Technische vragen

Nota Financiële sturing
20R.01212

Wij hebben bij het raadsvoorstel ”Financiële sturing” de volgende technische vragen:
1. Aangegeven is in de argumentatie dat de ‘schuldquote’ wordt aangepast als gevolg van de
vastgestelde begroting 2022 en de strategische heroriëntatie. Wij nemen aan dat hiermee
bedoeld wordt het onderdeel van hoofdstuk 9 van de nota ‘financiële sturing’ ?
Antwoord:
Dat is correct (zie beslispunt 1 daar wordt dit ook vermeld).
2. Het hoofdstuk “Financiële gezondheid” steunt op de adviezen vanuit het onderzoek van Deloitte
van 8 april 2019, die met het aangenomen amendement “financiële gezondheid op termijn” van
zijn overgenomen.
o Waarom zijn deze adviezen niet meer opgenomen in dit hoofdstuk?
o Hoe ziet u de relatie tussen de adviezen van Deloitte om te komen tot een financiële
gezonde gemeente en het aangepaste hoofdstuk?
o Sluit de definitie van de netto schuldquote aan op de definitie die Deloitte hanteert?
Antwoord:
Het onderzoek van Deloitte en het amendement dateren uit 2019. Deze zijn voorts verwerkt
in de nota financiële Sturing 2020 die in februari 2020 door de raad is vastgesteld en
vormden de basis voor de Strategische Heroriëntatie en de begroting 2021-2024. De
definitie van de netto schuldquote wordt vermeld in de BBV (Het Besluit Begroting en
Verantwoording).
3. In geval de schuldquote meer zou zijn dan 130%, is het -volgens het rapport van Deloitte- voor de
financiële gezondheid belangrijk te sturen op het volgende: “de exploitatie is minimaal voor ieder
jaar sluitend; in de meerjarenbegroting is binnen 3 jaar zicht op een verbetering van de netto
schuldquote, het risicoprofiel van de leningenportefeuille is evenwichtig”.
o Waarom is dit nu niet meer opgenomen in het aangepaste hoofdstuk?
o Hoe staat het met de invulling van deze voorwaarden, nu de schuldquote in 2030 150% is?
Antwoord:
De raad heeft door middel van het vaststellen van de laatste nota Financiële Sturing,
Strategische Heroriëntatie en begroting 2021-2024 nadere besluiten genomen en is
daarmee op onderdelen, waaronder de Schuldquote, afgeweken van het rapport. Voor het
terugbrengen van de Schuldquote naar 130% is door de raad gekozen voor een langere
termijn.
4. Schuldquote “investeringen met maatschappelijk doel”. In de toelichting is opgenomen dat het
investeringen betreft waarvan de jaarlijkse lasten minimaal gelijk zijn aan de jaarlijkse
opbrengsten. Het principe dat beschreven wordt is die van een investeringsbeslissing: de
investering wordt geheel terugverdiend, inclusief de rentelasten
o Welke periode wordt genomen waarover de beoordeling van de jaarlijkse lasten in relatie tot
de jaarlijkse opbrengsten plaatsvindt?
o Waarom is de definitie niet opgenomen in de aanpassing van de paragraaf van de financiële
nota?

Antwoord:
Er is géén expliciete periode genomen omdat een looptijd per casus kan verschillen. Wij
hebben in de eerdere beleidsstukken c.a. dit nader gedefinieerd. Indien de leesbaarheid
van de nota Financiële Sturing versterkt wordt door deze definitie ook daarin op te nemen,
dan zullen wij hieraan invulling geven.
5. Tijdens de behandeling van de begroting 2021 is toegezegd dat vanaf de begroting 2022 een
integraal 10 jaars-kasstroom overzicht (naar directe methode) zal worden opgenomen, zodat
daarmee de relatie gelegd kan worden tussen de exploitatiekasstromen, investeringen openbare
ruimte, investeringen bedrijfsvoering, investeringen ruimtelijke ontwikkelingen, aflossingen en de
benodigde aan te trekken financiering. Zo krijgt de raad overzicht in de achtergrond van de
ontwikkeling van de schuldquote. Waarom is deze toezegging niet opgenomen in de aangepaste
nota financiële sturing?
Antwoord:
Wij hebben vanwege de Strategische Heroriëntatie en de daaruit voortkomende
kaderstelling met betrekking tot de Schuldquote een tienjarig overzicht laten opstellen. Dit
is een er arbeidsintensieve aangelegenheid, die niet elk jaar kan worden verricht. In de
volgende begrotingen geven wij zoals gebruikelijk de kengetallen weer van N+3 dus
begroting met de drie opvolgende jaren. Verder zullen wij voorafgaand aan elke
raadsperiode een 10 jarige berekening opstellen, zodat de nieuwe raad hieraan richting
kan geven.
6. “Bij tussentijdse investeringsvoorstellen worden de gevolgen aangegeven ten opzichte van de
prognose in de begroting”. De begroting heeft geen 10 jaars- horizon en loopt daarmee niet tot
aan het jaar 2030. Hoe kan de raad volgen wat de ontwikkeling van de schuldquote is in de
periode van 10 jaar bij de begroting en bij de tussentijdse investeringsvoorstellen?
Antwoord:
Wij zullen deze toetsen aan het verloop/beeld van de laatst vastgestelde
meerjarenbegroting (N+3) (zie ook vraag 5). Indien voorstellen er tot leiden dat het verloop
van de Schuldquote voor de jaren N+3 een ander beeld toont dan bij de begroting
2020-2024 aan de raad gepresenteerd, dan zullen wij ter ondersteuning van te nemen
maatregelen een berekening van 10 jaar opstellen. Verder zullen wij voorafgaand aan elke
raadsperiode een 10 jarige berekening opstellen, zodat de nieuwe raad hieraan richting
kan geven.
7. Heeft u overwogen de nota financiële sturing ook aan te passen voor de onderdelen die
opgenomen zijn in de aangenomen motie Grip op geldstromen grondexploitaties 25 juni 2020?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
De nota Financiële Sturing bevat vooral de financiële kaders/spelregels. De bedoelde
motie bevat ons inziens meer specifieke aspecten met betrekking tot de grondexploitaties
die wellicht in ‘’nota Vaste grond voor beleid’’ zouden passen. Dit zal ook bij de jaarlijkse
actualisatie van de grondexploitaties worden meegenomen. Bij de eerstvolgende
aanpassing van deze nota zullen wij dit in beeld brengen en een afweging maken/voorstel
hiertoe doen.

8. De rechtmatigheidsverantwoording en de interne controle principes inclusief de verbijzonderde
interne controle is een belangrijke component voor de financiële sturing en beheersing.
Heeft u overwogen de principes, uitgangspunten en de verantwoordelijkheden en eventueel
delen van het plan van aanpak VIC op te nemen in de nota?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
De nota Financiële Sturing bevat de vooral de financiële kaders/spelregels. De bedoelde
principes met betrekking tot de interne controle behoren meer tot het normen en
toetsingskader.

