties.
Voor de gemeente Noordwijkerhout is het kengetal grondexploitatie 12% in 2015 (realisatie); 11% in 2016
(realisatie) en 13% begroot in 2017. Dit kan gekenmerkt worden als goed. De omvang van de grondexploitatie
neemt een relatief klein aandeel in in de reguliere exploitatie van de gemeente. Hierdoor is er sprake van een
gering risico.

2.5 Inkomsten via het Gemeentefonds
Bij het onderdeel inkomsten wordt de afhankelijkheid van het Rijk voor de verwerving van inkomsten bekeken.
Dit is in negatieve zin geformuleerd als de gevoeligheid voor Rijksbezuinigingen. Hoe hoger de afhankelijkheid
van het Rijk, hoe minder flexibel de begroting van een gemeente is. Daarbij onderscheiden we de
afhankelijkheid van de Algemene uitkering en de afhankelijkheid van overige uitkeringen. Hoe hoger het
aandeel van rijksuitkeringen in de begroting, hoe lager de flexibiliteit, want de flexibiliteit zit dan alleen aan de
uitgavenkant. De gemeente Noordwijk laat in cijfers de volgende afhankelijkheid zien.
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Tabel 32 Mate van afhankelijkheid van uitkering van het Rijk gemeente Noordwijk periode 2016 tot en met 2020
Gemeente Noordwijk

2016

2017

2018

2019

2020

Realisatie

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

€ 17.130.625

€ 18.013.591

€ 18.525.428

€ 19.074.682

Algemene uitkering

€

17.166.798

Integratie- en decentralisatieuitkeringen
(onderdeel E)

€

2.157.736

€

2.090.677

€

2.057.318

€

2.069.009

€

2.097.119

3 D’s in het sociaal domein

€

9.129.981

€

8.661.677

€

8.578.906

€

8.445.230

€

8.374.061

Decentralisaties AWBZ/Wmo

€

3.313.227 €

3.064.655 €

3.033.262 €

3.001.760 €

2.996.329

Decentralisaties Jeugd

€

3.587.472 €

3.524.458 €

3.612.703 €

3.622.235 €

3.648.090

Decentralisaties Participatiewet

€

2.229.282 €

2.072.564 €

1.932.941 €

1.821.235 €

1.729.642

Eigen inkomsten

€

47.583.029

€ 42.582.864

€ 42.728.008

€ 42.868.427

€ 40.681.795

Totale exploitatie (baten)

€

76.037.544

€ 70.465.843

€ 71.377.823

€ 71.908.094

€ 70.227.657

% algemene uitkering van totale baten
% Integratie- en decentralisatieuitkeringen van
totale baten

22,58%

24,31%

25,24%

25,76%

27,16%

2,84%

2,97%

2,88%

2,88%

2,99%

% 3D's Sociaal Domein van de totale baten

12,01%

12,29%

12,02%

11,74%

11,92%

% rijksuitkeringen van totale baten

37,42%

39,57%

40,14%

40,38%

42,07%

De gemeente Noordwijkerhout laat in cijfers de volgende afhankelijkheid zien:
Tabel 33 Mate van afhankelijkheid van uitkering van het Rijk gemeente Noordwijkerhout periode 2016 tot en met 2020
Gemeente Noordwijkerhout

2016

2017

2018

2019

2020

Realisatie

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Algemene uitkering

€

11.349.760 €

10.856.531 €

€

11.508.688

Integratie- en decentralisatieuitkeringen
(onderdeel E)

€

1.338.686

€

1.278.084

€

1.251.026 €

1.259.945 €

1.278.417

3 D’s in het sociaal domein

€

6.024.103

€

5.890.587

Decentralisaties AWBZ/Wmo

€

1.989.256

€

1.914.015

€

5.820.693 €

5.754.212 €

5.672.529

€

1.886.150

€

1.865.655

€

Decentralisaties Jeugd

€

2.737.072

€

1.855.570

2.751.717

€

2.782.670

€

2.782.674

€

Decentralisaties Participatiewet

€

1.297.775

€

2.783.116

1.224.855

€

1.151.873

€

1.105.883

€

Eigen inkomsten

€

1.033.843

19.814.593 €

16.738.798 €

17.053.078

€

16.908.989

€

16.852.366

Totale exploitatie (baten)

€

38.527.142 €

34.764.000 €

35.258.000

€

35.321.000

€

35.312.000

31,23%

11.133.203

31,58%

€

11.397.854

% algemene uitkering van totale baten
% Integratie- en decentralisatieuitkeringen van
totale baten

29,46%

32,27%

32,59%

3,47%

3,68%

3,55%

3,57%

3,62%

% 3D's Sociaal Domein van de totale baten

15,64%

16,94%

16,51%

16,29%

16,06%

% rijksuitkeringen van totale baten

48,57%

51,85%

51,63%

52,13%

52,28%

De integratie- en decentralisatie-uitkeringen bestaan uit Rijksbijdragen rondom doeluitkeringen, bijvoorbeeld
in het kader van Maatschappelijke Opvang en OGGZ , Toelage Huishoudelijk Hulp et cetera, en Integratieuitkeringen, bijvoorbeeld in het kader van de Wmo, Peuterspeelzaalwerk, Decentralisatie provinciale taken
vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Vanaf 2015 ontvangende de gemeenten gelden aangaande de Integratie-uitkering Sociaal Domein
(decentralisaties AWBZ/Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet). Deze bedroeg voor de gemeente
Noordwijkerhout in 2016 € 6.024.103,— en loopt verder af naar € 5.672.529,— in 2020. Voor de gemeente
Noordwijk bedroeg deze in 2016 € 9.129.981,— en loopt verder af naar € 8.374.061,— in 2020.
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De eigen inkomsten bestaan uit de baten die de gemeente genereert op de programma’s (geen
rijksoverdracht). Hierbij kan gedacht worden aan inkomsten uit de belastingen, leges, grondexploitaties,
bestemmingsheffingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing) et cetera.
In de Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 201553 blijkt dat de gemeente Noordwijkerhout per inwoner 37%
minder aan Rijksbijdragen krijgt dan het landelijk gemiddelde, voor de gemeente Noordwijk is dit 39%. Dat is
overigens regulier voor gemeenten van deze omvang. De grote gemeenten ontvangen ruim meer dan het
landelijk gemiddelde.
We concluderen dat de gemeente Noordwijkerhout voor iets meer dan de helft van haar inkomsten afhankelijk
is van inkomsten van het Rijk en voor meer dan de helft afhankelijk van overige inkomsten. Voor de gemeente
Noordwijk geldt dat de gemeente voor ongeveer 40% afhankelijk is van inkomsten van het Rijk en voor
ongeveer 60% van eigen inkomsten.
Vanaf 2015 zien we die afhankelijkheid op de specifieke uitkeringen licht toenemen door de uitkeringen in het
kader van de decentralisatie (Uitkeringen in het kader van de Integratie-uitkering Sociaal Domein). Daarmee is
er, vergeleken met landelijke gemiddelden van gemeenten van gelijke omvang, voor de gemeente
Noordwijkerhout een redelijke eigen beleidsruimte aanwezig. Dit behoeft in die zin nuancering dat eigen
beleidsruimte niet hetzelfde is als bestedingsruimte. De gemeente kan door middel van eigen maatregelen,
rentebeleid en tarievenbeleid wel meer dan een gemeente die grotendeels afhankelijk is van het Rijk. De
gemeente Noordwijkerhout heeft nog ruimte in haar eigen belastingen om extra middelen te generen; wij
noemen als voorbeeld de onbenutte belastingcapaciteit op de OZB (zie de volgende paragraaf). Voor de
gemeente Noordwijk geldt dat er relatief grote mate van eigen beleidsruimte aanwezig is; daarnaast heeft de
gemeente Noordwijk nog ruimte om extra middelen te genereren, bijvoorbeeld ten aanzien van de onbenutte
belastingcapaciteit op OZB.

2.6 Belastingen en overige heffingen
2.6.1 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 structuurkenmerken. Een belangrijk principieel uitgangspunt hierbij is dat gemeenten in staat moeten worden gesteld tot een gelijke voorzieningencapaciteit bij een
gelijke belastingdruk. Om die reden is in 1997 als onderdeel van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds
een zogenoemde ‘inkomensmaatstaf’ ingevoerd. Deze inkomensmaatstaf symboliseert het lokale belastinggebied en wordt om uitvoeringstechnische redenen beperkt tot de grootste belastingsoort, de OZB geheven
naar de grondslagwaarde in het economisch verkeer van het vastgoed. De werking van de maatstaf is dat een
positieve WOZ-waarde wordt vermenigvuldigd met een negatief rekentarief, waardoor er een aftrek in de
algemene uitkering ontstaat ten opzichte van de uitgavenmaatstaven die leiden tot een uitkering aan de
gemeenten. Voor het jaar 2017 gelden de volgende rekentarieven:
 OZB woningen: 0,1107%
 OZB niet-woningen (eigenaren deel): 0,1563%
 OZB niet-woningen (gebruikersdeel): 0,1260%
Gemeenten met relatief hoge WOZ-waarden (door veel dure woningen en/of bedrijfsgebouwen) krijgen dus
een hoge aftrek en daarmee een relatief lage algemene uitkering. Gemeenten met lage WOZ-waarden
andersom. Toch zal de optelsom van OZB-opbrengst en algemene uitkering (rekening houdend met
structuurkenmerken) grosso modo aan elkaar gelijk zijn. Daarmee wordt elke gemeente in staat gesteld een
gelijke voorzieningencapaciteit aan te bieden aan hun burgers.
Gezien de autonomie van gemeenten de hoogte van de eigen belastingtarieven vast te stellen, kunnen ze OZB
tarieven hanteren die afwijken van de landelijke rekentarieven in het Gemeentefonds.
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COELO, 2015, Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2015, COELO Groningen, p. 1-72.
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Als een gemeente globaal gezien percentages hanteert die boven de Gemeentefondspercentages uitstijgen,
houdt die gemeente eraan over. Die gemeente kan daarmee meer voorzieningen aan haar burgers aanbieden
dan een gemeente die lagere OZB-tarieven hanteert. In de volgende paragraaf gaan wij in op de tarieven die de
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hanteren wat betreft OZB-heffing.
2.6.2 De belangrijkste belastingen vergeleken
De gemeente Noordwijk neemt in de Atlas van de Lokale Lasten de 327e positie in54, waarbij geldt dat nummer
1 de laagste lokale lasten heeft. De gemeente Noordwijkerhout neemt de 267e positie in. Daarmee is de lokale
lastendruk van beide gemeenten lager dan gemiddeld in Nederland. De tarieven OZB (zowel woningen als nietwoningen) liggen onder het landelijk gemiddelde. De afvalstoffenheffingen van beide gemeenten liggen boven
het landelijk gemiddelde. De rioolheffing van de gemeente Noordwijk ligt onder het landelijk gemiddelde en de
rioolheffing van de gemeente Noordwijkerhout ligt boven het landelijk gemiddelde. In de onderstaande tabel
hebben wij de tarieven van beide gemeenten afgezet tegen het landelijk gemiddelde, de maximum- en de
minimumtarieven.
Tabel 34 Tarieven OZB en bestemmingsheffingen 2017 van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vergeleken
Tarief 2017 Noordwijk

Tarief 2017
Noordwijkerhout

Landelijk
gemiddelde 2017

Hoogste 2017

Laagste 2017

OZB woningen

0,1198%

0,0874%

0,1335%

0,2669%

0,0446%

OZB niet-woningen
(eigenaren deel)

0,1776%*

0,1734%

0,2392%

0,7282%

0,0748%

OZB niet-woningen
(gebruikersdeel)

0,1337%

0,1392%

0,1850%

0,4460%

0,0000%

Afvalstoffenheffing
meerpersoons

€ 274,92

€ 294,48

€ 247,10

€ 407,51

€ 12,00

€ 153,53**

€ 268,56***

€ 210,83

€ 403,90

€ 85,20

Rioolheffing
meerpersoons

* Bij de gemeente Noordwijk is het tarief OZB niet-woningen opgehoogd met 20% in verband met de voeding van een
ondernemersfonds. De extra inkomsten worden dus gebruikt als storting in dit ondernemersfonds.
** Bij de gemeente Noordwijk wordt een vast bedrag rioolheffing geheven van de eigenaar en een variabel bedrag (€ 0,27
per m3) gebruik van de gebruiker bij een waterverbruik van meer dan 300 m3.
*** De rioolheffing van de gemeente Noordwijkerhout wordt berekend over de hoeveelheid m 3 afgevoerd water: 0 m3 – 70
m3 = € 233,16; 71 m3 – 160 m3 = € 268,56; 161 m3 en meer = € 303,60.

De gemeente Noordwijk heeft de inning en heffing van de belastingen ondergebracht bij Belastingen
Bollenstreek.55 Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lisse, Teylingen en Noordwijk. Alleen
de uitvoering valt onder deze samenwerking. Het belastingbeleid, waaronder de hoogte van de belastingtarieven, bepalen Lisse, Noordwijk en Teylingen zelf. Belastingen Bollenstreek is gehuisvest in het
gemeentehuis van de gemeente Noordwijk. De gemeente Noordwijkerhout doet de inning en heffing van de
gemeentelijke belastingen zelf.
Onroerendezaakbelasting (OZB)
De tarieven van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor zowel woningen als niet-woningen liggen bij beide
gemeenten onder het landelijke gemiddelde. De OZB-inkomsten worden bepaald door de waarde van het
onroerende goed maal het tarief.

54
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COELO, 2017, Atlas van de Lokale Lasten (www.coelo.nl)
www.belastingenbollenstreek.nl
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De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Noordwijk bedroeg ca. € 321.000,—56 in 2015 en in 201657
€ 328.000,—. De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Noordwijkerhout € 248.500,—58 in 2015 en in
201659 € 254.000,—. De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland bedroeg in 2015 € 206.000,—.60 In 2016 lag de
gemiddelde WOZ-waarde op € 209.000,—.61
De gemiddelde OZB-inkomsten (zowel woning als niet-woning) per inwoner in Noordwijk bedroegen € 253,13
in 2014, € 257,02 in 2015 en € 266,99 in 2016. Voor Noordwijkerhout is dat € 160,15 in 2014; € 167,68 in 2015
en 169,06 in 2016. In de paragraaf Lokale Heffingen bij de programmabegroting 2017 is opgenomen dat de
inkomsten OZB voor de gemeente Noordwijk stijgen naar € 6.888.000,— (realisatie in 2016 is € 6.836.000,—),
dat is € 269,02 per inwoner. Voor gemeente Noordwijkerhout stijgen de inkomsten OZB naar € 2.743.885,—;
dat is € 170,77 per inwoner.
De gemiddelde OZB-lasten per woning in Nederland bedroeg € 280,— in 2015 € 288,— in 2016 en € 293,— in
2017.62 De gemiddelde OZB-lasten per woning van de gemeente Noordwijk (respectievelijk € 385,73 in 2014;
€ 394,45 in 2015 en € 400,16 in 2016) liggen boven het landelijk gemiddelde. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de relatieve hoge WOZ-waarde in de gemeente. Voor gemeente Noordwijkerhout liggen de
gemiddelden (respectievelijk € 215,66 in 2014; € 223,33 in 2015; € 223,77 in 2016) onder het landelijk
gemiddelde. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de relatief lage tariefstelling van de gemeente
Noordwijkerhout.
Voor de gemeente Noordwijk is ten opzichte van het art-12-percentage63 sprake van een onbenutte
belastingcapaciteit op de OZB van € 3.708.565,—. Voor de gemeente Noordwijkerhout is dit € 2.320.733,—.
In tabel 35 worden de tarieven voor de OZB van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vergeleken met
de tarieven van de omliggende gemeenten.
Tabel 35 Overzicht tarieven OZB gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vergeleken met de omliggende gemeenten 2017
Noordwijk

Noordwijkerhout

Lisse

Teylingen

Hillegom

Zandvoort

Katwijk

OZB-woningen

0,1198%

0,0874%

0,0943%

0,0779%

0,1033%

0,1190%

0,0940%

OZB niet-woningen
(eigenaren deel)

0,1776%

0,1734%

0,1825%

0,1683%

0,1908%

0,2385%

0,2595%

OZB niet-woningen
(gebruikersdeel)

0,1337%

0,1392%

0,1665%

0,1351%

0,1462%

0,1362%

0,1104%

Het tarief OZB-woningen van de gemeente Noordwijk is het hoogste tarief in de benchmark. De tarieven voor
niet-woningen zijn respectievelijk het twee na laagste (eigenaren deel) en één na laagste (gebruikersdeel). Het
tarief OZB-woningen en het tarief OZB niet-woningen (eigenaren deel) van de gemeente Noordwijkerhout zijn
het één na laagste in de benchmark; alleen de gemeente Teylingen kent lagere tarieven. Het tarief voor OZB
niet-woningen (gebruikersdeel) is het twee na hoogste in de benchmark.
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De gemiddelde WOZ-waarde in 2016 is € 328.000,—, in 2016 is het met 2,1% gestegen ten opzichte van 2015. De gemiddelde
WOZ-waarde in 2015 is ca. € 321.000,—.
57
Bron: Waarderingskamer (www.waarderingskamer.nl) – peildatum 1-1-2016,
58 De gemiddelde WOZ-waarde in 2016 is € 254.000,—, in 2016 is het met 2,2% gestegen ten opzichte van 2015. De gemiddelde
WOZ-waarde in 2015 is ca. € 248.500,—.
59 Bron: Waarderingskamer (www.waarderingskamer.nl) – peildatum 1-1-2016,
60 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl).
61 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl).
62 www.eigenhuis.nl
63 Zie hiervoor de Gemeentefonds Meicirculaire 2016, bladzijde 113. Voor 2017 is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot
artikel 12 vastgesteld op 0,1927% - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2016, Meicirculaire 2016 Gemeentefonds,
31 mei 2016, p. 1-126.
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Aangezien de OZB-opbrengsten ook worden bepaald door de WOZ-waarde van de woningen in de gemeenten,
zetten wij in onderstaande tabel de gemiddelde WOZ-waarde van de gemeenten Noordwijk en
Noordwijkerhout af tegen de gemiddelde WOZ-waarden van de omliggende gemeenten.
Tabel 36 Overzicht gemiddelde WOZ-waarde gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en omliggende gemeenten 2017
(bron: Waarderingskamer)
Gemiddelde WOZ-waarde

2016 (peildatum 01-01-2015)

Noordwi jk

€

328.000

Noordwi jkerhout

€

254.000

Li s s e

€

243.000

Teyl i ngen

€

281.000

Hi l l egom

€

224.000

Za ndvoort

€

251.000

Ka twi jk

€

245.000

Gemiddelde

€

260.857

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente Noordwijk de hoogste gemiddelde WOZ-waarde kent van de
omliggende gemeenten. De gemiddelde WOZ-waarde van de gemeente Noordwijkerhout ligt net onder het
gemiddelde van de benchmark.
Afvalstoffenheffing
Op grond van de Wet milieubeheer heeft de gemeente een inzamelingsplicht bij elk perceel waar
huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden geproduceerd. De aan de burgers in rekening te brengen tarieven
mogen niet uitstijgen boven de werkelijk gemaakte kosten.
Het afvalbeleid van gemeente Noordwijkerhout wordt uitgevoerd door Meerlanden (afvalinzameling,
afvalbewerking en afvoer) en door Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB). Het VAB verzorgt de overslag
en afvoer van verbrandbaar, composteerbaar en recyclebaar afval. Ook de gemeente Noordwijk is klant van de
VAB. De inzameling van afval wordt in de gemeente Noordwijk verzorgd door NV MAN.
Voor afvalstoffenheffing geldt een principe van maximaal 100% kostendekkendheid; dit is weergegeven in de
uitgangspunten van de programmabegroting 2017 van beide gemeenten. Met het meer kostendekkend maken
van de tarieven is op het eerste gezicht geen budgettair voordeel te behalen. In dat verband is het echter
relevant om te bekijken welke kostencomponenten er in de tariefberekening zijn meegenomen. We hebben de
tariefopbouw naast de VNG-modellen kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 64 en de Handreiking
Kostentoerekening65 gelegd (zie bijlage 3). Hierbij is tevens rekening gehouden met de nieuwe regels BBV.
Afvalstoffenheffing van de gemeente Noordwijk
Bij de gemeente Noordwijk geldt dat het geheel van de kosten die de grondslag vormen voor de afvalstoffenheffing samen met de voorziening milieuheffing een gesloten systeem vormt, waarbij dus een dekkingspercentage van 100% wordt bereikt. Bij de hoogte van de aanslag wordt rekening gehouden met een
gedifferentieerd tarief van een- en meerpersoonshuishoudens. Wanneer wij kijken naar de opbouw van de
kosten, constateren we dat alle kosten juist worden toegerekend: perceptiekosten, kwijtschelding, btw,
alsmede de inkomsten uit grondstoffen (€ 290.000,—) en 1/3 van de kosten van straatreiniging. Uit de opgave
blijkt dat de te dekken kosten aangaande afval € 3.166.354,— bedragen (inclusief overhead en btw). De
gemeente hanteert een tariefstelling die een opbrengst genereert van € 2.813.379,—. Dit betekent een
kostendekkendheidspercentage van 88,85%. Het verschil wordt onttrokken uit de voorziening
(-/- € 352.976,—). Zoals aangegeven beschouwt de gemeente de onttrekkingen en toevoegingen uit de
voorziening als één gesloten systeem. Belangrijk is dat de stand voor de voorziening wordt gemonitord
aangaande onttrekking en dotaties, zodat egalisatie van tarieven van de afvalstoffenheffing mogelijk blijft.
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VNG, 2010, Model kostenonderbouwing afvalstoffenheffing versie 1.0: Transparantie in zeven stappen, VNG, februari, p. 1-30.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014, Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven,
10 oktober 2014, p. 1-188.
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De gemeente doet alleen een dotatie aan de voorziening indien het kostendekkendheidspercentage hoger is
dan 100%. Er vindt dus geen structurele toevoeging plaats. De komende jaren verlaagt de gemeente de
voorziening door een tariefstelling te hanteren die lager dan kostendekkend is, waarbij de voorziening ingezet
wordt om tot kostendekkendheid te komen.
Afvalstoffenheffing van de gemeente Noordwijkerhout
De gemeente Noordwijkerhout rekent niet alle kosten toe aan de afvalstoffenheffing die ook daadwerkelijk
mogen worden toegerekend. De kwijtschelding, perceptiekosten en btw wordt toegerekend, maar 1/3 van de
kosten voor straatreiniging (= € 47.245,—) wordt niet toegerekend aan de afvalstoffenheffing waar dit wel is
toegestaan. De consequentie van het niet volledig toerekenen van alle toe te rekenen kosten
(kostendekkendheid < 100%) is dat de niet toegerekende kosten worden bekostigd via de algemene middelen
en niet ten laste komen van de gebruiker. Met andere woorden, er zit nog ruimte in de tarieven ten opzichte
van de kostprijs van het product afval.
Uit de opgave van de gemeente Noordwijkerhout blijkt dat de te dekken kosten aangaande afvalinzameling en
-verwerking € 2.051.038,— (inclusief overhead en btw) bedraagt. De tariefstelling is geënt op ook dit bedrag
aan baten te genereren en zo 100% kostendekkendheid te realiseren. Zoals aangegeven is dit percentage
fictief, omdat er nog kosten kunnen worden toegerekend. Daarnaast gebruikt de gemeente in 2017
€ 30.000,— uit de algemene reserve ter egalisatie van het tarief, ten behoeve van dekking van incidentele
advieskosten voor de opstelling van een nieuw contract met de dienstverlener. Deze kosten hebben dus geen
invloed op het tarief.
In onderstaande tabel hebben wij de tarieven voor de afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden van de
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vergeleken met de omliggende gemeenten.
Tabel 37 Overzicht tarief afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de
omliggende gemeenten 2017 (bron: www.coelo.nl – gecorrigeerd naar gemiddelde)66

Afvalstoffenheffing - meerpersoons

2017

Noordwi jk

€

274,92

Noordwi jkerhout

€

294,48

Li s s e

€

317,00

Teyl i ngen

€

252,00

Hi l l egom

€

263,00

Za ndvoort

€

248,00

Ka twi jk

€

288,00

Gemiddelde

€

276,77

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente Noordwijk onder het gemiddelde zit en de gemeente
Noordwijkerhout boven het gemiddelde zit van de omliggende gemeenten aangaande de afvalstoffenheffing,
waarbij de gemeente Noordwijkerhout het één na hoogste tarief heeft; alleen de gemeente Lisse kent een
hoger tarief.
Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven ter bestrijding van de kosten van de gemeentelijke watertaken (afvalwater,
hemelwater en grondwater).
Net als bij de afvalstoffenheffing geldt ook voor de rioolheffing een principe van maximaal 100%
kostendekkendheid. Dit is weergegeven in de uitgangspunten van de programmabegroting 2017 van beide
gemeenten. Hiermee is op het eerste gezicht geen budgettair voordeel te behalen.
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Wij kiezen ervoor om de aansluiting te houden bij het COELO om ook een vergelijking met landelijke gemeenten te maken en aansluiting
te hebben met dezelfde uitgangspunten. Deze tarieven kunnen afwijken van de berekeningen van de verschillende gemeenten voor de
totale afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden, omdat enkele gemeenten DIFTAR hanteren.
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Ook hierbij is het relevant om te bekijken welke kostencomponenten in de tariefberekening zijn meegenomen.
We hebben de tariefopbouw naast de VNG-modellen kostenonderbouwing rioolheffing 67 en de Handreiking
Kostentoerekening68 gelegd (zie bijlage 4). Hierbij is tevens rekening gehouden met de nieuwe regels BBV.
Rioolheffing van de gemeente Noordwijk
De omvang van de te dekken kosten die gepaard gaan met de rioolheffing bij de gemeente Noordwijk is voor
2017 geraamd op € 2.415.864,— (inclusief kapitaallasten en btw). Binnen deze kosten wordt een dotatie aan
de voorziening gedaan van € 350.000,— in 2017 (oplopend naar € 500.000,— in 2020) voor toekomstige
investeringen. Wij gaan er hierbij van uit dat het gaat om vervangingsinvesteringen. Uitbreidingsinvesteringen
mogen conform de geldende jurisprudentie niet worden toegerekend (zie bijlage 4).
De gemeente Noordwijk rekent in dit model niet alle kostencomponenten volledig door die zijn genoemd in het
VNG-model kostenonderbouwing rioolheffing.69 De perceptiekosten, btw en kwijtschelding worden juist en
volledig toegerekend. De veegkosten worden voor 1/3 toegerekend aan de rioolheffing. Conform de geldende
jurisprudentie mag er voor 25-60% worden toegerekend aan de rioolheffing.70 Hier ligt dus nog ruimte om
meer kosten toe te rekenen, die nu via de algemene middelen worden bekostigd.
Uit de tariefstelling genereert de gemeente begroot voor 2017 € 2.287.515,— aan baten. Dit afgezet tegen de
kosten leidt tot een kostendekkendheidspercentage van 94,68%. Het verschil met 100% kostendekkendheid
wordt onttrokken uit de voorziening riolering als egalisatie van het tarief. Belangrijk is dat de stand voor de
voorziening wordt gemonitord aangaande onttrekking en dotaties, zodat egalisatie van tarieven van de
rioolheffing mogelijk blijft.
Rioolheffing van de gemeente Noordwijkerhout
De omvang van de te dekken kosten die gepaard gaat met de rioolheffing bij de gemeente Noordwijkerhout is
voor 2017 geraamd op € 2.269.711,— (inclusief kapitaallasten en btw). Binnen deze kosten wordt een dotatie
aan de voorziening gedaan van € 853.168,— in 2017 voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De gemeente
Noordwijkhout rekent in dit model alle kostencomponenten volledig door die zijn genoemd in het VNG-model
kostenonderbouwing rioolheffing.71 De perceptiekosten, btw en kwijtschelding worden juist en volledig
toegerekend. De veegkosten worden voor 50% toegerekend aan de rioolheffing (= € 70.868,—). Conform de
geldende jurisprudentie mag voor 25-60% worden toegerekend aan de rioolheffing.72 Uit de tariefstelling
genereert de gemeente begroot voor 2017 € 2.269.487,— aan baten. Dit afgezet tegen de kosten leidt tot een
kostendekkendheidspercentage van afgerond 100%.
In onderstaande tabel hebben wij de tarieven voor de rioolheffing voor meerpersoonshuishouden van de
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vergeleken met de omliggende gemeenten.
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VNG, 2010, Model kostenonderbouwing rioolheffing versie 1.0: Transparantie in zeven stappen, VNG, januari, p. 1-28.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014, Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven,
10 oktober 2014, p. 1-188.
69 VNG, 2010, Model kostenonderbouwing rioolheffing versie 1.0: Transparantie in zeven stappen, VNG, januari, p. 1-28.
70 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014, Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven,
10 oktober 2014, p. 1-188. Zie specifiek p. 155 (verdiepingstekst 25 (p. 61)).
71 VNG, 2010, Model kostenonderbouwing rioolheffing versie 1.0: Transparantie in zeven stappen, VNG, januari, p. 1-28.
72
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014, Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven,
10 oktober 2014, p. 1-188. Zie specifiek p. 155 (verdiepingstekst 25 (p. 61)).
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Tabel 38 Overzicht tarief rioolheffing meerpersoonshuishouden gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en omliggende
gemeenten 2017 (bron: www.coelo.nl)73

Rioolheffing - meerpersoons

2017

Noordwi jk

€

153,53

Noordwi jkerhout

€

268,56

Li s s e

€

255,00

Teyl i ngen

€

130,00

Hi l l egom

€

223,00

Za ndvoort

€

188,00

Ka twi jk

€

152,00

Gemiddelde

€

195,73

De gemeente Noordwijk heeft een eigenarenheffing op de rioolheffing en de gemeente Noordwijkerhout een
gebruikersheffing. Dit betreft verschillende heffingsgrondslagen waarmee rekening moet worden gehouden bij
de harmonisering, waarbij naar één tarief dient te worden toegewerkt.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente Noordwijkerhout het hoogste tarief hanteert voor de
rioolheffing van de omliggende gemeenten. Dit komt voornamelijk doordat de gemeente Noordwijkerhout
relatief veel spaart voor toekomstige investeringen door middel van dotaties in de voorziening riolering
(Noordwijkerhout € 853.168,— in 2017; Noordwijk € 350.000,— in 2017), zodanig dat er een situatie ontstaat
die vergelijkbaar is met een ideaalcomplex.74 Daarnaast kent de gemeente Noordwijkerhout een relatief groot
buitengebied. Het tarief van de rioolheffing van de gemeente Noordwijk is het twee na laagste uit de
benchmark en ligt daarmee ruim onder het gemiddelde van de benchmark.
Woonlasten
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de woonlasten voor de gemeenten Noordwijk en
Noordwijkerhout en de omliggende gemeenten. Hierbij is uitgegaan van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing
en indien van toepassing de OZB. Ook de heffing die door het waterschap wordt opgelegd hoort bij de
woonlasten. De gemeente heeft hier echter geen invloed op, daarom is deze in onderstaand overzicht niet
meegenomen. Bij de berekening van de OZB is uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde in de gemeente in
2016. Dit zijn de meest recente gegevens die beschikbaar zijn.75
Tabel 39 Overzicht woonlasten gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de omliggende gemeenten 2017
Woonlasten

Meerpersoonshuishouden
met koophuis met in de
gemeente gemiddelde WOZwaarde

Meerpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden met
met koophuis met een WOZhuurhuis
waarde van € 250.000

Noordwijk
Noordwijkerhout
Lisse
Teylingen
Hillegom
Zandvoort
Katwijk
Gemiddelde

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

821,39
785,04
801,15
600,90
717,39
734,69
670,30
732,98

727,95
781,54
807,75
576,75
744,25
733,50
675,00
720,96

€
€
€
€
€
€
€
€

428,45
563,04
572,00
382,00
486,00
436,00
440,00
472,50
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Wij kiezen ervoor om de aansluiting te houden bij het COELO om ook een vergelijking met landelijke gemeenten te maken en aansluiting
te hebben met de dezelfde uitgangspunten. Deze tarieven kunnen afwijken van de berekeningen van de verschillende gemeenten voor de
rioolheffing door verschillende methodieken.
74 Uit het onlangs opgestelde iAWKp (raad 20 april 2017) blijkt dat het tarief rioolheffing in de toekomst daarom niet hoeft te stijgen (met
uitzondering van inflatie). De voorziening vervanging riolering is toereikend om alle investeringen ten behoeve van vervanging riool te
kunnen doen ofwel er hoeven geen aanvullende investeringen te worden geactiveerd.
75 www.waarderingskamer.nl
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In tabel 39 is te zien dat de gemeente Noordwijk in vergelijking met de omliggende gemeenten de hoogste
woonlasten heeft, uitgaande van de gemiddelde WOZ-waarde. Bij een meerpersoonshuishouden met een
huurhuis kent de gemeente Noordwijk de één na laagste woonlasten; alleen de gemeente Teylingen kent
lagere woonlasten. Hieruit leiden wij af dat de gemeente Noordwijk, mede door de hoge WOZ-waarde van de
huizen, hoge lasten OZB kent. De gemeente Noordwijkerhout kent na de gemeenten Noordwijk en Lisse de
hoogste woonlasten voor een woonhuis tegen gemiddelde WOZ-waarde. De woonlasten voor een huurhuis zijn
in de gemeente Noordwijkerhout de één na hoogste in de benchmark, alleen die van de gemeente Lisse zijn
hoger. Om het effect van het tarief op een vaste WOZ-waarde te laten zien, is de middelste kolom toegevoegd.
Hierin wordt voor de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van
€ 250.000,—. De gemeente Noordwijk heeft binnen deze vergelijking ongeveer gemiddelde woonlasten en de
gemeente Noordwijkerhout kent de één na hoogste woonlasten in deze vergelijking, na de gemeente Lisse.
Kostendekkendheid overige leges
Op de pagina’s 128 t/m 131 van de programmabegroting 2017 heeft de gemeente Noordwijk de mate van
kostendekkendheid van overige leges weergegeven. De begraafrechten kennen een kostendekkendheidspercentage van 99,88%. De burgerzaken en omgevingsvergunning tezamen een kostendekkendheidspercentage van 90%. Hierbij geldt de opmerking dat het gezamenlijk berekenen van de kostendekkendheid
over de kolom Burgerzaken en de kolom Wabo kan leiden tot kruissubsidiëring. Dit is conform de Wabo niet
toegestaan, alleen binnen de kolom mag er kruissubsidiëring plaatsvinden.76
De gemeente Noordwijkerhout geeft op p. 95 van de Programmabegroting 2017 de kostendekkendheid weer
van de bestemmingsheffingen en leges omgevingsvergunning. De gemeente berekent de
bestemmingsheffingen apart. De leges van de overige leges (burgerzaken en APV) worden ook apart berekend.
Overige belastingen
Uit de begroting 2017 van de gemeente Noordwijk blijkt dat de gemeente de volgende belastingen heft:
 Hondenbelasting
 Toeristenbelasting
 Forensenbelasting
 Precariobelasting
 Parkeerbelasting
Uit de begroting 2017 van de gemeente Noordwijkerhout blijkt dat de gemeente de volgende belastingen heft:
 Hondenbelasting
 Toeristenbelasting
 Forensenbelasting
 Precariobelasting
 Roerende zaakbelasting
Hondenbelasting
De gemeente Noordwijk begroot voor 2017 € 190.000,— aan baten hondenbelasting; dit bedrag loopt op naar
€ 202.000,— in 2020. In 2015 is er € 203.000,— aan baten gerealiseerd, in 2016 was dit € 201.000,—. De
gemeente Noordwijkerhout begroot in 2017 € 113.425,— aan baten hondenbelasting (realisatie 2015 was
€ 112.057,— en € 112.197,— in 2016). In onderstaande tabel hebben wij de tarieven aangaande de
hondenbelasting van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout voor 2017 vergeleken met de tarieven van
de omliggende gemeenten.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014, Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven,
10 oktober 2014, p. 1-188. Zie specifiek p. 79.
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Tabel 40 Overzicht tarieven hondenbelasting gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en omliggende gemeenten 2017
Tarieven
Noordwijk
Noordwijkerhout
Lisse
Teylingen
Hillegom
Zandvoort
hondenbelasting

Katwijk

Eerste hond

€ 106,68

€ 108,00

€ 80,16

n.v.t.

n.v.t.

€ 79,80

€ 107,64

Tweede hond

€ 158,64

€ 160,56

€ 124,56

n.v.t.

n.v.t.

€ 152,80

€ 107,64

Iedere volgende hond

€ 210,60

voor iedere
volgende hond
€ 52,56 meer dan
voor de
voorgaande hond

€ 124,56

n.v.t.

n.v.t.

€ 152,80

€ 107,64

Kennel

€ 707,76

€ 457,56

€ 326,40

n.v.t.

n.v.t.

€ 691,00

€ 446,64

Toeristenbelasting
De gemeente Noordwijk heeft € 1.836.000,— begroot als opbrengst aangaande toeristenbelasting
(meerjarenraming van dit bedrag is constant). In 2015 is er € 1.860.000,— aan baten gerealiseerd, dit was in
2016 € 1.879.000,—. De gemeente Noordwijkerhout heeft € 462.000,— begroot als opbrengst
toeristenbelasting (realisatie in 2015 was € 440.900,— en € 427.591,— in 2016). In onderstaande tabel hebben
wij de tarieven aangaande de toeristenbelasting van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout voor 2017
vergeleken met de tarieven van de omliggende gemeenten, uitgaande van een overnachting in een hotel.
Tabel 41 Vergelijking van de toeristenbelasting tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en omliggende
gemeenten 2017
Toeristenbelasting (per
persoon per overnachting)

Noordwijk

€ 2,15

Noordwijkerhout

€ 1,65

Lisse

€ 2,44

Teylingen

n.v.t.

Hillegom

n.v.t.

Zandvoort

€ 2,25

Katwijk

€ 1,20

Forensenbelasting
De forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven maar geen
ingezetene zijn van deze gemeente te laten meebetalen aan voorzieningen in die gemeente. Het doel is niet
om kosten voor deze voorzieningen één-op-één te verhalen, maar juist om een bijdrage te vragen aan het
algemene voorzieningenniveau van de gemeente, zie ook art. 223 Gemeentewet (bron: VNG). Vooral kleine
gemeenten in de buurt van een grote stad heffen deze belasting.
De gemeente Noordwijk heeft € 825.000,— geraamd als opbrengst forensenbelasting voor 2017. Dit bedrag
loopt in meerjarig perspectief op naar € 876.000,— in 2020. De realisatie in 2015 was € 779.000,— en
€ 845.000,— in 2016. De gemeente Noordwijkerhout begroot voor 2017 € 122.056,— aan opbrengsten
forensenbelasting (realisatie in 2015 was € 114.539,— en in 2016 € 116.445,—). In onderstaande tabel hebben
wij de tarieven aangaande de forensenbelasting van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout voor 2017
vergeleken met de tarieven van de omliggende gemeenten. We gaan hierbij uit van een WOZ-waarde van het
object van € 130.000,—.
Tabel 42 Vergelijking van de forensenbelasting tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en omliggende
gemeenten 2017
Forensenbelasting
Noordwijk
Noordwijkerhout
Lisse
Teylingen
Hillegom
Zandvoort

€ 753,55

€ 713,00

N.v.t.

€ 651,45

n.v.t.

€ 1.664,—
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Katwijk

n.v.t.

Precariobelasting
Precariobelasting is op basis van de Gemeentewet te kwalificeren als een algemene inkomstenverwervende
belasting. Vanwege de aard en het karakter ervan, ook gezien de historie, bestaat er een zekere relatie met het
begrip dienstverlening. De gemeente verstrekt namelijk de gunst om voorwerpen op de gemeentegrond toe te
staan. Tevens kan deze belasting worden gezien als een regulerende belasting, als instrument om vervuiling of
vernieling van de openbare ruimte tegen te gaan.
Precariobelasting kent daarnaast nog een andere vorm en dat heeft betrekking op de heffing van belasting op
buizen en leidingen in de grond. Recentelijk is besloten dat de precariobelasting voor nutsnetwerken wordt
afgeschaft.77+78+79 Gemeenten krijgen 5 jaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving te kunnen
opvangen. Dit overgangsrecht geldt alleen voor die gemeenten die vorig jaar inkomsten vanuit de
precariobelasting ontvingen. Gemeenten mogen hun tarieven de komende jaren niet verhogen.
De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout heffen allebei precariobelasting op buizen en leidingen. De
opbrengsten zijn voor 2017 begroot € 2.927.000,— oplopend naar € 2.931.000,— in 2020 voor de gemeente
Noordwijk (realisatie in 2015 was € 1.700.000,— en € 2.877.000,— in 2016). De gemeente Noordwijkerhout
heeft € 1.596.200,— in 2017 begroot als opbrengst (realisatie in 2015 was € 1.224.172,— en in 2016 was dat
€ 1.576.582,—), waarvan € 23.000,— is geraamd voor precariobelasting op terrassen en standplaatsen. De
gemeenten hebben de inkomsten geraamd als structurele baat in de begroting. Zoals aangegeven is er sinds
2016 sprake van een overgangstermijn. Na 5 jaar (per 1 januari 2022) verdwijnt de belasting; de gemeenten
hebben nu de tijd om een oplossing te bedenken voor dekking van het wegvallen van deze structurele baten.
Dit geldt ook voor de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Gezien de omvang van de bedragen gaat het
hier om een forse uitdaging.
Naast de precariobelasting op buizen en leidingen heft de gemeente Noordwijkerhout ook precariobelasting op
woonboten en terrassen en dergelijke. Hiervoor raamt de gemeente € 16.959,— aan opbrengsten (realisatie in
2015 was € 16.895,— en in 2016 € 19.948,—). De gemeente Noordwijk heft precariobelasting op terrassen en
dergelijke. De baten hiervan bedragen geraamd 2017 € 164.832,—. In onderstaande tabel worden de tarieven
weergegeven die door de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en omliggende gemeenten worden
geheven als precariobelasting. Hierbij gaan we uit van het tarief per m2 voor een terras in het centrum (zone A)
per jaar en prijs per strekkende meter voor leidingen en buizen. Voor overige tarieven verwijzen naar:
 Gemeente Noordwijk - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188316.html
 Gemeente Noordwijkerhout - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188657.html
Tabel 43 Vergelijking van de precariobelasting tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en omliggende
gemeenten 2017
Precariobelasting (per
jaar per m2)

Noordwijk
€ 22,00

Precariobelasting per
strekkende m leidingen

Noordwijk
€ 4,56

Noordwijkerhout
€ 28,38
Noordwijkerhout
€ 4,71

Lisse
€ 6,70
Lisse
N.v.t.

Teylingen
€ 27,96
Teylingen
€ 4,56

Hillegom

Zandvoort

€ 31,67
Hillegom

Katwijk

€ 30,30

€ 19,25

Zandvoort

€ 4,56

Katwijk

€ 1,51

€ 5,87

Parkeerbelasting
De gemeente Noordwijk heft parkeerbelasting. Hiervoor raamt de gemeente € 3.054.000,— aan baten voor het
boekjaar 2017 (meerjarenperspectief is constant). De realisatie over de boekjaren 2015 en 2016 bedroeg
respectievelijk € 3.528.000,— en € 3.611.000,—. De gemeente Noordwijkerhout heft geen parkeerbelasting.
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http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/streep-door-precariobelasting-nutsnetwerken.9540965.lynkx
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2016, Nader rapport beperking van de heffingsbevoegdheid van
precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut, 22 juni 2016, p. 1-18.
79 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34508-4.html
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In onderstaande tabel vergelijken we het uurtarief van het straatparkeren in de gemeente Noordwijk en
omliggende gemeenten.
Tabel 44 Vergelijking van de parkeerbelasting tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en omliggende
gemeenten 2017
Parkeerbelasting
Straatparkeren per uur in
de stad

Noordwijk
€ 1,00 tot € 2,00

Noordwijkerhout
n.v.t.

Lisse

Teylingen
n.v.t.

N.v.t.

Hillegom
n.v.t.

Zandvoort

Katwijk

€ 2,50

€ 1,70

Roerendezaakbelasting
Roerendezaakbelasting (RZB) is een gemeentelijke belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. Roerende
woon- en bedrijfsruimten zijn ruimten die duurzaam aan een plaats verbonden zijn en dienen tot permanente
bewoning of gebruik. Voorbeelden hiervan zijn woonschepen.
De gemeente Noordwijkerhout heft deze belasting en raamt voor het boekjaar 2017 € 4.291,— aan baten. De
gemeente onderscheidt de volgende tarieven (gelijk aan de tarieven van de OZB):
 woningen eigenaren: 0,0874%;
 niet-woningen gebruikers: 0,1392%;
 niet-woningen eigenaren: 0,1734%.
De gemeenten Lisse, Teylingen en Zandvoort heffen ook RZB, waarbij dezelfde tarieven gelden als voor de OZB,
zie tabel 35.
Belastingsoorten die nog niet worden geheven
De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout heffen de volgende belastingen niet (anders dan reeds eerder
genoemd):
 Baatbelasting – De baatbelasting wordt door gemeenten geheven van de eigenaar van wie een
onroerende zaak is gebaat door voorzieningen die tot stand zijn gebracht door of met medewerking van de
gemeente. In de meeste gevallen zijn de inkomsten uit deze belastingsoort beperkt.
 Reclamebelasting – De reclamebelasting kan worden geheven over openbare aankondigingen zichtbaar
vanaf de openbare weg. Voor de belastingheffing is het voldoende dat er sprake is van een tot het publiek
gerichte aankondiging met het doel de aandacht van het publiek te trekken. De reclamebelasting is een
algemene belasting waarvan de opbrengsten vrij besteedbaar zijn. Daarnaast kan de reclamebelasting een
regulerend karakter hebben, doordat bedrijven en instellingen bewuster nadenken over het aanbrengen
van reclame-uitingen. De reclamebelasting is lange tijd door maar een beperkt aantal gemeenten geheven.
De laatste jaren neemt de belangstelling voor de reclamebelasting echter toe. Dit komt doordat de
reclamebelasting steeds vaker wordt ingezet voor ondernemersfondsen waarmee verbeteringen in
bijvoorbeeld een winkelgebied of op een bedrijventerrein worden gefinancierd. Reclamebelasting wordt
betaald door degene die een openbare aankondiging heeft geplaatst of door degene voor wie een
openbare aankondiging is geplaatst. Het gaat erom wie het meeste belang heeft bij de aankondiging.

2.7 Organisatie
In deze paragraaf kijken we naar een aantal organisatiekernmerken van de gemeenten Noordwijk en
Noordwijkerhout. We zoomen in op organisatiestructuur, opbouw van de formatie en gemiddelde loonsom.
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2.7.1 Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van de gemeente Noordwijk kent drie afdelingen, namelijk Ruimte en Samenleving
(bestaande uit Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Projecten en Samenleving), Openbare
Werken (bestaande uit Ingenieursbureau en Service en Uitvoering Buitenruimte) en Dienstverlening
(bestaande uit het Klantcontactcentrum, Belastingen, Openbare Orde en Veiligheid, Informatievoorziening &
Automatisering en Financiën/Control). De afdelingen vallen onder de gemeentesecretaris. De afdeling
Bestuurszaken en het team P&O vallen direct onder de gemeentesecretaris.
De organisatiestructuur van de gemeente Noordwijk kan worden gekenmerkt als een gekanteld afdelingenmodel (horizontaal ingedeeld)80. De organisatiestructuur van de gemeente Noordwijkerhout bestaat sinds 1
december 2016 uit zeven teams, namelijk:
1. Maatschappij
2. Klant Contact Centrum
3. Ruimtelijk beheer
4. Ruimtelijke ordening
5. Juridische zaken
6. Inkoop & handhaving
7. Financiën & Staf
De gemeentesecretaris geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en wordt hierin ondersteund door zeven
teamleiders. De functies concerncontroller en projectmanager vallen direct onder de gemeentesecretaris.
De organisatiestructuur van de gemeente Noordwijkerhout kan gekenmerkt worden als een afdelingenmodel80.
2.7.2 Opbouw van de formatie en gemiddelde loonsom
In onderstaand schema hebben wij per afdeling en team de formatie weergegeven voor gemeente Noordwijk.
Tabel 45 Opbouw van de formatie van de gemeente Noordwijk per 01-01-2017
Afdeling

Team/Functie

Aantal FTE peildatum 01-01-2017

Burgemeester

1,00

Wethouders

3,80

Griffie

2,00
Directie

Bestuurszaken

1,00
10,11

Ruimte en Samenleving

39,71
Lei di ng / Staf

1,67

Grondza ken

4,63

Rui mtel i jke Ontwi kkel i ng

13,99

Rui mtel i jke Projecten

10,03

Sa menl evi ng
Openbare Werken

9,39
58,02

Lei di ng / Staf

2,75

Ingeni eurs burea u

16,69

Servi ce en Ui tvoeri ng Bui tenrui mte
Dienstverlening

38,58
86,20

Lei di ng / Staf

3,14

Kl a ntcontactcentrum

16,33

Bel a s tingen

16,38

APV

10,83

Informa tievoorzi eni ng & Automa tis eri ng

24,32

Fi na nci ën / Control

8,53

Pers oneel & Orga ni s a tie

6,67

Boven formatief

5,50

Ondernemingsraad

0,92

Totaal
Totaal per 1.000 inwoners

208,26
8,08

80

Aardema, H., 2010, Naar een spinnenwebconcept – 76% van de gemeenten heeft een afdelingenmodel…en nu?, TPC, december 2010,
p. 5-10.
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De gemeente Noordwijk kent een formatie van 208,26 fte, waarvan 5,50 fte geldt als bovenformatief. De
formatie per 1.000 inwoners bedraagt 8,08 fte. De gemeente gaat uit van 1.450 productieve uren per 1,0 fte.
Hierbij geldt de opmerking dat het Rijk uitgaat van een lager aantal, namelijk 1.378 uur.81
De gemiddelde salarislasten (exclusief raad) bedragen € 68.305,—. De raad van de gemeente Noordwijk
bestaat uit 21,00 fte en kost € 283.500,— aan vergoedingen (€ 13.500,— per raadslid).
Bij bovenstaand schema dienen een aantal opmerkingen te worden gemaakt. Allereerst voert de gemeente
Noordwijk een aantal taken uit voor de gemeente Noordwijkerhout, bijvoorbeeld op het gebied van Personeel
& Organisatie en Informatisering & Automatisering. Daarnaast heeft de gemeente Noordwijk de buitendienst in
eigen beheer (in tegenstelling tot Noordwijkerhout die deze taken heeft uitbesteed). Daardoor is er sprake van
een relatief groter aantal fte per 1.000 inwoners bij de gemeente Noordwijk en is er sprake van een lagere
gemiddelde salarislast dan in de gemeente Noordwijkerhout, omdat er relatief meer werknemers zijn met een
lagere schaal in de gemeente Noordwijk.
In onderstaand schema hebben wij per team de formatie weergegeven voor de gemeente Noordwijkerhout.
Tabel 46 Opbouw van de formatie van de gemeente Noordwijkhout per 01-01-2017
Team/Functie

Aantal FTE Oude
organisatiestructuur

Team/Functie

Aantal fte Nieuwe
Organisatiestructuur

Burgemees ter

1,00

Burgemees ter

1,00

Wethouders

2,70

Wethouders

2,70

Gri ffi e

1,61

Gri ffi e

1,61

Secretari s

1,00

Secretari s

1,00

Concerncontrol l er/projectma na ger

Concerncontrol l er/projectma na ger

2,00

Staf

14,24

Staf c.a.

23,31

Fi na nci ën

8,94

Rui mte

26,69

JZIH

9,72

Sa menl evi ng

20,71

Ma a ts cha ppi j

8,06

Ambt. Secr. OR

0,17

KCC / Burgerza ken

6,17

Rui mtel i jk beheer

10,92

Rui mtel i jke Ontwi kkel i ng

12,39

Boven forma tief

2,00

Ambt. Secr. OR

0,17

Totaal

79,19

Totaal

78,92

Totaal per 1.000 inwoners

4,89

Totaal per 1.000 inwoners

4,87

De gemeente Noordwijkerhout kent een formatie van 79,19 fte, waarvan 2,00 fte geldt als bovenformatief. De
formatie per 1.000 inwoners bedraagt 4,89 fte. In de nieuwe organisatiestructuur/opzet bedraagt de formatie
78,92 fte. De formatie per 1.000 inwoners bedraagt dan 4,87 fte. De gemeente gaat uit van 1.497 productieve
uren per 1,0 fte. De gemiddelde salarislasten (exclusief raad) bedragen € 73.196,—. De raad van de gemeente
Noordwijkerhout bestaat uit 17,00 fte en kost € 159.869,— aan vergoedingen (€ 9.404,— per raadslid).
Zonder een uitgebreid organisatieonderzoek is het niet mogelijk om aan te geven op welke te onderscheiden
afdelingen zich verschillen in taakuitoefening voordoen en kan dus niets worden gezegd over mogelijke
oorzaken van deze verschillen. Zo’n onderzoek maakt geen deel uit van de financiële scan.
Bij het vormen van de nieuwe organisatie na de herindeling verdient het de aanbeveling om de
maatschappelijke opgaven van de nieuwe gemeenten leidend te laten zijn voor de inrichting van de nieuwe
organisatie qua structuur en invulling van formatie (op basis van vereiste kennis, expertise en competenties).
Op deze wijze wordt ook duidelijk op welke onderdelen nieuwe kennis, expertise en competenties ontbreken
en dus aangetrokken of aangeleerd moeten worden.
81

Ministerie van Financiën, Handleiding Overheidstarieven 2017, oktober 2016, p. 1-10.
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3. Financiële effecten bij een gemeentelijke herindeling
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de huidige financiële positie en het financieel handelen van de
gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout. In dit hoofdstuk staan we stil bij een mogelijke bestuurlijke fusie /
gemeentelijke herindeling van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en kijken we naar de financiële
gevolgen van deze mogelijke herindeling. Deze analyse biedt voor de gemeenten inzicht in de gevolgen van een
gemeentelijke herindeling en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Door deze risico’s nu inzichtelijk te maken
is het voor de gemeenten straks eenvoudiger om hierop te anticiperen door het treffen van adequate
beheersmaatregelen. De volgende onderwerpen zullen in dit hoofdstuk de revue passeren:
 Effecten van de herindeling op de uitkeringen via het Gemeentefonds
 Frictiekosten van de herindeling en de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling (Arhi-uitkering)
 Mogelijke effecten van een herindeling op de woonlasten
 Het financieel belang van de nieuwe gemeente
 Overige financiële aandachtspunten

3.1 Effecten van de herindeling op de uitkeringen via het Gemeentefonds
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 onderstaande tabel zijn de effecten op herindelingsafhankelijke eenheden
voor maatstaven Gemeentefonds door samenvoeging van Noordwijk en Noordwijkerhout weergegeven.
Tabel 47 Effecten op herindelingsafhankelijke eenheden voor maatstaven Gemeentefonds door samenvoeging van
Noordwijk en Noordwijkerhout tot een nieuw te vormen gemeente82
Eenheid

Fvw-eenheden

Nieuwe gemeente

Noordwijk (575)

Noordwijkerhout
(576)

Meerkernigheid

4

6

8

Kernen minimaal 500 adressen

2

2

4

1 525

1 088

1 368

23 300

12 020

35 530

7 480

1 720

9 480

Bodemfactor woonkern

1,00

1,00

1,00

Bodemfactor buitengebied

1,00

1,00

1,00

Bodemfactor gemeente

1,00

1,00

1,00

Omgevingsadressendichtheid
Klantenpotentieel lokaal
Klantenpotentieel regionaal

82

Bron: gegevens ontvangen van BZK. Peilgegevens: datasets voor voorlopige berekeningen 2017 (fysieke kenmerken en
klantenpotentieel) en definitieve berekeningen 2017 (OAD en meerkernigheid).
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Figuur 2 Kernen Noordwijk, Noordwijkerhout en toekomstige fusiegemeente

De aangepaste maatstaven in tabel 47, in combinatie met de overige maatstaven resulteren in een mutatie
van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De overige maatstaven van de twee gemeenten zijn
weergegeven in bijlage 5. Met uitzondering van de maatstaven die zijn opgenomen in tabel 47 worden deze
voor de fusiegemeente opgeteld. De berekening van het aantal kernen wordt nader onderbouwd met figuur 2.
Het effect op de algemene uitkering wordt weergegeven in de berekening van BZK in de tabel hieronder. In de
berekening van de algemene uitkering wordt geen herberekening uitgevoerd van de integratie- en
decentralisatie-uitkeringen.
Tabel 48 Mutatie uitkering Gemeentefonds bij fusie Noordwijk en Noordwijkerhout
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De algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds is € 351.208,— lager voor de fusiegemeente dan voor de
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout bij elkaar opgeteld. De afwijkingen worden in het tweede deel van
bovenstaande tabel gespecificeerd. De belangrijkste mutatie is het ‘vaste bedrag’ dat de toekomstige
fusiegemeente nog maar één maal ontvangt in plaats van beide gemeenten afzonderlijk. Het aantal kernen van
de toekomstige fusiegemeente ten opzichte van de beide gemeenten(zie ook figuur 2) heeft ook een negatief
effect op de hoogte van de algemene uitkering. De mutaties met betrekking tot klantenpotentieel en
omgevingsadressendichtheid hebben een positieve invloed op de hoogte van de algemene uitkering van de
toekomstige fusiegemeente ten opzichte van de twee afzonderlijke gemeenten. In totaal bedraagt de mutatie
een daling van de algemene uitkering van 0,76% voor de toekomstige fusiegemeente ten opzichte van de
algemene uitkering van beide gemeenten.
Bijlage 5 geeft een overzicht weer van de structuurkenmerken voor de gemeente Noordwijk, de gemeente
Noordwijkerhout en de toekomstige fusiegemeente.
3.1.1 Effect op overige uitkeringen uit het Gemeentefonds
Naast de algemene uitkering bestaat het Gemeentefonds uit integratie- en decentralisatie-uitkeringen (IU/DU).
Daarin kunnen zich schaaleffecten voordoen bij een mogelijke gemeentelijke herindeling in het onderdeel
Wmo 2015. In het desbetreffende verdeelmodel wordt – net als bij de algemene uitkering – gebruikgemaakt
van de maatstaven lokaal klantenpotentieel alsmede omgevingsadressendichtheid. In de formule van het
verdeelmodel werken ze tegengesteld: de ene positief en de andere negatief. Dit heeft mogelijk een licht
negatief effect, doordat de mutatie van de omgevingsadressendichtheid (negatief effect) meer verschilt van de
som van beide gemeenten dan de mutatie op lokaal klantenpotentieel (positief effect) verschilt van de som van
beide gemeenten. Zie hiervoor tabel 47.
3.1.2 Effect op de specifieke uitkering BUIG
Na een herindeling zullen zich schaaleffecten voordoen ten aanzien van de specifieke uitkering BUIG. De letters
staan voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten. Het is een rijksvergoeding van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan gemeenten ter bekostiging van verstrekte uitkeringen op
grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen). De
gebundelde uitkering is een ongeoormerkt budget. Er is prikkelwerking in opgenomen: een gemeente mag een
overschot op het budget vrij besteden, maar moet een tekort op het budget in beginsel ook zelf opvangen.
De macrobudgetten voor de verschillende regelingen worden door de rijksoverheid afzonderlijk geraamd en
vervolgens opgeteld. Hierdoor ontstaat de bundeling. Het geheel wordt over de gemeenten verdeeld. De
gemeenten ontvangen dus één budget voor de verschillende regelingen.
Tot 2015 werd de rijksvergoeding op historische grondslag verdeeld. Vanaf 2015 is een overgang gemaakt naar
een verdeling op objectieve grondslag. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een multiniveaumodel
ontwikkeld. Het model bepaalt allereerst de bijstandskans op het niveau van het huishouden. Dit is het niveau
waarop de werkelijke risico’s op bijstand plaatsvinden. Daarnaast houdt het model rekening met meerdere
niveaus: het huishouden, de wijk, de gemeente (of samenwerkingsverband van gemeenten) en de regio. Het
model is sinds de invoering in 2015 in ontwikkeling. Het objectief verdeelmodel is ten behoeve van de verdeling
voor 2017 verbeterd ten opzichte van het verdeelmodel voor 2016. Het belangrijkste verbeterpunt is dat er
gebruikgemaakt wordt van gegevens van alle huishoudens in Nederland in plaats van gegevens van een deel
van alle huishoudens in Nederland uit steekproeven. Op deze manier is nog nauwkeuriger te voorspellen
hoeveel een gemeente nodig heeft aan bijstandsbudget.83 In onderstaande tabellen worden de huidige
voorlopige budgetten BUIG voor beide gemeenten en een indicatie van dit budget voor de toekomstige
fusiegemeente weergegeven op basis van 2017. Deze berekening is als indicatie opgesteld ten behoeve van
deze rapportage door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze indicatie is bereikt door uit
te gaan van 100% objectieve verdeling voor beide gemeenten en de bedragen vervolgens op te tellen.

83

Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2017 en definitieve verdeling 2016, Rijksoverheid, 30 september 2016
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Tabel 49 Huidig voorlopig budget 2017 Noordwijk en Noordwijkerhout excl. overgangsregeling
Deel objectief
Noordwijk

Voorlopig 2017
43%

Noordwijkerhout

5%

Totaal

€ 3.873.238
€ 2.049.488
€ 5.922.726

Tabel 50 Indicatie voorlopig budget 2017 toekomstige fusiegemeente excl. overgangsregeling
Deel objectief
Noordwijk

Voorlopig 2017
100%

€ 4.311.093

Noordwijkerhout

100%

€ 2.396.241

Totaal

100%

€ 6.707.335

Zoals in bovenstaande tabellen te zien is, heeft de fusie van beide gemeenten een positief effect op de totale
uitkering BUIG. Het voordeel bedraagt ca. € 800.000,—. Hierbij dienen een aantal kanttekeningen geplaatst te
worden. De gemeenten kunnen in 2019 anders scoren op objectieve factoren en dus anders uit de verdeling
komen. Ook wordt het model nog verfijnd, wat tot verdere wijzigingen in de uitkomst kan leiden. Tot slot zijn
de precieze bedragen afhankelijk van de ontwikkeling van het macrobudget.

3.2 Frictiekosten84 van de herindeling en de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling (Arhiuitkering)
Bij het vormen van een nieuwe gemeente krijgt de herindelingsgemeente te maken met overgangskosten, ook
wel frictiekosten genoemd. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden zijn en die per
definitie extra en tijdelijk zijn. Onder frictiekosten wordt verstaan: de incidentele lasten die nodig zijn voor de
voorbereiding en implementatie van de nieuwe organisatie. Deze zogenoemde frictiekosten worden gerekend
tot de lasten van herindeling. Bij samenvoeging van gemeenten daalt de algemene uitkering tot het niveau van
al bestaande gemeenten met vergelijkbare structuurkenmerken. De daling maakt daarom geen deel 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.
Voor de toekomstige fusiegemeente zou de tijdelijke maatstaf op basis van de inwonersgegevens van 2016
uitkomen rond € 5.613.543,— (zie tabel 51 voor de berekening). Hierbij is gerekend met de voorlopige
uitkeringsfactor voor het jaar 2015 van 1,448 conform de Meicirculaire 201685. Indien de beheerders van het
Gemeentefonds in komende circulaires een andere uitkeringsfactor vaststellen, wijzigt ook de opbrengst van
de tijdelijke verdeelmaatstaf.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 1999, Rapport van een inventarisatie van frictiekosten bij gemeentelijke
indeling, IFLO.
85 Ministerie van Binnenlandse en Koninkrijkrelaties, 2016, Gemeentefonds Meicirculaire 2016, 31 mei 2016, p. 1-126.
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Tabel 51 Berekening tijdelijke verdeelmaatstaf Arhi-uitkering) herindeling bij eventuele fusie tussen gemeenten in t+1
(t = 2016)
Be re ke ning tijde lijke ve rde e lma a tsta f he rinde ling bij e ve ntue le fusie tusse n ge me e nte n in t+1 (be dra ge n x € 1)
t = 2016

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 2016 gemeente Noordwijk
6. Aantal inwoners per 1 januari 2016 gemeente Noordwijkerhout

66,61
25.604
16.063
+

15. Totaal aantal inwoners bij de herindeling betrokken per 1 januari 2016
16. Aantal inwoners van de gemeente met het grootste aantal inwoners per 1 januari 2016

(som 5 t/ m 14)

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

(15-16)

41.667
25.604
-/ -

C)
19.
20.
21.
22.

T ijde lijke ve rde e lma a tsta f he rinde ling
Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling exclusief uitkeringsfactor
Voorlopige uitkeringsfactor van het jaar voorafgaand aan de herindeling
Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling inclusief uitkeringsfactor
Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling inclusief uitkeringsfactor per inwoner

D)
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Be ta a lritme tijde lijke ve rde e lma a tsta f he rinde ling inclusie f uitke ringsfa ctor e n
1e jaar: het bedrag van de verruiming (voorafgaand aan de daadwerkelijke herindeling)
Restantbedrag
2e jaar: 40% van het restandbedrag
3e jaar: 20% van de tijdelijke maatstaf exclusief verruiming
4e jaar: 20% van de tijdelijke maatstaf exclusief verruiming
5e jaar: 20% van de tijdelijke maatstaf exclusief verruiming
T ota a l

1

16.063
1.069.956,43

(17x4)

3.876.756
1,448

(3+18)

5.613.543

(19x20)

135

(21/ 15)

ve rruiming 1
(1/ 5*21)
(21 - 23)
(24x25)
(24x26)
(24x27)
(24x28)

40%
20%
20%
20%

1.122.709
4.490.835
1.796.334
898.167
898.167
898.167

(23+25+26+27+28)

5.613.543

De betrokken gemeenten ontvangen alle een even groot bedrag.

Uit deze tijdelijke verhoging kunnen de lasten worden vergoed die als frictiekosten in aanmerking komen voor
het herindelingsproces. Deze lasten zijn in drie klassen in te delen:
1. Nagenoeg geheel: tijdelijke extra lasten die zonder de herindeling niet of nauwelijks zouden zijn
voorgekomen:
 extra kosten van voorbereiding van de herindeling;
 organisatieonderzoek;
 integratie beheersplannen;
 afstemming beleidsplannen;
 voorlichting;
 wachtgelden (alleen als gevolg van deze reorganisatie);
 boventalligen (alleen als gevolg van deze reorganisatie);
 garantiesalarissen (alleen als gevolg van deze reorganisatie);
 functiewaardering;
 extra opleidingen;
 verhuizing;
 tijdelijke voorzieningen t.b.v. verhuizing.
2.

In niet onbelangrijke mate: lasten behorende tot het normale patroon, maar die als gevolg van de
herindeling naar voren worden gehaald:
 versneld afsluiten archief;
 automatisering;
 integratie brandweer;
 komborden;
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3.

plattegronden;
promotieborden;
ontwikkelen huisstijl;
werving nieuw personeel.

(Nagenoeg) niet: lasten als gevolg van de nieuwe schaalgrootte en lasten die worden gekenmerkt door een
grote mate van beleidsvrijheid:
 stijging van personeelslasten vanwege opschaling;
 kantinekosten;
 daling van de algemene uitkering;
 gemiste OZB-baten;
 hogere subsidies;
 hogere onderhoudsniveaus;
 aanpassen afschrijvingsmethodieken;
 nieuwe huisvesting.

Elke herindeling kent haar eigen specifieke bijzonderheden. De tijdelijke verdeelmaatstaf betreft een algemene
uitkering. Dit betekent dat de (nieuwe) gemeente vrij is het geld te besteden. Het verdient aanbeveling om bij
een eventuele herindeling de lasten van de herindeling grondig te ramen en het projectteam herindeling dit
budget toe te kennen. Op deze wijze kan er ook actief gestuurd worden, zodat het toegekende frictiebudget
van € 5,6 mln. toereikend is.

3.3 Mogelijke effecten van een herindeling op de woonlasten
Door een herindeling zullen de verschillen in de belastingtarieven tussen de fusiepartners geharmoniseerd
moeten worden. De Wet algemene regels herindeling (Wet 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 kijken we naar de OZB. In paragraaf 2.6 van deze rapportage is al ingegaan op de huidige tarieven
van de twee gemeenten, mede in vergelijking met de buurgemeenten. Voor de bepaling van de gevolgen van
een fusie gaan we ervan uit 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 veelvoorkomend. De volgende stap is dan de
bepaling van het uniforme tarief in de nieuwe gemeente. In onderstaande tabel is dat gedaan.
Tabel 52 Bepaling tarieven OZB voor nieuwe gemeente
Opbrengst
Noordwijk
OZB woningen
€ 5.005.000,00
OZB niet-woningen (eigenaren deel) € 1.165.000,00
OZB niet-woningen (gebruikersdeel) €
718.000,00

Opbrengst
Noordwijkerhout
€ 1.629.618,97
€
669.622,94
€
429.565,91

Opbrengst Nieuwe
Gemeente
€
6.634.618,97
€
1.834.622,94
€
1.147.565,91

Waarde WOZ
Noordwijk
€ 4.177.796.327
€
655.968.468
€
537.023.186

Waarde WOZ
Noordwijkerhout
€
1.864.552.600
€
386.172.400
€
308.596.200

Waarde WOZ
Nieuwe
Nieuwe gemeente Tarieven
€ 6.042.348.927,21
0,1098%
€ 1.042.140.868,47
0,1760%
€ 845.619.386,24
0,1357%

De tarieven voor de nieuwe gemeenten bij gelijke gesommeerde opbrengsten worden dan:
 OZB woningen: 0,1098%;
 OZB niet-woningen (eigenarendeel): 0,1760%;
 OZB niet-woningen (gebruikersdeel): 0,1357%.
Voor de inwoners van de gemeente Noordwijk zou dit een verlaging betekenen van het deel woningen (tarief
2017 is 0,1198%) en het deel niet-woningen (eigenarendeeltarief is 2017 is 0,1776%) en een verhoging voor het
deel niet-woningen (gebruikersdeeltarief 2017 is 0,1337%).
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Voor de inwoners van de gemeente Noordwijkerhout zou dit een verhoging betekenen voor het deel woningen
(tarief 2017 is 0,0874%) en het deel niet-woningen (eigenarendeeltarief 2017 is 0,1734%). En een verlaging op
het deel niet-woningen (gebruikersdeeltarief 2017 is 0,1392%).
Voor een inwoner van een heringedeelde gemeente verandert het OZB-tarief en veranderen ook de bedragen
voor de afvalstoffen- en rioolheffing. In onderstaande tabel wordt in beeld gebracht wat het effect op de
woonlasten is voor een eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van € 250.000,— bij een gelijkblijvende
totaalopbrengst voor de gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van het principe van 100% kostendekkend. Zoals
aangegeven in paragraaf 2.6 hebben beide gemeenten nog mogelijkheden om meer kosten toe te rekenen aan
het tarief van de afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Tabel 53 Weergave verandering woonlasten bij de nieuwe gemeente geënt op 2017 en WOZ-waarde van € 250.000,—.
OZB opbrengst bij WOZ-waarde
Gemeente
€ 250.000
Tarief afvalstoffenheffing
Tarief rioolheffing
Totale Woonlasten
Noordwijk
€
299,50 €
274,92 €
153,53 €
727,95
Noordwijkerhout
€
218,50 €
294,48 €
268,56 €
781,54
Nieuwe gemeente €
274,50 €
277,80 €
189,35 €
741,65
Tabel 54 Weergave verandering woonlasten bij de nieuwe gemeente geënt op 2017 en bij gemiddelde WOZ-waarde

Gemeente
Noordwijk
Noordwijkerhout
Noordwijk tarieven nieuwe gemeente
Noordwijkerhout tarieven nieuwe gemeente

OZB opbrengst bij WOZ-waarde
gemiddeld per gemeente
€
392,94
€
222,00
€
360,15
€
278,90

Tarief afvalstoffenheffing
€
274,92
€
294,48
€
277,80
€
277,80

Tarief rioolheffing
€
153,53
€
268,56
€
189,35
€
189,35

Totale Woonlasten
€
821,39
€
785,04
€
827,30
€
746,05

Zoals aangegeven in tabel 53 zullen de woonlasten (meerpersoonshuishouden met een koopwoning van
€ 250.000,—) in Noordwijk stijgen met 1,88% en de woonlasten in Noordwijkerhout voor dezelfde
woonsituatie dalen met 5,10%. Uit tabel 54 blijkt (meerpersoonshuishouden met een koopwoning tegen de
gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente) dat de woonlasten in Noordwijk zullen stijgen met 0,72% en in
Noordwijkerhout dalen met 4,97%.
Wanneer we de nieuwe woonlasten afzetten tegen de gemiddelde woonlasten van de buurgemeenten (zie
tabel 39 in paragraaf 2.6 = € 720,96), zijn de woonlasten van de nieuwe gemeenten hoger dan het gemiddelde
en de twee na hoogste in de benchmark.
De hierboven genoemde tarieven zijn een indicatie bij gelijkblijvende opbrengsten. Het besluit over de OZBpercentages 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. Of de woonlasten voor de burgers van de oude
gemeenten dus zullen dalen of stijgen na de herindeling is daarvan sterk afhankelijk.
Vanzelfsprekend zullen als gevolg van hertaxaties en tariefmutaties de harmonisatie-effecten bij de bij de
herindeling betrokken gemeenten in de komende jaren wijzigen. Zo worden de mutaties OZB-opbrengst bij de
woningen deels veroorzaakt door waardeverschil tussen de woningen en deels door verschil in OZBpercentages.
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
niet door een herindeling. Effecten van de herindeling voor een individuele woningeigenaar worden bepaald
door een eventuele wijziging van de OZB-tarieven.
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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 er nieuwe tarieven worden
vastgesteld. De herindelingspartners kunnen voorafgaand aan de herindeling overwegen de tarieven zo veel
mogelijk te harmoniseren, zodat er vanaf de herindelingsdatum sprake kan zijn van uniforme tarieven (=
aanbeveling). 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 extra belastingdruk voor de
burgers van een van de fusiepartners bij de start van de nieuwe gemeente.

3.4 Ontwikkelingen in de lasten van de gemeente
Organisatiekosten
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 bij
de omvang van de nieuwe gemeente. Aan de andere kant doen 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.
Bestuurskosten
De lasten van de gemeente zullen na de fusie waarschijnlijk op onderdelen veranderen. Dit is echter afhankelijk
van de beleidskeuzes die de toekomstige fusiegemeente zal maken. Wel is zeker dat de kosten van het bestuur
zullen veranderen naar aanleiding van de samenvoeging van de gemeenten, waardoor ook de grootteklasse op
basis waarvan de bezoldigingen en vergoedingen bepaald worden wijzigt. Hoewel de toekomstige
fusiegemeente ook hierin een aantal keuzes kan maken. Met name de keuze met betrekking tot het aantal
wethouders heeft invloed op de ontwikkeling van de bestuurskosten.
Op het moment dat er een fusie plaatsvindt, wijzigt het aantal bestuurders. Er is nog maar één burgemeester
nodig en ook het aantal wethouders (minimum en maximum) verandert. Daarnaast verandert ook de
bezoldiging van bestuurders. Deze wordt vastgesteld op basis van inwonerklasse. We gaan uit van het aantal
inwoners dat weergegeven wordt in de structuurkenmerken zoals deze door het Ministerie van BZK zijn
aangeleverd en die tevens gehanteerd worden in de calculaties met betrekking tot de algemene uitkering (zie
paragraaf 1.3). De gemeente Noordwijk heeft 25.604 inwoners en de gemeente Noordwijkerhout heeft 16.063
inwoners. De toekomstige fusiegemeente heeft daarmee 41.667 inwoners. Hiermee valt de gemeente in de
grootteklasse 40.000-60.000 inwoners met betrekking tot de bezoldiging van burgemeester en wethouders en
de vergoeding voor raadsleden en in de grootteklasse 40.001-45.000 inwoners voor de bepaling van het aantal
raadsleden.
Bij het opstellen van onderstaande tabel zijn we voor de huidige situatie in beide gemeenten uitgegaan van de
gegevens zoals we deze van de gemeenten hebben ontvangen. In de berekeningen die wij hebben uitgevoerd
zijn wij uitgegaan van de gegevens in de circulaire over de per 1 januari 2017 geïndexeerde bedragen voor
politieke ambtsdragers van gemeenten. Hierin zijn geen vergoedingen voor pensioenen of toeslagen
opgenomen, waardoor de bedragen afwijken van de bedragen die door de gemeenten zijn aangeleverd. De
vergoeding voor wethouders is berekend op basis van het maximum aantal voltijds wethouders (vijf). De
gemeente Noordwijk heeft nu 3,8 fte wethouders en de gemeente Noordwijkerhout 2,7 fte.
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Bij de vergoeding voor de raadsleden (27 op basis van 40.001-45.000 inwoners) is uitgegaan van de vergoeding
zoals weergegeven in de circulaire. Gemeenten kunnen op onderdelen van deze uitgangspunten afwijken. Zo
moet een gemeente van deze omvang minimaal twee wethouders hebben. In onderstaande berekening is
echter uitgegaan van het maximale aantal. De omvang en salarislasten van de griffie zijn voor de toekomstige
fusiegemeente niet vast te stellen op basis van de circulaires. Dit betreft een keuze van gemeenten.
Tabel 55 Overzicht van de verandering van de bestuurskosten bij de nieuwe gemeente
Aantal inwoners
Burgemeester
Wethouders
Noordwijk
Noordwijkerhout

25.604
16.063

Totaal
Toekomstige fusiegemeente

Raadsleden

Griffie

€
€

364.000
234.628

€
€

283.500
159.869

€ 137.000
€ 127.047

41.667 €

262.498 €

598.628

€

443.369

€ 264.047

41.667

125.757

500.007

€

461.575 €

€
€

€

138.000
124.498

€

164.000

Op basis van bovenstaand overzicht zijn de kosten van burgemeester, wethouders, raad en griffie in de huidige
situatie in totaal € 1.568.542,—. Voor de toekomstige fusiegemeente is dit op basis van de gehanteerde
uitgangspunten € 1.251.339,—. Dit is een afname van kosten van € 317.203,—. Echter, de gemaakte
berekeningen zijn exclusief pensioenen en toeslagen, en gebaseerd op het maximumaantal wethouders. De
uitkomsten van deze berekening dienen vooral ter indicatie. Op basis van deze berekeningen is het
waarschijnlijk dat de bestuurskosten zullen dalen. Dit kan in verband gebracht worden met de daling van de
inkomsten uit de algemene uitkering (vast bedrag). De kosten voor het aantal raadsleden zullen stijgen doordat
de vergoeding voor de raadsleden ook zal stijgen (naar circa € 17.095,38 per jaar 86). Zie paragraaf 2.7 voor de
huidige vergoedingen voor raadsleden bij de twee gemeenten.

3.5 Het financieel belang van de nieuwe gemeente
Bij herindeling worden de desbetreffende gemeenten van rechtswege onder preventief toezicht gesteld.
Anders dan bij het reguliere begrotingstoezicht is de focus bij dit toezicht gericht op de nieuw te vormen
gemeente. Op weg naar de herindeling gelden toezichtcriteria die ervoor moeten zorgen dat er een nieuwe
gemeente ontstaat die zo goed als mogelijk een financieel gezonde start kan maken. Dit houdt in dat
goedkeuring aan besluiten kan worden onthouden als een besluit van een op te heffen gemeente – naar het
oordeel van GS – in strijd is met het financiële belang van de nieuw te vormen gemeente. Daarbij streeft de
toezichthouder ernaar om reguliere ontwikkelingen in de bij de herindeling betrokken gemeenten niet te
blokkeren.
Artikel 21 van de Wet arhi is hierbij van toepassing. Op grond van dit artikel kunnen GS besluiten aanwijzen die
goedkeuring behoeven. Dit geldt doorgaans vanaf de dag waarop een gemeente volgens een herindelingsontwerp, een herindelingsadvies of een voorstel van wet in aanmerking komt om te worden opgeheven. In de
regel wijzen GS dan besluiten aan die kunnen leiden tot nieuwe lasten, verhoging van bestaande lasten of
verlaging van bestaande baten dan wel vermindering van vermogen. De bevoegdheid is dus ruimer dan alleen
de besluiten over de begroting en de begrotingswijzigingen. Bij een herindelingstraject gaat de toezichthouder
ervan uit dat de besluiten binnen de genoemde categorieën worden afgestemd met de beoogde fusiepartners.
Het ligt daarom in de rede dat bij het inzenden van besluiten aangegeven wordt wat de uitkomsten zijn van het
gevoerde overleg met de beoogde partnergemeenten. In gevallen dat niet blijkt dat er onderling is afgestemd,
kunnen GS ertoe overgaan het besluit zelf aan de desbetreffende fusiegemeenten voor te leggen.
Veelal zijn er ook zaken waarover door de bestaande gemeenten moet worden beslist, terwijl die in feite de
nieuw te vormen gemeente betreffen. Dit kan gaan om beslissingen op allerlei terreinen. Vaak hebben deze
besluiten financiële consequenties.
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Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2016, Per 1 januari 2017 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van
gemeenten, DGBW/Directie Democratie en Burgerschap Afdeling Politieke Ambtsdragers, 29 november 2016, p. 1-7. De vergoeding voor
een raadslid van een gemeente van 40.001 tot 60.000 inwoners bedraagt € 1.248,42 per maand + € 167,65 per maand aan
onkostenvergoeding + € 102,54 per jaar aan tegemoetkoming ziektekosten raadsleden. Dit te samen is € 17.095,38 per jaar.
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Dergelijke beslissingen kunnen meestal niet wachten op besluitvorming door de gemeenteraad van de nieuw
te vormen gemeente. Bij de beoordeling van deze besluiten zal de toezichthouder uitgaan van de navolgende
criteria:
1. onvoorzien;
2. onuitstelbaar;
3. onontkoombaar;
4. overeenstemming tussen fusiepartners;
5. dekking verzekerd;
6. financieel belang van de nieuw te vormen gemeente.
Naarmate de datum van herindeling nadert, zal aan deze criteria steeds meer gewicht worden gehangen.
Het zogenoemde Arhi-toezicht vervalt op de datum van herindeling of de datum waarop de Minister van BZK
bepaalt dat het toezicht is vervallen.

3.6 Overige financiële aandachtspunten
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 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, niet alleen voorafgaand,
maar ook volgend op de dag van de herindeling. Een aantal publicaties kunnen 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 administratieforganisatorische aspecten van gemeentelijke herindeling van de provincie Zuid-Holland van april 2016.
Daarnaast heeft het Ministerie van BZK in 2014 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 6 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 BZK uitgevoerd onderzoek
van augustus 2014 naar ervaringen met recente herindelingstrajecten door prof. Marcel Boogers. Voor dit
onderzoek is literatuuronderzoek gedaan, zijn casestudy’s verricht, is meta-analyse verricht en waren er
expertbijeenkomsten. Bestudeerd zijn de fusies Peel en Maas, Bodegraven-Reeuwijk, Hollandse Kroon,
Molenwaard en de opsplitsing Maasdonk tussen Oss en Den Bosch. Tevens wordt verwezen naar een
onderzoek in opdracht van het Ministerie van BZK door onderzoeksbureau Van Naem en Partners van maart
2016. Er is onderzoek gedaan waar en onder welke voorwaarden kostenbesparingen mogelijk zijn voor
fusiegemeenten.

3.7 Harmonisatie financieel beleid
In hoofdstuk 2 van deze financiële scan voor de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout wordt een beeld
geschetst van de financiële positie van de beide gemeenten. Op onderdelen verschilt het financiële beleid van
de twee gemeenten.
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Wij adviseren daarom om bij een fusie in de resterende tijd tot aan een herindeling het financiële beleid van de
twee gemeenten 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 effect op de financiële positie, i.c. de reservepositie van de individuele
gemeenten, maar het betreft hier veelal effecten die 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 i.c. 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 en straks ook richting de nieuwe Omgevingswet.
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. Zie hiervoor een eerste analyse in bijlage 1 van dit rapport.
Overige harmonisatie
Naast de harmonisatie van het financiële beleidsterrein en de financiële gevolgen daarvan, doen zich ook op
andere terreinen harmonisatievraagstukken voor.
Beheer en onderhoud
Het is van belang dat beheer en onderhoud bij de fusiepartners op orde is. Inventariseer daarom
achterstanden, niet alleen bij het onderhoud van de kapitaalgoederen, maar ook bij de archieven, de financiële
en personeelsadministratie, de bestemmingsplannen enzovoorts. Verder zorgt actueel inzicht in administraties
ervoor dat er 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 is aandacht besteed in
hoofdstuk 2 van dit rapport.
Harmonisatie gemeentelijke beleidsterreinen
In de voorbereidingsfase van een eventueel fusieproces kan via een projectorganisatie op alle gemeentelijke
beleidsterreinen de herindeling worden voorbereid. In werkgroepen kan na inventarisatie en afstemming via
concrete acties, zoals het voorbereiden van verordeningen, reglementen, vertegenwoordigende benoemingen,
(beleids- en) beheersplannen 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 om een reële
inschatting te maken van de financiële gevolgen.
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.
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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 lasten besparend werken. In paragraaf 2.4.2 Verbonden partijen is een
vergelijking aangaande de verbonden partijen opgenomen tussen de gemeenten Noordwijk en
Noordwijkerhout. Dit geeft inzicht in welke verbonden partijen beide gemeenten zitten. Hier kunnen de
gemeenten dan ook gezamenlijk optreden qua uittreding.
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Bijlage 1 Verschillen analyse op de financiële verordening
Onderwerp
Programma indeling

Noordwijk

Noordwijkerhout

Financiële verordening 2017-2020

Financiële verordening 2015-2018

De raad stelt de programma’s en producten vast van de

De raad stelt de programma’s en producten vast van de

programmabegroting, alsmede de beleidsindicatoren en de

programmabegroting

onderwerpen die hij naast de verplichte paragrafen extra wil zien
worden toegelicht.
Inrichting begroting
en jaarrekening




Begroting geeft inzicht in geraamde baten en lasten;



Nieuw voorgenomen investeringen per vier jaar weergeven (het

Begroting geeft inzicht in geraamde baten en lasten, alsmede het
benodigde investeringskrediet per nieuwe investering.

investeringsplan);



Weergave opnemen van de ontwikkeling van schuldpositie in
meerjarig perspectief, als gevolg van begroting en investeringen

Kaders begroting




In de jaarrekening inzicht in financiële positie



Het college van B & W biedt in de Voorjaarsnota een voorstel aan



In de jaarrekening een uitputting van de investeringskredieten
Het college van B&W biedt in de Voorjaarsnota een voorstel aan

over de financiële en de beleidskaders voor de volgende

over de financiële en de beleidskaders voor de volgende

meerjaren- begrotingsperiode.

meerjaren- begrotingsperiode voor 1 juni. Raad stelt kaders voor

Meerjarige onderhoudsplannen dienen als basis voor de ramingen
van de onderhoudsbudgetten in de ontwerpbegroting.





15 juli vast.



De ramingen in de ontwerpbegroting zijn gebaseerd op: de

In de begroting wordt een post onvoorzien incidenteel van

bestaande meerjarenbegroting, met daarin opgenomen de

€ 80.000 en een post onvoorzien structureel van € 35.000

begrotingsuitgangspunten voor het komende jaar,

opgenomen.

geactualiseerde areaal gegevens, nieuw beleid en de
ontwikkeling van de uitkering uit het Gemeentefonds en de
effecten van de jaarrekening.



In de voorjaarsnota worden de afwijkingen gerapporteerd
voorzien van een voorstel met financiële bijstellingen over de
eerste twee maanden van het lopende begrotingsjaar.

Autorisatie



begrotingen, wijzigingen en



Bij de begrotingsbehandeling biedt het college de raad tevens het





rapportage



Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het

het investeringsplan voor de komende vier jaar aan.



Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met
het vaststellen van de begroting is geautoriseerd legt het college

vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investerings-

vooraf aan het aangaan van verplichtingen een

voorstel met een voorstel voor het vaststellen van een

investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van

investeringskrediet aan de raad voor. Bij investeringen groter dan

een investeringskrediet aan de raad voor. Dit is van toepassing

€ 1.000.000 informeert het college de raad in het voorstel over het

voor investeringen > € 50.000. Investeringen < € 50.000 mogen

effect van de investering op de schuldpositie van de gemeente.

via de P&C-cyclus verantwoord worden.

Het college informeert de raad conform vastgestelde planning via



Het college informeert de raad door middel van de voorjaarsnota

tussentijdse rapportages.

en de bestuursrapportage over de realisatie van de begroting

De tussenrapportages bevatten een uiteenzetting over de

van de gemeente over respectievelijk de eerste 2 maanden en de

uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de

eerste 9 maanden van het lopende boekjaar.



De tussenrapportages bevatten een uiteenzetting over de

dekkingsmiddelen, mutaties reserves, resultaat en uitputting

uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met

investeringskredieten.

de bijgestelde raming van: baten en lasten, saldo, algemene

In de tussentijdse rapportages worden afwijkingen op de

dekkingsmiddelen, mutaties reserves, resultaat en uitputting

oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van elk
programma en van de investeringskredieten toegelicht.



Bij de begrotingsbehandeling biedt het college de raad tevens

vaststellen van de begroting is geautoriseerd legt het college

bijgestelde raming van: baten en lasten, saldo, algemene



De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de
baten en de lasten per programma.



investeringsplan voor de komende vier jaar aan.


Tussentijdse



en de lasten per programma.

investeringskredieten

De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten

investeringskredieten.



In de tussentijdse rapportages worden afwijkingen op de

Periodieke voortgangsrapportages over grootschalige niet cyclische

oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van elk

investeringsprojecten met een krediet van meer dan € 5 miljoen

programma en van de investeringskredieten > € 50.000

worden eens per kwartaal opgesteld en aan het college

toegelicht.

aangeboden.
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Onderwerp

Noordwijk



Noordwijkerhout

In de Voorjaarsnota worden ter vaststelling door de gemeenteraad
de uitgangspunten voor het opstellen van de ontwerp(meerjaren)begroting voor de volgende jaren beschreven.



Indien nodig biedt het college In december van elk kalenderjaar de
raad een nota (genoemd de Decembernota), waarin wordt
voorgesteld om voor de afwijkingen op de oorspronkelijke
ramingen van baten en lasten een begrotingswijziging vast te
stellen.

Informatieplicht




Het college hanteert een actieve informatieplicht naar de raad toe;



pas een besluit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn

Het college legt de raad voorstellen voor, voor zover het niet bij de

wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen

door de begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen betreft

van:

inzake – 6 onderwerpen:

a.

a.

aankoop en verkoop van goederen en diensten;

b.

nieuwe meerjarige verplichtingen;

c.

niet eerder bij de begroting opgenomen



het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties
> € 100.000;

c.

strategische aan- en verkopen groter dan het bedrag zoals
genoemd in de raad vastgestelde Nota Grondbeleid;

de aan- en verkoop van goederen, werken en diensten
waarvoor Europese aanbesteding vereist is;

b.

investeringskredieten;
d.

Jaarrekening

Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt

met name situaties met politiek bestuurlijke relevantie.

het verstrekken van kapitaal aan instellingen en
ondernemingen.



Als het college voorziet dat een geautoriseerd budget of

e.

het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties;

investeringskrediet dreigt te worden overschreden met

f.

het verstrekken van kapitaal aan instellingen en

minimaal € 50.000, wordt dit door het college in de

ondernemingen.

eerstvolgende raadsvergadering aan de raad gemeld.

Het college legt jaarlijks aan de raad verantwoording af door
middel van het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken
worden in elk geval verschillen toegelicht die groter zijn dan
€ 100.000 ten opzichte van de raming.



De raad stelt In het controleprotocol voor het accountantsonderzoek de kaders vast voor de uitvoering van de
accountantscontrole.



Het college actualiseert jaarlijks het normenkader en stelt een
overzicht vast van de in het controlejaar geldende wet- en
regelgeving. Het normenkader wordt ter informatie aan de raad
aangeboden.

EMU-saldo

Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het

Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het

collectieve aandeel van de gemeenten in het EMU-tekort

collectieve aandeel van de gemeenten in het EMU-tekort, hebben

hebben overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing

overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van

van de begroting nodig is.

de begroting nodig is.

Waarderingen

De raad stelt In de Nota investerings- en afschrijvingsbeleid de kaders

In de financiële verordening is aangegeven hoe om te gaan met de

afschrijving vaste

vast. Hierin wordt aangegeven welke investeringen worden geactiveerd

afschrijvingen voor vaste activa.

activa

en welke niet en welke afschrijvingsmethode er wordt gehanteerd.

Reserves en



voorzieningen

Het college biedt de raad eens in de 2 jaar een Nota reserves en



voorzieningen aan. Deze nota wordt door de raad vastgesteld en

voorzieningen aan. Deze nota wordt door de raad vastgesteld en

behandeld.





Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve

Het college biedt de raad eens in de 4 jaar een Nota reserves en
behandeld;



Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve

voor een investeringsvoornemen wordt minimaal aangegeven:

voor een investeringsvoornemen wordt minimaal aangegeven:

doel, voeding, maximale hoogte en maximale looptijd.

doel, voeding, maximale hoogte en maximale looptijd.

Indien een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen



Indien een bestemmingsreserve voor een investerings-

binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een

voornemen niet binnen de aangegeven maximale looptijd is

investering, doet het college een voorstel aan de raad om de

gebruikt, valt de bestemmingsreserve vrij ten faveure van de

bestemmingsreserve vrij te laten vallen en aan de algemene

algemene reserve.

reserve toe te voegen.
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Onderwerp

Noordwijk

Noordwijkerhout

Kostprijsbepaling






Kostprijsbepaling geschiedt op basis van extracomptabele
kostentoerekening.





Kostprijsbepaling geschiedt op basis van kostentoerekening.
Bij de directe kosten worden betrokken de bijdragen aan en

Bij de directe kosten worden betrokken de bijdragen aan en

onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke

onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging

vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in

van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde

gebruik zijnde activa en voor rioolheffing en afvalstoffenheffing

activa en voor rioolheffing en afvalstoffenheffing de compensabele

de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (btw)

belasting over de toegevoegde waarde (btw) en de kosten van het

en de kosten van het kwijtscheldingsbeleid en met ingang van

kwijtscheldingsbeleid.

2017 ten behoeve van de rioolheffing van 50% van de

Voor de toerekening van de overheadkosten worden de

veegkosten.

overheadkosten die kunnen worden toegerekend aan activiteiten
welke geheel of deels worden bekostigd met een specifieke
uitkering of subsidie, binnen het taakveld overhead apart
geadministreerd en in de desbetreffende verantwoording over de
besteding toegerekend aan de activiteiten.



Gemeente diept ook de toerekening van rente conform de laatste
notitie rente BBV verder uit.

Prijzen economische

Voor de levering van goederen, diensten of werken aan

Voor de levering van goederen, diensten of werken aan

activiteiten

overheidsbedrijven en derden en met welke bijbehorende activiteiten

overheidsbedrijven en derden en met welke bijbehorende activiteiten

de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt tenminste

de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt ten

de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking doet

minste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij

het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een

afwijking doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten

voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de

afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek

activiteit wordt gemotiveerd. Dit is ook van toepassing voor de

belang van de activiteit wordt gemotiveerd. Dit is ook van toepassing

verstrekking leningen of garanties en kapitaal.

op de verstrekking van leningen of garanties en kapitaal.



Vaststelling hoogte

Het college doet jaarlijks een voorstel ter vaststelling voor de

Het college doet jaarlijks een voorstel ter vaststelling voor de hoogte

belastingen,

hoogte van de gemeentelijke tarieven voor belastingen,

van de gemeentelijke tarieven voor belastingen, rioolrechten,

rechten, heffingen

rioolrechten, afvalstoffenheffing en overige leges.

afvalstoffenheffing en overige leges.

en prijzen



Het college biedt de raad eens in de 4 jaar ter vaststelling een Nota
Grondbeleid aan met betrekking tot de kaders voor prijzen voor de
verhuur en verkoop van onroerende goederen en voor de prijzen
van overige gemeentelijke diensten, leveringen en werken.



De besluiten voor het vaststellen van nieuwe prijzen dan wel het
wijzigen van bestaande prijzen worden ter kennisname aan de raad
aangeboden.

Financieringsfunctie





Het college stelt regels op ter uitvoering van de

Het college biedt de raad ter kennisname een treasurystatuut aan. Het

financieringsfunctie en legt deze regels vast in een treasurystatuut.

college stelt het statuut vast. Het statuut behandelt:

Het college van burgemeester en wethouders zendt het

a.

het beheersen van de risico’s verbonden aan de

treasurystatuut ter kennisgeving aan de raad.

financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en

Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie

kredietrisico’s;

zorg voor: beheersen risico gepaard met rente, koers en krediet en

b.

het aantrekken van kort- en langlopende geldleningen.

aantrekken van kort- en langlopende leningen, beperken van
kosten gepaard met aantrekken van krediet.
Risicomanagement



Het college stelt in de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen de kaders vast.



Overeenkomstig de kaders rapporteert het college over de stand
van het weerstandsvermogen ten opzichte van de vastgestelde
norm.
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Onderwerp

Noordwijk

Noordwijkerhout

Paragrafen



De raad stelt bij aanvang van de nieuwe raadsperiode vast over

In de financiële verordening is een beschrijving opgenomen van de

welke onderwerpen hij in extra paragrafen naast de verplichte

verplichte paragrafen:

paragrafen in de begroting en rekening kaders wil stellen en wil









worden geïnformeerd.

Administratie

Beschrijving opgenomen van de functies van de administratie. Noordwijk

Lokale heffingen;
Financiering;
Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
Onderhoud kapitaalgoederen;
Bedrijfsvoering;
Verbonden partijen;
Grondbeleid.

Beschrijving opgenomen van de functies van de administratie

heeft de extra toevoeging:
het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de
gemeentelijke productie van goederen en diensten en de
maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid.
Financiële

Beschrijving van de verplichting van college van B & W ten aanzien van

Beschrijving van de verplichting van college van B & W ten aanzien van

organisatie

de financiële organisatie – 9 (identieke) punten

de financiële organisatie – 9 (identieke) punten

Interne controle





Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de

jaarrekening voor de jaarlijkse interne toetsing van de

van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de

getrouwheid van de informatieverstrekking en de

beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college

rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen

maatregelen tot herstel.



Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de

jaarrekening voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid

Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie

neemt het college maatregelen tot herstel.



Het college zorgt voor de systematische controle van de

en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de

registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het

gemeente, met dien verstande dat de waardepapieren, de

vermogen van de gemeente. Onderdelen worden jaarlijks

voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de
liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden en

gecontroleerd.



Het college stelt jaarlijkse een controleprotocol vast.

de vorderingen van crediteuren jaarlijks worden gecontroleerd,
waarbij registratiegoederen en bedrijfsmiddelen 1 keer in de 4 jaar
worden gecontroleerd.
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Bijlage 2 Verschillenanalyse op de verordening art. 213a
(Onderzoeksverordening)
Onderwerp
Definities

Onderzoeksfrequentie

Noordwijk

Noordwijkerhout

Onderzoeksverordening 2017

Verordening artikel 213a - 2013

Doelmatigheid: De mate van realiseren van gewenste

Doelmatigheid: De mate van realiseren van gewenste

prestaties en beoogde maatschappelijke effecten met een zo

prestaties en beoogde maatschappelijke effecten met een zo

beperkt mogelijke inzet van middelen.

beperkt mogelijke inzet van middelen.

Doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en

Doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en

beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook

beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook

daadwerkelijk worden behaald.

daadwerkelijk worden behaald.

Het college voert jaarlijks maximaal een onderzoek uit naar

Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van

de doelmatigheid van (onderdelen van) de bedrijfs- voering of

(onderdelen van) organisatie/onderdelen van de gemeente

de uitvoering van taken door de gemeente. Het onderwerp

en de uitvoering van taken door de gemeente

van onderzoek wordt jaarlijks op basis van actuele
accountantsrapportages en/of interne controles bepaald.
Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van
Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van

minimaal één programma’s en één paragraaf.

maximaal een in een programma of paragraaf opgenomen
activiteit. Het onderwerp van onderzoek wordt op basis van
politieke relevantie bepaald.
Onderzoeksprogramma/-plan



Het college zendt na vaststelling door het college een



onderzoeksprogramma naar de raad van het te

verrichten interne onderzoek naar de doelmatigheid en

verrichten interne onderzoek naar de doelmatigheid en

doeltreffendheid.


In het onderzoeksprogramma wordt intern onderzoek

doeltreffendheid.


globaal aangegeven:



Voortgang onderzoeken

Rapportage en gevolgtrekking

Het college zendt na vaststelling door het college een

onderzoeksprogramma naar de raad van het te

In het onderzoeksprogramma wordt intern onderzoek
globaal aangegeven:

-

het object van onderzoek;

-

het object van onderzoek;

-

de relevantie van het onderzoek;

-

de relevantie van het onderzoek;

-

de reikwijdte van het onderzoek;

-

de reikwijdte van het onderzoek;

-

de onderzoeksmethode;

-

de onderzoeksmethode;

-

de doorlooptijd van het onderzoek;

-

de doorlooptijd van het onderzoek;

-

de wijze van uitvoering.

-

de wijze van uitvoering.

In het onderzoeksprogramma wordt aangegeven welke



In het onderzoeksprogramma wordt aangegeven welke

budgetten er in de productenraming zijn opgenomen

budgetten er in de productenraming zijn opgenomen

voor de uitvoering van het onderzoek.

voor de uitvoering van het onderzoek

Het college rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de

Het college rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de

begroting en jaarstukken over de voortgang van de

begroting en jaarstukken over de voortgang van de

onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid en de

onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid en de

uitputting van de bijbehorende budgetten.

uitputting van de bijbehorende budgetten.





De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in

een rapportage. De rapportage bevat ten minste een

analyse van de onderzoeksresultaten en Indien nodig

analyse van de onderzoeksresultaten en Indien nodig

aanbevelingen voor verbeteringen.


De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in

een rapportage. De rapportage bevat ten minste een

Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt het

aanbevelingen voor verbeteringen.


Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt het

college indien nodig een plan van verbetering op. De

college indien nodig een plan van verbetering op. De

rapportage en het plan van verbetering worden ter

rapportage en het plan van verbetering worden ter

kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college

kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college

neemt op basis van het plan van verbeteringen

neemt op basis van het plan van verbeteringen

organisatorische maatregelen.

organisatorische maatregelen.
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Bijlage 3 Kostentoerekening afvalstoffenheffing
In de vakliteratuur wordt een aantal kosten genoemd die te verhalen zijn door middel van de
afvalstoffenheffing (mogelijkheden):
 Verwerkingskosten.
 Inzamelings- en transportkosten.
 Kosten van maatregelen om de hoeveelheid afval te verminderen, zoals subsidies voor het inzamelen van
oud papier of voor milieuwinkels en milieuparken en kosten die zijn verbonden aan maatregelen om
hergebruik te bevorderen of aan de andere kant de afvalstroom in te perken. Hierbij kan gedacht worden
aan stickers ter voorkoming van ongeadresseerd reclamedrukwerk en specifieke voorlichting aan de
burgers over voorkoming en vermindering van huishoudelijk afval.
 De kosten voor heffing en invordering (waaronder kwijtscheldingskosten zijn verhaalbaar.
 Een derde van de totale kosten van straatreiniging en reinigingspolitie mag worden toegerekend aan de
afvalstoffenheffing.
 Gemeenten zijn bij de invoering van het BTW-compensatiefonds gekort voor btw op het Gemeentefonds.
Daarom mogen gemeenten (en de meeste gemeenten doen dit ook) btw doorberekenen in het rioolrecht
en de afvalstoffenheffing (verhaalbare kosten).
 Kosten van algemeen zwerfafval zijn overigens niet verhaalbaar door middel van de afvalstoffenheffing. De
Hoge Raad oordeelt namelijk dat alleen kosten mogen worden verhaald die verband houden met de
inzameling van het vuil waarop de heffing betrekking heeft.
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Bijlage 4 Kostentoerekening rioolheffing
In de vakliteratuur wordt een aantal kosten genoemd die te verhalen zijn door middel van het rioolrecht
(mogelijkheden):
 In het tarief kan een egalisatiebedrag meegenomen worden voor toekomstig groot onderhoud. Egaliseren
is mogelijk op grond van artikel van 44,1c BBV. De onderhoudsvoorziening krijgt bij vorming uit het tarief
het karakter van een 44,2-voorziening.
 In het tarief mogen spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen worden meegenomen.
Deze worden als last in de exploitatie toegevoegd aan een voorziening conform art. 44 lid 2 BBV.
 Het Ministerie van BZK87 geeft in haar richtlijnen aan dat veegkosten ‘in redelijkheid’ toegerekend mogen
worden aan rioolheffing. Volgens jurisprudentie is het niet ongebruikelijk om 25-60% van de veegkosten
aan het rioolrecht toe te rekenen.88
 Uitbreidingsinvesteringen mogen niet onder de lasten worden opgenomen (het is dus niet mogelijk om via
het tarief te sparen voor toekomstige uitbreidingsinvesteringen).
 Gemeenten zijn bij de invoering van het BTW-compensatiefonds gekort voor btw op het Gemeentefonds.
Daarom mogen gemeenten (en de meeste doen dit ook) btw doorberekenen in het rioolrecht en de
afvalstoffenheffing.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010, Handreiking kostentoerekening leges en tarieven, januari, pp. 1-235.
Hof ’s-Gravenhage 4 januari 2002, nr. 01/00188, Belastingblad 2002, p. 994 en Hof Arnhem 19 oktober 1994, nr. 931000, Belastingblad
1995, p. 361.
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Bijlage 5 Structuurkenmerken Noordwijk, Noordwijkerhout en toekomstige
fusiegemeente
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Bijlage 6 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 (btwcomponent), boekwaarden en investeringen, de verhouding reserves gedeeld door de boekwaarden,
aandelen en deelnemingen. Streef ernaar om 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 afvalstoffenheffing in de twee gemeenten verschillen en bepaal
beleidskeuzes 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 subsidies worden
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 dat 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 zo veel 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 (art.79).
19. 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.
20. De Wet arhi bevat bepalingen over de positie van de gemeentesecretaris, griffier, comptabele, kassier,
ambtenaar van de burgerlijke stand, overige ambtenaren en onderwijzend personeel.
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21. 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.
22. Zoek naar methoden waardoor wachtgeld of andere regelingen zo beperkt mogelijk toegepast hoeven te
worden.
23. Naast deze financieel getinte suggesties wordt ook verwezen naar hoofdstuk 5 uit de brochure ‘Inspelen
op herindelingseffecten’89, 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 een 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.

89

Inspelen op herindelingseffecten, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1997.
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