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Inleiding 

In de begroting 2013 is een bedrag van circa € 106 miljoen aan lasten geraamd. Deze lasten zijn in 

diverse soorten te categoriseren. Een categorie is de kapitaallasten. Deze bestaan voor € 2,4 miljoen 

uit rentelasten en voor € 5,6 miljoen uit afschrijvingen, totaal circa € 8 miljoen. Deze kapitaallasten 

hebben betrekking op zowel wettelijke als autonome taken en grondexploitaties, maar zijn bewust 

separaat vermeld. Deze kosten zijn immers het gevolg van reeds eerder gedane 

uitgaven/investeringen en kunnen niet zomaar met een bepaald percentage verlaagd worden.  

Het bedrag aan kapitaallasten is globaal in te delen in vier categorieën: 

 Kapitaallasten van investeringen in openbare ruimte met Maatschappelijk Nut 

 Kapitaallasten van investeringen in wettelijke taken 

 Kapitaallasten van investeringen in autonome taken 

 Kapitaallasten overig (waaronder grondexploitatie en niet toegerekende rente) 

 

Bezuinigingspotentieel 

Gezien de financiële situatie waarin de gemeente Goeree-Overflakkee zich bevindt, dient binnen alle 

categorieën onderzocht te worden of er besparingsmogelijkheden zijn. Mogelijkheden om de 

kapitaallasten te kunnen reduceren zijn er wel, hoewel niet allen even eenvoudig en of wenselijk.  

De geldende boekhoudkundige voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording – BBV) maakt 

een verdeling van de activa in “investeringen met economisch nut” en  “Investeringen in de 

openbare ruimte met maatschappelijk nut”. Voor de eerste categorie dient een vaste 

afschrijvingstermijn te worden vastgesteld, waarvan gedurende deze termijn niet mag worden 

afgeweken. Voor de tweede categorie laat het BBV aan de gemeenten de keuze om de investering in 

één keer ten laste van de exploitatie te brengen of in termijnen af te schrijven, waarbij gedurende de 

termijn ook nog extra mag worden afgeschreven. 

Op dit moment is het nog mogelijk om de afschrijvingstermijnen op de diverse activa te verlengen: 

Voor de (nieuwe) gemeente Goeree-Overflakkee dient de (in ontwikkeling zijnde) nota afschrijving 

nog te worden vastgesteld. In deze nota zal vooralsnog worden uitgegaan van de genoemde 

afschrijvingstermijnen uit de nota “Uitgangspunten activa beleid 2013 gemeente Goeree-

Overflakkee” die ultimo 2012 door de stuurgroep Herindeling is vastgesteld. Deze termijnen zouden 

kunnen worden “opgerekt”, zodat de jaarlijkse lasten in de begroting lager worden. 

Per categorie kapitaallasten wordt hierna toegelicht welke onderwerpen dit bevat en welke 

bezuinigingsmogelijkheden er zijn. 
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Kapitaallasten van investeringen in openbare ruimte met Maatschappelijk Nut 

Onder investeringen in openbare ruimte met Maatschappelijk Nut worden verstaan die geactiveerde 

uitgaven welke geen opbrengsten genereren, een aanpassing in de openbare ruimte betreffen en in 

principe niet verkoopbaar zijn. 

Het BBV laat aan de gemeenten de keuze om de zogenaamde “Investeringen in de openbare ruimte 

met maatschappelijk nut” in één keer ten laste van de exploitatie te brengen of resultaatafhankelijk 

dan wel tussentijds vervroegd af te schrijven. 

Op de balans van de gemeente Goeree-Overflakkee is een aantal “Maatschappelijk Nut” objecten 

verantwoord, die vallen onder de navolgende producten: 

 Openbaar groen & speelplaatsen (bedrag kapitaallasten € 118.000 ) 

 Wegen (bedrag kapitaallasten € 123.200 )  

 Openbare Verlichting (bedrag kapitaallasten € 55.000 ) 

 Handel & ambacht — D’n Diek (bedrag kapitaallasten € 95.800 )  

De boekwaarde per ultimo 2012 van de onderhavige geactiveerde investeringen in openbare ruimte 

met Maatschappelijk Nut bedraagt circa € 4,3 miljoen. 

Voordeel van het vervroegd afschrijven van de resterende boekwaarde is dat er structureel ruimte 

ontstaat in de begroting.  

Nadeel hiervan is wel dat de investeringsruimte (ter vervanging)  van deze zaken structureel uit de 

begroting verdwijnt! 

 

Kapitaallasten van investeringen in wettelijke taken 

Bij de uitvoering van taken die bij (hogere) wetgeving zijn toebedeeld aan de lokale overheid, is 

sprake van investeringen ten behoeve van  taken waaraan een (kostendekkende) vergoeding 

gekoppeld is en taken waar bij dit niet het geval is. 

Bij deze activa is het niet toegestaan om af te wijken van de gekozen afschrijvingstermijn, waardoor 

resultaatafhankelijk afschrijven niet tot de mogelijkheden behoort.  

Wel is het mogelijk om bij het vaststellen van de afschrijvingstermijnen voor de gemeente Goeree-

Overflakkee te kiezen voor langere afschrijvingstermijnen dan in de ultimo 2012 door de Stuurgroep 

Herindeling vastgestelde nota “Uitgangspunten activa beleid 2013 gemeente Goeree-Overflakkee”. 

Op de balans van de gemeente Goeree-Overflakkee is een aantal objecten verantwoord, die binnen 

de wettelijk taken vallen onder de navolgende producten: 

 Begraafplaatsen (bedrag kapitaallasten € 168.400) 

 Riolering (bedrag kapitaallasten € 2.232.300)  

 Reiniging (bedrag kapitaallasten € 95.000)  

 Onderwijshuisvesting (bedrag kapitaallasten € 1.397.300) 

 Gymzalen (bedrag kapitaallasten € 89.000) 

Begraafplaatsen vallen onder de taken waarvoor (maximaal) een kostendekkende vergoeding 

gevraagd kan worden. Op dit moment zijn de tarieven nog niet 100% kostendekkend,  zodat hier nog 



4 
 

ruimte is voor het toepassen van een verlengde afschrijvingstermijn. Op dit moment worden de 

investeringen in 40 jaar afgeschreven. Als alternatief zou gekozen kunnen worden voor een 

afschrijvingstermijn van 50 jaar. Een terechte vraag is of deze termijn wel reëel is. De mogelijke 

besparing door deze wijziging van de termijn bedraagt circa € 34.000,-.  

Riolering en reiniging zijn eveneens de taken waarvoor (maximaal) een kostendekkende vergoeding 

gevraagd kan worden. Ten aanzien van de reiniging is de kostendekkendheid (op basis van de huidige 

tarieven) nagenoeg bereikt. Voor de riolering geldt dat op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw 

vGRP met daarin een berekening van de kostendekkendheid na harmonisatie van de vier oude GRP’s. 

Voor beide taken kan echter wel het principe van gelijkblijvende woonlasten toegepast worden: door 

het verlagen van de kapitaallasten gaat het tarief voor deze rechten omlaag, zodat het tarief voor de 

OZB kan stijgen zonder dat de totale woonlasten stijgen. Dit wordt in het coalitieakkoord niet 

expliciet uitgesloten. Derhalve is nu nog moeilijk aan te geven of hier nog “ruimte” is, temeer daar er 

sprake is van een gesloten systeem.  

 

Voor onderwijshuisvesting en gymzalen zal het verlengen van de levensduur wel resulteren in een 

gering bezuinigingspotentieel.  Kanttekening hierbij is wel dat door de provinciale toezichthouder 

voor onderwijsgebouwen in voormalige gemeenten bij het vaststellen van de begroting  meermalen 

is aangegeven dat voor onderwijsgebouwen de maximale levensduur is bepaald op 40 jaar. De 

investeringen die nu in kortere tijd worden afgeschreven, betreffen aanpassingen aan 

onderwijsgebouwen en bijbehorende terreinen. Kanttekening hierbij is dat het hanteren van een 

langere afschrijvingstermijn leidt tot hogere onderhoudskosten. Per saldo een korte termijn 

“oplossing”. 

 

Kapitaallasten van investeringen in autonome taken 

Op de balans van de gemeente Goeree-Overflakkee is een aantal objecten verantwoord, die binnen 

de autonome taken vallen onder de navolgende producten: 

 Jongeren Activiteitencentrum (JAC) (verbouwkosten- geen eigendom)  (bedrag kapitaallasten 

€ 55.300) 

 Sportcomplexen & -terreinen (bedrag kapitaallasten € 593.300) 

 Verenigingsgebouwen (bedrag kapitaallasten €  609.000) 

 Havens (bedrag kapitaallasten €  96.000) 

Het JAC is gehuisvest in een gehuurd gebouw. De kapitaallasten betreffen een aanpassing aan het 

gebouw om dit voor de doelgroep gebruiksklaar te maken. Besparing zou alleen mogelijk zijn door 

het “oprekken” van de afschrijvingstermijn of het eenmalig afboeken van de restant boekwaarde bij 

opzegging van het huurcontract (mogelijk april per 2019). 

Het onderdeel sportcomplexen & -terreinen betreft zowel het gemeentelijk zwembad te Stellendam 

als het recreatiecentrum te Sommelsdijk en ook de diverse sportcomplexen en –terreinen.  De 

grootste posten zijn: 

 Zwembad ’t Zuiderdiep - Stellendam   €   62.300 

 Recreatiecentrum de Staver - Sommelsdijk € 247.630 

 Sportcomplex Oostplaat - Middelharnis  € 206.255 
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Voor een gedeelte van deze kosten worden reserves aangewend. 

Behoudens het gemeentelijk zwembad ’t Zuiderdiep (exploiteert de gemeente zelf), is sprake van een 

vergoeding die in rekening gebracht wordt voor het gebruik. Dit heeft gevolgen voor de te halen 

bezuiniging bij de optie van afstoten van het activum. Wel kan onderzocht worden wat de 

mogelijkheden zijn van het “oprekken” van de afschrijvingstermijn. Kanttekening hierbij is dat het 

hanteren van een langere afschrijvingstermijn leidt tot hogere onderhoudskosten. Per saldo een 

korte termijn “oplossing”. 

De verenigingsgebouwen zijn grofweg in twee categorieën in te delen: verenigingsgebouwen met 

daarin een gymzaal en verenigingsgebouwen zonder gymzaal. Voor de eerste categorie geldt dat bij 

vervreemding van het pand, er kosten zullen ontstaan voor het (wettelijk verplicht) aanbieden van 

gymnastiekonderwijs voor leerlingen van basisscholen op alternatieve locaties. Tot de laatste 

categorie behoren de volgende gebouwen: 

 De Schakel te Dirksland  (kapitaallasten € 20.622) 

 Oostdam te Goedereede (kapitaallasten € 33.200) 

 ’t Trefpunt te Stad a/h Haringvliet (kapitaallasten € 2.281) 

 ’t Diekhuus te Middelharnis (wordt momenteel gerenoveerd) 

De grootste overige posten zijn:  

 Bommelstee – Den Bommel (kapitaallasten € 80.951) 

 Grutterswei – Oude-Tonge (kapitaallasten € 71.029) 

 ’t Centrum Ooltgensplaat (kapitaallasten € 298.438) 

 MFG Dorpstienden – Ouddorp (kapitaallasten € 41.900) 

 Ons Dorpshuis Nieuwe-Tonge (kapitaallasten € 20.300) 

 

Voor een gedeelte van deze kosten worden (afschrijvings-)reserves aangewend en daarnaast bestaan 

er allerlei (huur/pacht)overeenkomsten met derden.  

Besparingen zijn te behalen door het afstoten van in eigendom zijnde gebouwen of door het 

“oprekken” van de afschrijvingstermijn. Inmiddels is een project harmonisatie gemeentelijke 

accommodaties gestart, waarin deze complexen betrokken zijn. 

De kapitaallasten van de havens zijn alleen te beïnvloeden door het “oprekken” van de 

afschrijvingstermijn of het verkopen van de haven(s). Kanttekening hierbij is dat het hanteren van 

een langere afschrijvingstermijn leidt tot hogere onderhoudskosten. Per saldo een korte termijn 

“oplossing”. 

 

 

Kapitaallasten overig (waaronder grondexploitatie en niet toegerekende rente) 

Grondexploitatieplannen €     764.400 

Industrieterreinen en PPS €     110.000 

Overige (o.a. niet toegerekende rente) €  1.398.000 
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De kapitaallasten van de Grondexploitatieplannen, Industrieterreinen en PPS lopen budgettair 

neutraal door de begroting, aangezien alle kosten worden toegerekend aan de boekwaarde van de 

plannen (op de balans). Derhalve geen besparingspotentieel. 

Onder overige valt de niet aan producten toegerekende betaalde rente. In de reeds eerder 

genoemde notitie die de Stuurgroep Herindeling ultimo 2012 heeft vastgesteld, is aangegeven dat 

alleen aan de producten waaraan een (kostendekkend) tarief gekoppeld is, zoals reiniging, riolering, 

begraafplaatsen en grondexploitatieplannen, de kapitaallasten inclusief rente worden toegerekend. 

Bij de overige producten wordt geen rente omgeslagen over de producten. 

Besparing op het onderdeel rente is alleen te realiseren door (vervroegde) aflossing  op de 

(bestaande) lening portefeuille. Om dit te kunnen realiseren zal er eerst activa ten gelde gemaakt 

moeten worden. Naast het genereren van liquiditeiten, wordt hiermee ook een versteviging van de 

vermogenspositie bereikt door het toevoegen van boekwaarde aan de reserves. Om een koper te 

vinden voor diverse panden is echter geen sinecure. 

Inmiddels zijn de “krenten uit de pap” reeds in de bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Voorgesteld 

is om de termijn voor afschrijven op ICT te verlengen van 4 naar 5 jaar, hetgeen een besparing van € 

175.000,- oplevert. Daarnaast is ook voorgesteld om de afschrijvingstermijn voor de aanbouw aan 

het gemeentehuis te verlengen van 10 naar 20 jaar, hetgeen een besparing van € 150.000,- oplevert. 

Op de overige activa zijn geen significante voordelen te halen door verlening van de 

afschrijvingstermijn, daar een langere afschrijvingstermijn leidt tot hogere onderhoudskosten.  

 

Beslispunten 

De volgende besluiten kunnen  worden genomen: 

1 Verlengen van de afschrijvingstermijnen. 

Hierbij dient rekening gehouden te worden met de maatschappelijk aanvaarde termijnen, gevolgen 

voor de onderhoudskosten alsook door de  provinciaal toezichthouder gestelde termijn voor 

onderwijsgebouwen. Ambtelijk wordt niet voorgestaan om naast de twee reeds voorgestelde 

wijzigingen termijnen te verlengen. 

2 Een besluit nemen over het al dan niet vervroegd afschrijven van “Maatschappelijk Nut” activa. 

Besloten moet worden of en zo ja voor welke producten er vervroegd afgeschreven wordt en tot 

welk bedrag dit geschiedt. Ambtelijk wordt dit niet voorgestaan. 

3 Besluiten of het principe van “gelijkblijvende woonlasten” toegepast mag worden. 

Besloten moet worden of uitruiling mag plaatsvinden door de Ozb te verhogen en bijvoorbeeld de 

rioolrechten te verlagen, zodat de totale woonlasten gelijk blijven. Hierbij dient rekening gehouden 

te worden met  het feit dat bij reiniging en riolering sprake is van een gesloten systeem.  

4 Op basis van de ombuigingsnota en de uitkomsten van het project “harmonisatie gemeentelijke 

accommodatie” bepalen welke panden vervreemd kunnen worden.  

Door keuzes te maken ten aanzien van welke taken niet meer worden uitgevoerd, kan ook bepaald 

worden welke hierbij behorende activa kunnen worden vervreemd. Hierdoor komen liquide 

middelen binnen en kan vreemd vermogen afgelost worden.  

 


