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Voorlopig jaarresultaat product Vastgoed 

Geachte leden van de commissie Bestuur, 

In 2014 is voortvarend gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud van 
het gemeentelijk bezit en extra inzet gepleegd op de voorbereiding van verkoop van 
(niet-strategisch) bezit. Vanaf mei 2014 is - na afronding van de aanbesteding van 
grote delen van het planmatig onderhoud - een goede start gemaakt met het 
noodzakelijke onderhoud van daken en gevels. In totaal is een bedrag van € 
2.700.000 besteed aan planmatig onderhoud, o.a. voor de volgende panden: 
Gedempte Voldersgracht 22, Schoterstraat 4 en Transvaalstraat 7-13. Ook is voor 
meerdere panden 'werk met werk" gemaakt door het planmatig onderhoud 
tegelijkertijd met het levensduurverlengend onderhoud uit te voeren. Voorbeelden 
hiervan zijn de Korte Verspronckweg 7-9, de Kleine Houtweg 24 en de Lange 
Wijngaardstraat 20-22. Daarnaast is veel werk verricht in de voorbereiding van de 
verkoop/herontwikkeling van panden, o.a. de voormalige gemeentelijke huisvesting 
(m.n. Brinkmann en Koningstein). De intensieve inzet op beide taken heeft geleid 
tot meer uitgaven in het jaar 2014. 

Voorstel onttrekking reserve Vastgoed 
In de tweede helft van december 2014 en januari j l . zijn de baten en lasten van het 
product Vastgoed nader geanalyseerd en is geconstateerd dat sprake is van een 
overschrijding op het budget voor onderhoud en het budget voor advies-, taxatie- en 
onderzoekskosten voor het jaar 2014. Het totaal van de overschrijding bedraagt: 

budget 
Onderhoudskosten 
Advies-, taxatie- en onderzoekskosten 
Totaal 

bedraa in € 
807.000 
363.000 

1.170.000 



De reserve Vastgoed fungeert als buffer, zowel uitgaven voor onderhoud boven de 
beschikbare middelen in de exploitatie als verkoopkosten vooruitlopend op 
verkopen worden ten laste van de reserve Vastgoed gebracht. Hiervoor is echter wel 
een raadsbesluit noodzakelijk. De noodzakelijke onttrekkingen aan de reserve 
Vastgoed hadden in de Bestuursrapportage 2014-3 aan de Gemeenteraad moeten 
worden voorgelegd. Aangezien dit niet gebeurd is, is er in de Jaarrekening 2014 
sprake van een rechtmatigheidsfout (categorie 3).1 De accountant zal dit in de 
Jaarrekening 2014 constateren en meenemen in het oordeel over de Jaarrekening 
2014. Omdat deze onrechtmatigheid al voorafgaand aan de accountantscontrole 
door onszelf is geconstateerd, informeren wij u, vooruitlopend op de Jaarrekening 
2014 en de bevindingen van de accountant over deze afwijking. 

In de Jaarrekening 2014 zullen wij voorstellen de uitgaven voor onderhoud en 
verkoopkosten alsnog ten laste van de reserve Vastgoed te brengen, zodat er geen 
financieel effect op het jaarrekeningresultaat zal zijn. De stand van de reserve 
Vastgoed bedraagt ultimo 2014 € 3.600.000 en is toereikend voor deze onttrekking. 

Jaarrekeningresultaat 
Na het sluiten van de administratie én voorafgaand aan de interne controles en de 
accountantscontrole is het resultaat op het product Vastgoed per saldo circa 
€ 150.000 nadelig. Dit is inclusief de dotaties en onttrekkingen aan de reserve 
Vastgoed. In de Jaarrekening 2014 wordt hiervoor een verschillenanalyse op 
productniveau opgenomen. Het definitieve resultaat kan, afhankelijk van de interne 
bevindingen en de bevindingen van de accountant, nog wijzigen. 

Het nadelig resultaat van per saldo € 150.000 is opgebouwd uit diverse incidentele 
voor- en nadelen en een tweetal structurele nadelen. In de jaarrekening worden deze 
voor- en nadelen nader toegelicht. In deze brief lichten wij de structurele nadelen 
alvast toe. De post Publiekrechtelijke heffingen (OZB en verhuurdersheffing) laat 
een nadeel van € 300.000 zien als gevolg van de waardestijging van niet-woningen. 
Daarnaast is er door herberekeningen van de erfpachtcanon en een aantal afkopen 
van de canon sprake van een structureel nadeel van € 300.000 op de erfpachtbaten 
ten opzichte van de begroting. Wij komen op beide structurele effecten in de 
Kademota 2015 terug. 

Bij het afsluiten van de kredieten 2014 is geconstateerd dat het krediet voor de 
ketel van het stadhuis is overschreden met € 53.000. Wij stellen bij de jaarrekening 
voor deze overschrijding te dekken ten laste van het investeringskrediet onderhoud 
2015 (in totaal beschikbaar € 1.194.000). Ook hier is sprake van een 
omechtmatigheid (categorie 3). 

Beheersmaatregelen 
Helaas constateren wij dat de gemeenteraad niet tijdig is geïnformeerd over de 
budgetafwijkingen en de benodigde reservemutaties. Inmiddels is een aantal 
beheersmaatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. De 

1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig zijn 
gemeld. 



managementrapportages worden aangepast aan de gebiedsinrichting van de afdeling 
Vastgoed, de werkwijze rond de verplichtingenadministratie is aangescherpt en 
budgetbevoegdheden zijn aangepast. Zo zorgen we voor meer zicht op de 
budgetbesteding. Mogelijke afwijkingen kunnen in 2015 tijdig worden 
geconstateerd en in de reguliere P&C documenten aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. 

Met vriendelijke groet. 

Het college van burgemeester en wethouders. 

de secretaris de burgemeester. 

Schneiders 


