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Voorwoord
Dit onderzoek is het laatste onderzoek dat de rekenkamer van de gemeente SWF heeft
uitgevoerd in haar eerste termijn. Het onderzoeksrapport zal het eerste rapport zijn dat aan
de nieuwe gemeenteraad wordt aangeboden. Hoewel het onderzoek in 2017 is uitgevoerd en
de onderzoeksresultaten deels betrekking hebben op de jaren voor 2017, zijn de bevindingen,
de conclusies en de aanbevelingen nog steeds actueel. Gedurende dit onderzoek zijn vrij veel
documenten geanalyseerd welke nadere vragen bij de onderzoekers opriepen. De
beantwoording van deze vragen heeft vervolgens doorgaans geleid tot nog meer vragen en in
sommige gevallen is tot meer dan vier keer doorgevraagd. Eerst en vooral wil de rekenkamer
daarom de afdeling Concerncontrol danken voor alle moeite die deze afdeling heeft gedaan
om al deze vragen snel en goed beantwoord te krijgen. Zonder dit werk kon dit onderzoek
nooit in zijn huidige vorm gepubliceerd worden. Uiteraard wil de rekenkamer ook alle
ambtenaren danken voor de accurate en eerlijke beantwoording, zowel mondeling als
schriftelijk, en voor alle documenten die zij ons verstrekt hebben. Zonder dit werk zou dit
onderzoek inhoudelijk nooit tot stand hebben kunnen komen. Tot slot wil de rekenkamer alle
raads- en commissieleden danken voor de beantwoording van de schriftelijke en mondelinge
vragen. Zonder deze beantwoording zou de onderzoeksdoelstelling nooit gerealiseerd zijn,
want uiteindelijk stond ook in dit onderzoek de kaderstellende en controlerende rol van de
raad centraal.
Hoewel het onderwerp financieel belang technisch oogt en dat in zeker opzicht ook is, gaat
het in dit onderzoek om een groot belang, namelijk de inzet van een aanzienlijk deel van de
financiële middelen. Een adequate kaderstelling vooraf en een juiste controle achteraf is dan
ook van evenzeer groot belang. Wij hopen met dit onderzoek een bijdrage te leveren aan
deze rol van de gemeenteraad die ons al zes jaar bijzonder aan het hart gaat.

drs. J.H. Lepage MPA
dr. R.J. Anderson
dr. M.S. de Vries
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Samenvatting
Inleiding en doelstelling
Hoewel vrij veelvuldig rekenkameronderzoek is uitgevoerd naar verbonden partijen, is veel
minder onderzoek gedaan naar financiële belangen die een gemeente kan hebben. Eigenlijk is
dat vreemd, gelet op het feit dat het begrip verbonden partij zeer veel financiële belangen
buiten beschouwing laat.
Financieel belang wordt in dit onderzoek vertaald naar structurele financiële relatie die een
gemeente kan aangaan met een derde partij. Incidentele financiële bijdragen of andere
vormen van incidentele financiële steun blijven in dit onderzoek buiten beschouwing.
Ook de gemeente SWF is een aantal structurele financiële relaties aangegaan met partijen,
welke dus niet altijd als verbonden partij te boek staan. De vraag is dan in hoeverre de
gemeenteraad vooraf de juiste kaders hiervoor heeft gesteld en of diezelfde gemeenteraad
inzicht heeft in de besteding van financiële middelen die aan deze partijen beschikbaar
worden gesteld.
Dit onderzoek beoogt de manier waarop de gemeenteraad haar kaderstellende en
controlerende rol ten aanzien van structurele financiële relaties vervult inzichtelijk te maken
en mogelijkerwijs te verbeteren. Hiertoe is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd:

Hoe vervult de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van
structurele financiële relaties en welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd om
deze rol te versterken?

Onder een structurele financiële relatie wordt een relatie verstaan, waarbij de gemeente
zich voor meer dan twee jaar verbindt om financiële middelen ter beschikking te stellen of
een financieel risico te nemen. Met opzet is dus het bestuurlijke belang niet in deze definitie
opgenomen, zodat de reikwijdte van dit onderzoek aanzienlijk wordt verbreed. In dit
onderzoek wordt een structurele financiële relatie geoperationaliseerd naar deelnemingen,
verstrekte leningen, jaarlijkse bijdragen, subsidies en garant- en borgstellingen.
De volgende deelvragen kunnen dienen ter beantwoording van de centrale vraagstelling:
1. Welke normen kunnen worden geformuleerd ten aanzien van het aangaan en het
verantwoorden van structurele financiële relaties?
2. Welk beleid wordt gevoerd met betrekking tot het aangaan en het verantwoorden van
structurele financiële relaties binnen de gemeente SWF?
3. Hoe worden structurele financiële relaties aangegaan en verantwoord in de praktijk
van SWF?
4. Hoe vervult de gemeenteraad in de praktijk van SWF zijn kaderstellende en
controlerende rol met betrekking tot deze structurele financiële relaties?
5. Voldoet het beleid en de praktijk van SWF met betrekking tot structurele financiële
relaties aan de gestelde normen?
6. Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd om de kaderstellende en
controlerende rol van de gemeenteraad van SWF met betrekking tot structurele
financiële relaties te versterken?

Onderzoek Financieel Belang

5

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Voor de beantwoording van de deelvragen zijn de volgende onderzoeksmethoden en –
technieken ingezet. Om tot een normenkader te komen, is een literatuurstudie uitgevoerd,
aangevuld met relevante wet- en regelgeving en met eerder uitgevoerd onderzoek op dit
terrein. Vervolgens is aan de hand van een documentenstudie bezien welk beleid gevoerd
wordt binnen SWF. Om de praktijk van SWF inzichtelijk te maken, is een meervoudige
casestudie uitgevoerd. Daarbij zijn verschillende typen financiële relaties geselecteerd: een
borgstelling, een structurele subsidie, een lening, een deelneming en een bijdrage. Tijdens
de casestudie zijn documenten geanalyseerd en interviews afgenomen. De interviews zijn
gehouden met betrokken ambtenaren en met raadsleden. Daarnaast is een vragenlijst onder
raads- en commissieleden uitgezet om te bezien hoe de gemeenteraad zijn kaderstellende en
controlerende rol met betrekking tot financiële belangen vervult. In de slotanalyse is bezien
in hoeverre het beleid en de praktijk voldoen aan de gestelde normen en in hoeverre
mogelijkheden tot verbetering aanwezig zijn.

Onderzoeksresultaten en beantwoording onderzoeksvragen
Aan de hand van deze opzet kunnen op basis van de onderzoeksresultaten het beleid en de
praktijk als volgt tegen het normenkader worden afgezet:

Tabel I Beleid en praktijk versus de normen
Conditie

Uitwerking

Operationalisatie

Beleid

Praktijk

Maximale
omvang van het
financiële risico
is aangegeven.

Per contract en per
relatie wordt het
maximale financiële
verlies voor de
gemeente
aangegeven.

Geaggregeerd wordt de
maximale financiële
omvang van de risico’s
aangegeven.

In de begroting staan
de subsidieontvangers
in één overzicht
vermeld, in de
jaarrekening staan de
totalen voor de
participaties,
leningen en
borgstellingen.

Tegenprestatie
wederpartij is
duidelijk
omschreven.

De tegenprestatie is
specifiek, meetbaar
en tijdsgebonden
beschreven.

De subsidieverordening
gaat hier op in, maar
voor leningen,
participaties en
borgstellingen is hier
geen beleid voor
geformuleerd.

Met gesubsidieerde
instellingen worden
altijd tegenprestaties
overeengekomen in
de subsidiebrief. Bij
garanties en
participaties worden
ook tegenprestaties
overeengekomen.

Rol- en
taakverdeling is
duidelijk
omschreven.

Duidelijk is welke
besluiten door de
gemeenteraad, door
het college, door de
ambtelijke
organisatie en door
de wederpartij
genomen mogen

In het treasurystatuut
staat de rol- en
taakverdeling duidelijk
beschreven m.b.t.
leningen en
borgstellingen. Voor
participaties is dit niet

Onduidelijk is of en
wie het
treasurybeleid nu
evalueert.

Afspraak
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worden.

expliciet.
De raad wordt geacht
het treasurybeleid te
evalueren, maar het
opnemen van een
financieringspara-graaf
in de jaarrekening kan
niet als evaluatie door
de raad worden
aangemerkt.
In de ASV staat de
rolverdeling beschreven
m.b.t. subsidies: de
raad vervult ten
aanzien van subsidies
geen wezenlijke rol.

De raad wordt ook
betrokken bij
individuele
aanvragen, indien
deze politiek gevoelig
kunnen liggen.
Bij het aantrekken
van langlopende
leningen vindt vooraf
overleg plaats met de
portefeuillehouder en
wordt mededeling
gedaan in het college.

M.b.t. het aantrekken
van leningen
bekrachtigd het college
volgens het beleid
achteraf.
Duidelijk is
wanneer de
afspraak ten
einde loopt.

Bij het maken van de
afspraak is vastgelegd
hoe deze afspraak
beëindigd kan
worden.

Hier gaat het beleid
niet expliciet op in.

De afspraken kennen
een duidelijk beginen een eindtijdstip,
met uitzondering van
participaties, maar
dit zou ook ineffectief
zijn.

Duidelijk is
wanneer de
afspraak niet is
nagekomen en
wat de gevolgen
daarvan zijn.

Bij het maken van de
afspraak is niet alleen
vastgelegd waar de
wederpartij aan moet
voldoen, maar ook
wat de gevolgen zijn
als de wederpartij
zich niet aan de
afspraken houdt.

Hier gaat het beleid
niet expliciet op in.

De gemeente maakt
niet altijd gebruik van
de mogelijkheid
sancties te
formuleren en in te
zetten.

Tijdig

De informatie bereikt
de gemeenteraad
voordat een contract
wordt aangegaan.

De bevoegdheid om
contracten aan te gaan
of subsidies te
verstrekken is belegd
bij het college.

De informatie is
opgenomen in de
begroting en daarmee
tijdig verstrekt. Bij
politiek gevoelige
dossiers wordt de
raad vooraf om
besluiten gevraagd.

Informatievoorziening
richting
gemeenteraad
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Compleet

De informatie laat geen
essentiële aspecten
achterwege.

Het treasurystatuut bevat een
tabel met vereiste
informatievoorziening.

De P&C producties
verstrekken de
vereiste informatie.

De AVS en de kadernota gaan hier
niet op in.

Men voldoet en
volstaat.
Bij gevoelige dossiers
wordt de raad zeer
uitgebreid
geïnformeerd.

Juiste
aggregatieniveau

Het niveau van aggregatie
sluit aan op de
verantwoordelijk-heden
van de diverse actoren.

In het treasurystatuut wordt een
rolverdeling tussen college en raad
aangebracht. Het
aggregatieniveau moet daarop
aansluiten.
Ten aanzien van subsidies heeft de
raad geen rol, anders dan het
vaststellen van de begroting.

De P&C
informatievoorziening
richting de raad is
soms te geaggregeerd
om een adequate
evaluatie mogelijk te
maken.
Bij gevoelige dossiers
is het
aggregatieniveau
minder geaggregeerd
en beter bruikbaar.

Betrouwbaar

De informatie is
gecontroleerd door een
controller en/of een
accountant.

De jaarrekening moet voorzien
zijn van een goedkeurende
accountantsverklaring.

Hier voldoet de
praktijk zonder meer
aan. Tijdens dit
onderzoek is
geconstateerd dat de
cijfers goed en snel
geproduceerd en
geleverd konden
worden.

Relevant

De informatie bevat geen
overbodige aspecten.

Geen expliciet beleid voor
geformuleerd, hetgeen overigens
ook niet gebruikelijk is.

Geen overbodige
informatie is
geconstateerd.

Begrijpelijk

De informatie is voor
raadsleden goed te
begrijpen.

Geen expliciet beleid voor
geformuleerd, hetgeen overigens
ook niet gebruikelijk is.

Hier voldoet de
informatie aan.

Hoewel de gemeente geen specifiek beleid voert ten aanzien van structurele financiële
relaties, kan aan de hand van het treasurystatuut, de algemene subsidieverordening en de
nota verbonden partijen wel een beeld van dit beleid samengesteld worden. Grotendeels
voldoet dit beleid en de discrepanties met het normenkader betreffen geen majeure punten.
De praktijk laat een tweeslag zien tussen gevoelige en minder gevoelige dossiers. De
informatievoorziening met betrekking tot de gevoelige dossiers is veel uitgebreider dan met
betrekking tot minder gevoelige dossiers en ook wordt bij gevoelige dossiers de raad veel
eerder en frequenter in stelling gebracht, hoewel het beleid hier niet toe verplicht.
Gesteld kan worden, dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol ten
aanzien van structurele financiële relaties bij gevoelige dossiers zeer adequaat vervult, maar
bij minder gevoelige dossiers welhaast geen invulling geeft aan zijn kaderstellende en
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controlerende rol. Dit behoeft geen probleem te zijn, als minder gevoelige dossiers
daadwerkelijk minder gevoelig blijven. Het gevaar bestaat echter dat als minder gevoelige
dossiers tijdens de rit toch een gevoelige lading krijgen, de gemeenteraad voor een voldongen
feit komt te staan. Het grootste gevaar schuilt echter in het gegeven dat men bij een
verminderde aandacht doorgaans niet weet wat men niet weet. Zo kunnen verstrekte agio’s
makkelijk aan de aandacht ontsnappen en kunnen collegeleden die optreden als
vertegenwoordiger minder makkelijk ter verantwoording worden geroepen. Sterker
geformuleerd: bij een geringe aandacht van de raad ontstaat het gevaar dat ook gevoelige
dossiers aan de aandacht ontsnappen. Het feit dat het college in al deze zaken bevoegd is,
ontslaat de raad immers niet van haar kaderstellende en controlerende rol inzake deze
dossiers en ontslaat het college niet van de plicht informatie over de invulling van deze
bevoegdheden te verschaffen. De mogelijkheid om vooraf als raad in dit soort situaties een
zienswijze te formuleren is immers met dit oogmerk opgenomen in de Gemeentewet…
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken, waarbij een onderscheid
kan worden gemaakt tussen conclusies met betrekking tot het beleid, de praktijk, het
normenkader en de perceptie bij raads- en commissieleden.

Conclusies met betrekking tot het beleid
In het treasurystatuut staat dat leningen, garanties en risicodragend kapitaal enkel mogen
worden verstrekt na goedkeuring door het college. In de bijlage staat echter vermeld dat de
gemeenteraad het verstrekken van leningen en garanties autoriseert. Deze inconsistentie
wordt hersteld in het statuut. De autorisatie van de gemeenteraad wordt vervangen door een
autorisatie van het college.
In het treasurystatuut wordt het college belast met het achteraf bekrachtigen van de
afgesloten langlopende transacties. In de praktijk wordt echter bij het aantrekken van
langlopende leningen vooraf afgestemd met de portefeuillehouder en mededeling gedaan in
het college. Deze gedragslijn wordt echter niet verwoord in het treasurystatuut.
Het treasurystatuut dekt het verstrekken van leningen en garanties af. De algemene
subsidieverordening dekt het verstrekken van subsidies af. Participaties in verbonden partijen
worden geregeld in de nota Verbonden Partijen. Privaatrechtelijke participaties zijn niet in
een gemeentelijke nota geregeld. Deze behoren volgens de Gemeentewet tot de bevoegdheid
van het college. Besluiten in dit verband kunnen echter pas genomen worden nadat de raad
een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Niet is altijd duidelijk wat precies onder het begrip publieke taak kan worden verstaan,
hoewel dat begrip wel een criterium vormt voor het verstrekken van leningen, garanties en
risicodragend kapitaal. Hoewel in de nota verboden partijen wordt ingegaan op de
doelstelling van de diverse samenwerkingsverbanden, is de relatie met het openbaar of
publiek belang niet altijd evident.
De algemene subsidieverordening geeft redelijk veel ruimte aan het college. De raad speelt
op basis van deze verordening geen rol bij het vaststellen van de subsidieplafonds, het
verdelen van middelen binnen de plafonds en het uiteindelijk vaststellen van de subsidies.
Het enige instrument van de raad in dit verband is het vaststellen van de begroting,
aangezien de begroting op basis van artikel 4 lid 5 als ultiem plafond dient voor subsidiëring.
Aangezien de raad echter de begroting op programmaniveau vaststelt en het aantal

Onderzoek Financieel Belang

9

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

programma’s in begroting relatief klein is, terwijl de omvang van de programma’s navenant
relatief groot is, heeft het college hier relatief veel ruimte.

Conclusies met betrekking tot de praktijk
De volgende cases zijn geselecteerd om nader te analyseren. Als selectiecriterium geldt
daarbij, dat van iedere vorm van financieel belang minimaal één case geselecteerd moet
worden; dus een deelneming, een geldlening, een garantstelling, een subsidie en een
bijdrage. Verder moeten de cases actueel zijn, dat wil zeggen, voorkomen in de jaarrekening
2016 of de begroting 2017. Per case zal bezien worden hoe de besluitvorming zich in de
praktijk heeft voltrokken en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd met betrekking tot deze
cases.

Tabel II Casuïstiek
Activum

Omschrijving

Financieel belang

Deelneming

Aandelen Afvalsturing Friesland

Geldlening

Startersleningen

1.691.149

Garantstelling

Recreatieschap Woudsend

1.500.000

Subsidie

Zwembad It Rak, Sneek

Bijdrage

Ondermemingsfonds

140.899

820.705
1.015.000

De case Afvalsturing laat zien, dat binnen de gemeente geen voorbereidende formele
besluitvorming plaatsvindt op bestuurlijk niveau met betrekking tot bijvoorbeeld een
aandeelhoudersvergadering. De gemeenteraad wordt met betrekking tot deze partij summier
geïnformeerd.
Als men de statuten van Afvalsturing NV letterlijk volgt, zou men uit moeten gaan van het
balanstotaal van de vennootschap en niet van het balanstotaal van de geconsolideerde
onderneming. Volgens deze strikte toepassing van de statuten van Afvalsturing zou de
gemeente nog recht hebben op € 96.720 aan dividend over het boekjaar 2016. De gemeente
gaat evenwel uit van het geconsolideerde balanstotaal en volgens deze benadering bestaat
geen recht op dividend.
Ook in het geval van de startersleningen is de informatie richting de gemeenteraad vrij
summier. Zo is niet uit de begrotingen of jaarrekeningen op te maken wat het totale budget
voor de startersleningen nu precies is, hoewel op basis van artikel 3 van de verordening dit
budget door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Verder blijkt niet in hoeverre deze
regeling nu succesvol is geweest en worden geen gegevens verstrekt over bijvoorbeeld het
aantal verstrekte leningen.
Aan de andere kant wordt de gemeenteraad vrij uitgebreid geïnformeerd met betrekking tot
de bankgarantie voor Woudsend, de subsidie aan Optisport BV en de bijdrage (subsidie) aan
het ondernemersfonds.

Onderzoek Financieel Belang

10

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Bij Woudsend is in verband met de verkoop van het recreatiebedrijf geen uitvoering gegeven
aan het verstrekken van de bankgarantie. De bankgarantie staat volgens de reactie onterecht
in de staat van gewaarborgde leningen.
Verder is de passage in de notitie Toekomst Zwembaden SWF waarin wordt vermeld dat
Vastgoed Zwembad Sneek BV in 2031 blijft zitten met een tekort van € 216.000 optimistisch,
gelet op het feit dat het eigen vermogen ultimo 2016 al € 646.570 negatief is. Deze indruk
wordt versterkt doordat de begroting 2017 een tekort raamt van € 241.970.
In 2016 wordt een agio verstrekt aan Vastgoed Zwembad Sneek BV van € 451.639 waarvan de
gemeente als aandeelhouder 51% voor haar rekening neemt. Deze additionele participatie had
conform de gemeentewet (zie boven) eerst voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad.
Een vermelding in de jaarrekening van de gemeente voldoet niet aan deze eis.
De bijdrage aan het ondernemersfonds kan betiteld worden als subsidie, maar staat niet als
zodanig in het overzicht van subsidies dat als bijlage bij de begroting 2017 is gevoegd.

Conclusies met betrekking tot het normenkader
De gemeente heeft zicht op de maximale omvang van de financiële risico’s die verbonden zijn
aan financiële belangen. Zo beschikt de gemeente over een actueel inzicht in het totaal aan
leningen, participaties, garantstellingen, subsidies en overige bijdragen. Deze inzichten
worden tevens opgenomen in de planning & control producties.
Het duiden van een tegenprestatie vormt een expliciet onderdeel van de subsidieverordening,
maar niet van het treasurystatuut. De casestudie laat echter zien, dat ook bij leningen,
participaties, borgstellingen en bijdragen in de praktijk tegenprestaties van de ontvangende
partij overeengekomen worden.
Ten aanzien van subsidies stelt de raad op hoofdlijnen de programmabegroting vast, het
college bepaalt vervolgens de subsidieplafonds. Na correctie van het treasurystatuut zal deze
lijn worden doorgetrokken naar borgstellingen en leningen: het college autoriseert dan het
aangaan van leningen en borgstellingen en de raad evalueert en stuurt op het treasurybeleid
als geheel. Ten aanzien van participaties volstaat de gemeente vooralsnog met de bepalingen
uit de gemeentewet, zodat bij het aangaan van participaties vooraf de mening van de
gemeenteraad moet worden ingewonnen. Bij het aangaan van leningen schrijft het
treasurystatuut voor, dat het college achteraf bekrachtigt. In de praktijk wordt bij het
aantrekken van langlopende leningen echter eerst overleg gevoerd met de portefeuillehouder
en wordt mededeling gedaan in het college. In dit opzicht voldoet de praktijk beter aan het
normenkader dan het beleid.
In de praktijk worden gevoelige dossiers doorgaans vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad,
ook als het college strikt formeel genomen bevoegd is tot besluitvorming.
Hoewel het beleid hier niet expliciet op ingaat, kennen de afspraken die gemaakt worden met
aanvragers een duidelijk begin- en een eindtijdstip. Zo wordt vooraf aangegeven wat de
looptijd van een subsidie is, terwijl ook bankgaranties en leningen gekoppeld zijn aan een
bepaalde termijn. Voor participaties geldt dit niet, maar dit zou ook zeer ongebruikelijk en
ineffectief zijn.
Het beleid gaat niet expliciet in op de vraag wat er nu gebeurt als men zich niet aan de
overeengekomen afspraken houdt. Ook in de praktijk is hier weinig over terug te vinden.
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Hoewel de gemeente als verstrekker van de middelen zeer wel sancties kan verbinden die
kunnen worden ingezet als men zich niet aan de afspraken houdt, maakt de gemeente dus
niet altijd gebruik van deze mogelijkheid.
De informatievoorziening richting de raad is tijdig. Zo worden op hoofdlijnen de
treasuryactiviteiten en de subsidies opgenomen in de begroting. Op individuele dossiers die
gevoelig kunnen liggen wordt de gemeenteraad vooraf betrokken in de besluitvorming. De
subsidie aan de stichting Ondernemersfonds en aan It Rak, maar ook de bankgarantie aan
Woudsend zijn hier goede illustraties van.
In de begrotingen en jaarrekeningen wordt de informatie die wordt voorgeschreven door het
beleid compleet opgenomen, zij het soms erg summier en geaggregeerd. Hoewel de
gemeente voldoet aan alle vereisten die het treasurystatuut, de algemene
subsidieverordening en het BBV stellen, ontstaat soms de indruk dat volstaan wordt met een
minimumvariant. Men voldoet en volstaat.
De gemeenteraad is bevoegd, maar ook belast met de evaluatie van het treasurybeleid. In de
praktijk wordt echter volstaan met het opleveren van de financieringsparagraaf in de
jaarrekening, welke door de raad moet worden vastgesteld. Een en ander conform het
treasurystatuut. Gelet op het hoge aggregatieniveau van deze paragraaf, kan het enkel
vaststellen van deze paragraaf niet doorgaan voor een adequate evaluatie van het
treasurybeleid.
De algemene subsidieverordening en de kadernota subsidies regelen niets over de
informatievoorziening richting de raad, zodat moet worden teruggevallen op de reguliere
planning & control producties. Omdat de raad echter de begroting op een hoog
aggregatieniveau vaststelt, is ook de overige informatievoorziening in het kader van planning
& control op een hoog aggregatieniveau vormgegeven. In combinatie met het feit dat het
college de subsidieplafonds vaststelt, wordt de raad geen beleidsmatige grondslag gegeven op
grond waarvan zij het college kan verzoeken informatie met betrekking tot subsidie te
verschaffen.
De jaarrekening van de gemeente is gecontroleerd en goedgekeurd door een accountant. Alle
informatie uit de jaarrekening die betrekking heeft op financiële belangen en relaties is dus
eveneens gecontroleerd en dit geldt ook voor de onderliggende stukken waar de jaarrekening
op gebaseerd is. Tijdens dit rekenkameronderzoek is opgemerkt, dat de cijfers door de jaren
heen goed aansluiten op elkaar en snel en overzichtelijk geproduceerd en geleverd konden
worden.
De informatievoorziening bevat geen overbodige informatie. Bij gevoelige dossiers is de
informatievoorziening uitgebreider dan bij minder gevoelige dossiers.

Conclusies met betrekking tot de perceptie bij raads- en commissieleden
Raads- en commissieleden betrekken hun informatie over structurele financiële relaties onder
andere uit de P&C producties. Deze informatie wordt op sommige onderdelen als summier
betiteld.
Naast het gebruik van de P&C producties benutten raads- en commissieleden ook andere
bronnen, zoals de gemeentelijk website, afzonderlijke raadsvoorstellen. De griffie wordt
relatief vaak geraadpleegd.
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De respondenten maken weinig gebruik van de informatie die betrekking heeft op deze
terreinen. Aangegeven wordt, dat dit niet altijd nodig is voor het functioneren als raadslid of
commissielid. Buiten subsidie-vraagstukken acht men het onderwerp niet van groot politiek
belang. Dit kan anders zijn indien externe signalen daartoe aanleiding geven: dan wordt het
onderwerp geagendeerd, bestudeerd en besproken.
Over het algemeen is men tevreden over het totaal aan verstrekte informatie (P&C informatie
en informatie uit andere bronnen). De verschillende bronnen vullen elkaar goed aan en men
weet de informatie goed naar boven te halen.
De respondenten geven aan voldoende grip te hebben op subsidies, deelnemingen,
borgstellingen en leningen.
Ten aanzien van specifiek subsidies wordt gesteld, dat men minder behoefte heeft aan meer
grip op deze materie. Het is logisch en goed dat het college hier bewegingsruimte heeft. Wel
wordt vrij universeel de wens geuit voor een lijst van daadwerkelijk verstrekte subsidies in de
jaarrekening. Op dit moment worden de subsidies in de jaarrekening per onderdeel
verantwoord, zodat het totale inzicht moeilijk is te verkrijgen.
De indruk is dat bij gevoelige dossiers de raad zeer uitgebreid wordt geïnformeerd. Men
vraagt zich wel af, hoe nu de vertegenwoordiging van de gemeente in participaties is
geregeld.
De controlerende en kaderstellende rol op deze onderwerpen wordt in sommige gevallen
overgelaten aan de specialisten binnen de fractie. Anderen stellen dat men op deze
onderwerpen geen bijzonder actieve rol vervult. In sommige gevallen heeft men contact met
andere raads- of commissieleden, met de griffie of met derden in dit verband.

Aanbevelingen
Aan de hand van deze conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan.
Het treasurystatuut kan op enkele onderdelen worden aangescherpt. Zo zal de tabel waarin
staat vermeld dat de gemeenteraad het verstrekken van leningen en garanties autoriseert,
vervangen kunnen worden door een autorisatiebevoegdheid van het college. Ook kan in deze
tabel worden opgenomen dat bij het aantrekken van langlopende leningen eerst overleg met
de portefeuillehouder en mededeling in het college plaatsvindt, alvorens de lening wordt
aangetrokken, een en ander in lijn met de huidige praktijk. Daarnaast zou het treasurystatuut
in kunnen gaan op het aangaan van privaatrechtelijke participaties, waarbij tevens de
bevoegdheden van het college en de raad beschreven worden. Hier is op dit moment niet in
voorzien. In de toelichting kan duidelijker worden toegelicht wat onder het begrip publieke
taak wordt verstaan (en wat vooral ook niet). Ook kan het statuut ingaan op de eventuele
tegenprestaties die van derden gevraagd kunnen worden. Tot slot kan het treasurystatuut
ingaan op de vraag hoe de raad het treasurybeleid nu precies dient te evalueren. Denkbaar is,
dat de auditcommissie hier een voorbereidende rol vervult.
De algemene subsidieverordening kan op zijn minst een passage wijden aan de
informatievoorziening richting de gemeenteraad met betrekking tot subsidieverstrekking. Het
verdient aanbeveling hierbij aan te sluiten op de praktijk, waarin een onderscheid wordt
gemaakt tussen gevoelige en minder gevoelige dossiers. Bij gevoelige dossiers kan de
informatievoorziening uitgebreider en frequenter worden vormgegeven.
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De voorbereiding van de vertegenwoordiging van collegeleden in algemene vergaderingen van
aandeelhouders kan geformaliseerd en explicieter worden vormgegeven. Het zal traceerbaar
moeten zijn welk advies een vertegenwoordiger wordt meegegeven en hoe het best
gehandeld kan worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders. Dit geldt zeker
voor besluitvorming met betrekking tot het uit te keren dividend.
Bij minder gevoelige dossiers kan in de jaarverantwoording worden aangegeven hoe succesvol
een bepaalde regeling nu precies is geweest (zoals bij de startersleningen).
De staat van verstrekte bankgaranties is volgens de respondenten niet geheel juist (zie de
conclusies bij Woudsend). Het verdient aanbeveling om deze staat frequent te actualiseren.
Dit geldt ook voor het overzicht van subsidies, waarin het ondernemersfonds niet staat
vermeld.
Het verstekken van agio kan worden aangemerkt als het verhogen van een participatie. Voor
zover het treasurystatuut hier geen regeling voor heeft getroffen dient een dergelijke
verhoging eerst te worden voorgelegd aan de gemeenteraad om deze laatste in de
gelegenheid te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken.
Zowel het treasurystatuut als de subsidieverordening kunnen ingaan op de vraag wat er
gebeurt als derden zich niet aan de overeengekomen afspraken houden.
Aangezien de griffie vrij frequent wordt geraadpleegd door raads- en commissieleden die op
zoek zijn naar aanvullende informatie, is het van belang dat signalen die bij de griffie
binnenkomen zo snel en volledig mogelijk worden gecommuniceerd richting de ambtelijke
organisatie. Zo kan snel worden voorzien in een informatiebehoefte die mogelijkerwijs bij
raads- en commissieleden speelt.
Het verdient aanbeveling om in de jaarrekening een integrale lijst van alle verstrekte
subsidies op te nemen, onderverdeeld naar programma.
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Hoofdstuk 1 Opzet van onderzoek
1.1 Inleiding en aanleiding
Een verbonden partij is een partij waarin de gemeente zowel een financieel als een
bestuurlijk belang heeft, zo staat verwoord in het Besluit Begroting en Verantwoording.
Verbonden partijen kunnen zeer verschillende vormen aannemen, zowel privaatrechtelijk als
publiekrechtelijk. De gemeente SWF participeert in vijf gemeenschappelijke regelingen, in
negen vennootschappen of coöperaties en in drie verenigingen (Begroting 2017, paragraaf
verbonden partijen). Al deze partijen staan in de begroting te boek als verbonden partij.
Zoals gesteld betreft een verbonden partij een partij waarin de gemeente zowel een
financieel belang als een bestuurlijk belang heeft. Een financieel belang kan zich in een
participatie (deelneming) vertalen. Hierbij heeft de gemeente aandelen van de partij in
handen. Deze partij kan een verbonden partij zijn (bij een bestuurlijk belang), maar dit
behoeft niet het geval te zijn. Een financieel belang kan zich ook vertalen in een jaarlijkse
bijdrage (of contributie) van de gemeente, zoals bij gemeenschappelijke regelingen
doorgaans het geval is. In het geval van een gemeenschappelijke regeling is altijd sprake van
een verbonden partij, maar ook zijn bijdragen mogelijk aan derde partijen die niet te boek
staan als verbonden partij (denk bijvoorbeeld aan jaarlijkse abonnementskosten). Denkbaar is
ook, dat bijvoorbeeld een gedeelte van de toeristenbelasting wordt gereserveerd voor een
partij die zich richt op regiomarketing of dat een gedeelte van de OZB-belasting voor nietwoningen wordt gereserveerd voor een ondernemersfonds. Deze laatste twee vormen van
verstrekking kunnen eveneens het karakter hebben van bijdragen (of van subsidies).
Daarnaast kan een gemeente ook leningen verstrekken. De gemeente kan leningen
verstrekken aan verbonden partijen, maar dat behoeft niet altijd het geval te zijn.
Ook is het natuurlijk mogelijk dat de gemeente subsidie verstrekt, al dan niet op structurele
basis. Doorgaans beoogt een gemeente met het verstrekken van subsidies derde partijen te
bewegen activiteiten te verrichten of zaken tot stand te brengen, die via de markt niet
zonder meer gerealiseerd kunnen worden. Als regel levert het verstrekken van subsidies geen
formeel financieel belang op. De commissie BBV adviseert echter om structurele
subsidierelaties waarbij ook sprake is van een bestuurlijk belang op te nemen in de paragraaf
verbonden partijen. Zodoende kan een structurele subsidierelatie als informeel financieel
belang worden aangemerkt.
Daarnaast is het mogelijk, dat de gemeente borgstellingen of bankgaranties verstrekt aan
andere partijen, welke alweer in combinatie met een bestuurlijk belang te boek kunnen staan
als verbonden partij, maar zonder bestuurlijk belang niet te boek staan als verbonden partij.
Bij het verstrekken van borgstellingen of bankgaranties loopt de gemeente een financieel
risico, dat niet zonder meer tot uitdrukking komt in de balans of in de exploitatie van de
gemeente. Hoewel sommige gemeenten deze risico’s duiden in hun jaarrekeningen onder de
paragraaf weerstandsvermogen of bij de toelichting op de balans, gebeurt dit niet altijd even
consistent en zijn de toelichtingen in sommige gevallen zeer summier.
De bovenbeschreven financiële relaties staan dus niet allemaal te boek als verbonden partij
en behoeven dus niet altijd in de paragraaf verbonden partijen te worden opgenomen. Het
BBV definieert een financieel belang als: “een aan de verbonden partij ter beschikking
gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat
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onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij
haar verplichtingen niet nakomt” (artikel 1 lid 1c, BBV). De commissie BBV verwoordt dit in
haar notitie als volgt: “Van een financieel belang is grofweg sprake wanneer de gemeente of
provincie middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van
de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald
bij de gemeente” (Notitie verbonden partijen, p.5).
Het kan hierbij om aanzienlijke bedragen gaan, welke bijvoorbeeld wel staan opgenomen
onder de financiële activa. Eind 2015 kende de gemeente een totaal aan financiële activa van
bijna € 42,5 miljoen (Jaarrekening 2015, p. 85).
Duidelijk wordt, dat het begrip verbonden partij lang niet alle partijen dekt waar de
gemeente een structurele financiële relatie mee onderhoudt. Het volgende schema kan tot
inzicht dienen:

Tabel 1.1 Structurele financiële relaties van de gemeente
Vorm verstrekking en
derde partij

Verbonden partij

Financieel belang

Deelnemingen
vennootschap. en coörp.

Bij bestuurlijk belang

Financiële activa

Deelnemingen overig
Bijdrage/contributie
derden

Financiële activa
Bij bestuurlijk belang

Bijdrage/contributie
overig
Leningen aan derden

Jaarlijkse bijdrage/contributie

Bij bestuurlijk belang

Leningen aan derden
Subsidies aan derden

Borgstellingen en
bankgaranties aan derden
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Financiële activa
Financiële activa

Bij bestuurlijk belang, geen
formele verbonden partij omdat
het financieel belang strikt
formeel ontbreekt, wel vaak
opgenomen in paragraaf
verbonden partijen.

Subsidies aan derden
Borgstellingen en
bankgaranties aan derden

Jaarlijkse bijdrage/contributie

Jaarlijkse subsidie, geen financieel
belang in strikt formele zin, wel
een informeel financieel belang.

Jaarlijkse subsidie
Bij bestuurlijk belang

Financieel risico

Financieel risico
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Hoewel verbonden partijen een vrij populair object van gemeentelijk rekenkameronderzoek
is, is een rekenkameronderzoek naar financiële belangen minder voor de hand liggend.
Eigenlijk is dat vreemd, gelet op het feit dat het begrip verbonden partij zeer veel financiële
belangen buiten beschouwing laat, zoals het bovenstaande schema laat zien.
Een financieel belang kan een structureel, maar ook een incidenteel karakter hebben. Om het
object van onderzoek adequaat af te bakenen, wordt in dit onderzoek het begrip financieel
belang vertaald naar structurele financiële relatie. Incidentele financiële bijdragen of andere
vormen van incidentele financiële steun blijven in dit onderzoek buiten beschouwing.
Ook de gemeente SWF is een aantal structurele financiële relaties aangegaan met partijen,
welke dus niet altijd als verbonden partij te boek staan. De vraag is dan in hoeverre de
gemeenteraad vooraf de juiste kaders hiervoor heeft gesteld en of diezelfde gemeenteraad
inzicht heeft in de besteding van financiële middelen die aan deze partijen beschikbaar
worden gesteld.
De rekenkamer SWF realiseert zich, dat een onderzoek naar de grip van de gemeenteraad op
structurele financiële relaties weinig antecedenten kent. Gelet echter op het belang dat de
gemeenteraad juist ook bij deze relaties zijn kaderstellende en controlerende rol kan
vervullen en gelet op de relatief grote hoeveelheid middelen die gemoeid zijn bij dit soort
relaties, ligt een rekenkameronderzoek voor de hand.

1.2 Doelstelling, centrale vraagstelling, deelvragen
Dit onderzoek beoogt de manier waarop de gemeenteraad haar kaderstellende en
controlerende rol ten aanzien van structurele financiële relaties vervult inzichtelijk te maken
en mogelijkerwijs te verbeteren. Hiertoe is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd:

Hoe vervult de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van
structurele financiële relaties en welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd om
deze rol te versterken?
Onder een structurele financiële relatie wordt een relatie verstaan, waarbij de gemeente
zich voor meer dan twee jaar verbindt om financiële middelen ter beschikking te stellen of
een financieel risico te nemen. Met opzet is dus het bestuurlijke belang niet in deze definitie
opgenomen, zodat de reikwijdte van dit onderzoek aanzienlijk wordt verbreed. In dit
onderzoek wordt een structurele financiële relatie geoperationaliseerd naar deelnemingen,
verstrekte leningen, jaarlijkse bijdragen, subsidies en garant- en borgstellingen.
De volgende deelvragen kunnen dienen ter beantwoording van de centrale vraagstelling:
1. Welke normen kunnen worden geformuleerd ten aanzien van het aangaan en het
verantwoorden van structurele financiële relaties?
2. Welke beleid wordt gevoerd met betrekking tot het aangaan en het verantwoorden
van structurele financiële relaties binnen de gemeente SWF?
3. Hoe worden structurele financiële relaties aangegaan en verantwoord in de praktijk
van SWF?
4. Hoe vervult de gemeenteraad in de praktijk van SWF zijn kaderstellende en
controlerende rol met betrekking tot deze structurele financiële relaties?
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5. Voldoet het beleid en de praktijk van SWF met betrekking tot structurele financiële
relaties aan de gestelde normen?
6. Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd om de kaderstellende en
controlerende rol van de gemeenteraad van SWF met betrekking tot structurele
financiële relaties te versterken?

Het onderzoek richt zich dus in eerste instantie op de kaderstelling en de verantwoording van
de structurele financiële relaties en niet zozeer op het feitelijk functioneren van de partijen
die deel uitmaken van deze relaties. Vanuit de gedachte dat rekenkameronderzoek eerst en
vooral dient om de rol van de gemeenteraad te versterken, ligt een dergelijk accent voor de
hand. Aan de andere kant zal het rendement van externe partijen wel object van onderzoek
kunnen zijn. Stel dat de gemeenteraad bij het aangaan van een structurele financiële relatie
een beoogd maatschappelijk of financieel rendement ten doel heeft gesteld en dit doel ook
heeft verwoord in de kaders, dan ligt het voor de hand dat na verloop van tijd gerapporteerd
wordt over de realisatie van deze doelstelling. Een onderzoek dat de kaderstelling en
verantwoording als object van onderzoek kent, ontkomt er dan niet aan, om ook de
daadwerkelijke realisatie van doelstellingen mee te nemen in de analyse.

1.3 Methoden en technieken
Voor de beantwoording van de deelvragen zijn de volgende onderzoeksmethoden en –
technieken ingezet. Om tot een normenkader te komen, is een literatuurstudie uitgevoerd,
aangevuld met relevante wet- en regelgeving en met eerder uitgevoerd onderzoek op dit
terrein. Vervolgens is aan de hand van een documentenstudie bezien welk beleid gevoerd
wordt binnen SWF. Om de praktijk van SWF inzichtelijk te maken, is een meervoudige
casestudie uitgevoerd. Daarbij zijn verschillende typen financiële relaties geselecteerd: een
borgstelling, een structurele subsidie, een lening, een deelneming en een bijdrage. Tijdens
de casestudie zijn documenten geanalyseerd en interviews afgenomen. De interviews zijn
gehouden met betrokken ambtenaren en met raadsleden. Daarnaast is een vragenlijst onder
raads- en commissieleden uitgezet om te bezien hoe de gemeenteraad zijn kaderstellende en
controlerende rol met betrekking tot financiële belangen vervult. In de slotanalyse is bezien
in hoeverre het beleid en de praktijk voldoen aan de gestelde normen en in hoeverre
mogelijkheden tot verbetering aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 2 Normenkader
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal aan de hand van eerder uitgevoerd onderzoek en aan de hand van
inzichten vanuit de bestudeerde literatuur een normenkader ontwikkeld worden.

2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek en literatuur
Zoals aangegeven in de opzet van het onderzoek wordt onder een structurele financiële
relatie een relatie verstaan, waarbij de gemeente zich voor meer dan twee jaar verbindt om
financiële middelen ter beschikking te stellen of een financieel risico te nemen. Hoewel een
structurele financiële relatie dus ook betrekking kan hebben op partijen die geen verbonden
partij zijn, kunnen wel normen ontleend worden vanuit eerder uitgevoerd onderzoek naar
verbonden partijen.
Zo stelt de rekenkamer Breda, dat een eerste voorwaarde om goed sturing te kunnen geven,
is, dat de informatie die de raad ontvangt voldoende geschikt is om te sturen en te
controleren (rekenkamer Breda, 2015, p. 2). De rekenkamer vervolgt: “Naast een goede
informatievoorziening is een tweede belangrijke voorwaarde om te kunnen sturen en te
controleren dat de gemeente strakke eenduidige afspraken heeft gemaakt over de
verschillende rollen ten aanzien van de verbonden partijen, zowel intern via een Nota
Verbonden partijen, als naar de verbonden partijen toe in de instellingsbesluiten en de
businessplannen” (rekenkamer Breda, 2015, p. 3). Het betreft hier dus ook de rolverdeling
tussen raad, college en ambtelijke organisatie (ibid, p. 5).
De rekenkamer van Lelystad vult deze twee voorwaarden nader in. Zo zal bij de kaderstelling
gelet moeten worden op:
1. “De bijdrage van prestaties van een verbonden partij aan de realisatie van
gemeentelijke ambities.
2. De financiële risico’s en het risicobeheer door de verbonden partij.
3. De ‘governance’, dat wil zeggen de transparantie en integriteit van het bestuur van de
verbonden partij. Daar hoort ook de wijze van taakverdeling van college en raad bij.
4. De juridische verankering als het gaat om het mandaat van de verbonden partij en de
rechtsvorm (en de positie van de raad daarbij)” (rekenkamer Lelystad, 2014, p. 31).
Daarnaast is het van belang om tijdig betrokken te zijn en dat de informatiepositie van
de raad tijdig wordt ingericht.
De rekenkamercommissie BBLM operationaliseert de gewenste informatievoorziening richting
de raad in een checklist. Op het gebied van financiële informatie wordt onder andere het
volgende voorgeschreven:
“Controle en bijstelling: Raad keurt het financiële gedeelte van de eigen gemeente in de
begroting en jaarverslag van de VP goed. Jaarlijks wordt er aan de raad gerapporteerd over
de verbonden partij via de met het college afgesproken gremia. Standaard zijn:
•
•

kadernota (trends, ontwikkeling en eventueel nieuw beleid)
paragraaf verbonden partijen in Programmabegroting
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•
•
•

paragraaf verbonden partijen in Jaarverslag
jaarstukken van de VP (voorzien van analyse en evaluatie van gerealiseerd beleid en
consequenties daarvan voor deze gemeente)
eventueel gemaakte aanvullende afspraken tussen raad en college

De Raad krijgt een oplegnotitie, waarin kernachtig weergegeven zijn voor deze gemeente:
•
•
•

beleidsvoornemens met deze VP
belangen (financieel belang, bestuurlijk belang, beleidsinhoudelijk belang)
de inhoudelijke ontwikkelingen (wat willen we bereiken en wat wordt bereikt?); de
planning (aanvankelijk en actueel); de financiën (kosten en opbrengsten); de risico’s
(bestuurlijk, financieel, beleidsinhoudelijk) voor de realisatie van de inhoudelijke
doelen, de planning en de financiën. Bij belangrijke afwijkingen dienen expliciet de
gevolgen van de veranderingen te worden toegelicht” (rekenkamercommissie BBLM,
2011, checklist).

De rekenkamercommissie van de gemeente Schagen wijst erop, dat naast de wettelijke
vereisten zoals neergelegd in het BBV, de gemeentewet en bijvoorbeeld de WGR, tevens
voldaan moet worden aan de vereisten zoals de gemeente deze vaststelt in een financiële
verordening (rekenkamercommissie Schagen, 2016, p. 12). De rekenkamercommissie van de
gemeente Doetinchem neemt het vaststellen van een financiële verordening en het handelen
conform deze verordening als norm op, zij het in een onderzoek naar grondexploitatie
(rekenkamercommissie Doetinchem, 2013, p. 5).
De informatievereisten met betrekking tot financiële belangen zijn niet alleen neergelegd in
eerder uitgevoerd rekenkameronderzoek. Zo formuleert de beroepsorganisatie van
accountants, de NBA, zeer gedetailleerde eisen die aan de informatievoorziening met
betrekking tot financiële instrumenten gesteld kunnen worden (NBA, 2013). Ook het lectoraat
Public Controlling bij Hogeschool INHolland heeft in 2010 een aantal criteria met betrekking
tot de informatievoorziening richting de gemeenteraad en met betrekking tot het SMART
definiëren van afspraken geformuleerd.

2.3 Normenkader
Het aangaan van een structurele financiële relatie dient aan ten minste twee hoofdvereisten
te voldoen. Er zullen eenduidige en heldere afspraken moeten worden gemaakt tussen de
gemeente en de wederpartij en de informatievoorziening richting de gemeenteraad zal
adequaat moeten zijn. Deze twee condities zijn nader te operationaliseren. Zo zal de
maximale omvang van het financiële risico moeten zijn vastgelegd in de afspraak, maar zal
ook moeten zijn vastgelegd welke tegenprestatie van de wederpartij verlangd wordt. Ook zal
moeten zijn vastgelegd wie welke rol vervult ten aanzien van de besluitvorming en hoe de
afspraak beëindigd wordt. Van groot belang is, dat niet alleen wordt vastgelegd wat van de
wederpartij verwacht wordt, maar dat ook precies wordt aangegeven wanneer de afspraak
precies niet is nagekomen en wat daarvan de consequenties zijn. De informatievoorziening
moet uiteraard tijdig, compleet, betrouwbaar en relevant zijn. Ook het aggregatieniveau
moet juist zijn en aansluiten op de wijze waarop de verantwoordelijkheden zijn belegd.
Daarnaast moet de informatie begrijpelijk zijn. Een en ander kan in het volgende kader
worden weergegeven:
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Tabel 2.1 Normenkader
Conditie

Uitwerking

Operationalisatie

Maximale omvang van het
financiële risico is
aangegeven.

Per contract en per relatie wordt het
maximale financiële verlies voor de
gemeente aangegeven.

Tegenprestatie
wederpartij is duidelijk
omschreven.

De tegenprestatie is specifiek, meetbaar en
tijdsgebonden beschreven.

Rol- en taakverdeling is
duidelijk omschreven.

Duidelijk is welke besluiten door de
gemeenteraad, door het college, door de
ambtelijke organisatie en door de
wederpartij genomen mogen worden.

Duidelijk is wanneer de
afspraak ten einde loopt.

Bij het maken van de afspraak is vastgelegd
hoe deze afspraak beëindigd kan worden.

Duidelijk is wanneer de
afspraak niet is
nagekomen en wat de
gevolgen daarvan zijn.

Bij het maken van de afspraak is niet alleen
vastgelegd waar de wederpartij aan moet
voldoen, maar ook wat de gevolgen zijn als
de wederpartij zich niet aan de afspraken
houdt.

Tijdig

De informatie bereikt de gemeenteraad
voordat een contract wordt aangegaan.

Compleet

De informatie laat geen essentiële aspecten
achterwege.

Juiste aggregatieniveau

Het niveau van aggregatie sluit aan op de
verantwoordelijkheden van de diverse
actoren.

Betrouwbaar

De informatie is gecontroleerd door een
controller en/of een accountant.

Relevant

De informatie bevat geen overbodige
aspecten.

Begrijpelijk

De informatie is voor raadsleden goed te
begrijpen.

Afspraak

Informatievoorziening
richting gemeenteraad
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Hoofdstuk 3 Het beleid binnen SWF
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal het beleid dat SWF voert op het gebied van financiële relaties en
financiële belangen worden nagelopen. Zoals gesteld wordt in dit onderzoek een structurele
financiële relatie geoperationaliseerd naar deelnemingen, verstrekte leningen, jaarlijkse
bijdragen, subsidies en garant- en borgstellingen. Omdat er geen apart beleid op dit gebied is
ontwikkeld door de gemeente, zal gebruik worden gemaakt van verschillende beleidsnota’s en
zullen uit deze nota’s de meest relevante aspecten voor dit onderzoek gedestilleerd worden.
Eerst zal echter een beeld worden gegeven van de financiële relaties die de gemeente is
aangegaan.

3.2 Het beeld binnen SWF
In de programmabegroting 2017 wordt de financieringsfunctie binnen de gemeente toegelicht
(Programmabegroting 2017, p. 61 e.v.). Aan de hand van deze paragraaf wordt duidelijk dat
SWF eerder kapitaal zal moeten aantrekken en niet zozeer te maken heeft met overtollige
activa die in de vorm van financiële activa uitgezet kunnen worden. De volgende grafiek
toont de financieringsbehoefte voor en na het aantrekken van leningen.

Figuur 3.1 Financieringsbehoefte (Programmabegroting 2017, p. 63).
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Toch is dit maar de helft van het verhaal. Ondanks het feit dat de gemeente een
financieringsbehoefte heeft, kan het zo zijn dat in sommige perioden een overschot aan
middelen ontstaat. Daarnaast kan de financieringsbehoefte ook ontstaan doordat de
gemeente gemaakte afspraken wil nakomen richting externe partijen. De gemeente trekt dan
middelen aan om deze vervolgens weer uit te zetten. In dit verband is de volgende passage
uit de programmabegroting 2017 van belang: “In de begroting is voor 2017 € 173,3 miljoen
aan langlopende geldleningen opgenomen. Hiervan is € 32,9 miljoen doorgeleend aan
anderen: woningbouwcorporaties (€ 28,5 miljoen), Zwembad Sneek (€ 4,1 miljoen) en overige
instellingen (0,3 miljoen). Daarnaast wordt voor circa € 40 miljoen aan leningen direct
gegarandeerd aan instellingen die actief zijn op het gebied van woningbouw,
gezondheidszorg, welzijn, cultuur en sport. We zijn zeer terughoudend in het verstrekken van
nieuwe leningen en garanties aan derden” (Programmabegroting 2017, p. 64).
Het totaalbeeld komt er dan voor de komende jaren als volgt uit te zien:

Tabel 3.1 Totaalbeeld (Programmabegroting 2017, p. 64)

In bijlage A behorende bij deze programmabegroting 2017 worden de financiële activa verder
niet uitgesplitst.
In de jaarrekening 2015 wordt het volgende overzicht gepresenteerd:

Tabel 3.2 Verloop langlopende leningen (Jaarrekening 2015, p. 67)
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Het bovenstaande overzicht betreft langlopende leningen. Later wordt in de jaarrekening
2015 het volgende overzicht gepresenteerd van financiële vaste activa, waarin alle leningen
zijn opgenomen:

Tabel 3.3 Financiële vaste activa 2015 (Jaarrekening 2015, p. 85)

De jaarrekening 2016 sluit hierop aan:

Tabel 3.4 Financiële vaste activa 2016 (Jaarrekening 2016, p. 86)

De € 38.477.000 wordt op basis van de aangeleverde administratie nader gespecificeerd (zie
bijlage A).
Met betrekking tot financiële waarborgen die de gemeente verstrekt, wordt de volgende tabel
gepresenteerd:

Tabel 3.5 Financiële waarborgen (Jaarrekening 2015, p. 92)
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De jaarrekening 2016 geeft het volgende overzicht van afgegeven garantie:

Tabel 3.6 Afgegeven garantie (Jaarrekening 2016, p. 92)

Deze tabel wordt nader gespecificeerd in bijlage B.
In bijlage F van de programmabegroting 2017 staat een overzicht opgenomen van
subsidieontvangers. Het totaal aan subsidies kan als volgt worden weergegeven:

Tabel 3.7 Te verstrekken subsidies in 2017 (Programmabegroting 2017, bijlage F)
Te verstrekken subsidies, bijlage F

2017

Programma Sociaal

7.109.623

Programma Ruimte

157.500

Programma Bestuur

2.167

In bijlage C is een nadere specificatie van de subsidies opgenomen.
Hiermee is het beeld nog niet compleet. In diezelfde begroting staat de volgende passage:
“De tarieven van de OZB voor niet-woningen zijn extra verhoogd ten behoeve van het
ondernemers-fonds. De extra verhoging dragen we via een subsidie af aan de ondernemers”
(Programmabegroting 2017, p. 45). Op diezelfde pagina staat te lezen: “Met de bezuiniging
wordt in deze begroting ingestemd. We reserveren 50% van de verhoging voor de
regiomarketing. We stellen de raad voor om deze gelden hiervoor beschikbaar te stellen”
(Programmabegroting 2017, p. 45). Deze twee relaties staan niet als zodanig benoemd in
bijlage F van de begroting.
De verbonden partijen waarin de gemeente participeert, zijn opgenomen in de paragraaf
Verbonden Partijen. Deze paragraaf wordt conform het BBV bij iedere begroting en
jaarrekening opgenomen (vgl. Begroting 2017, p. 70).
Hoewel met het bovenstaande beeld geen volledigheid wordt nagestreefd, geeft het beeld
wel een indruk van de omvang en de richting van de structurele geldverstrekkingen.
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3.3 Het beleid binnen SWF
Zoals gesteld, is geen integraal beleid geformuleerd dat gevoerd wordt bij alle vormen van
geldverstrekking of het aangaan van structurele financiële relaties op een andere manier. Dit
is overigens niet verwonderlijk. Subsidies worden immers met andere doeleinden ingezet dan
bijdragen die verstrekt worden aan gemeenschappelijke regelingen of leningen die verstrekt
worden aan corporaties. Verschillende financiële instrumenten kennen dus verschillende
doelstellingen, verschillende doelgroepen en derhalve ook een verschillend beleidskader. Wel
is het uiteraard mogelijk om deze verschillende beleidskaders nader te analyseren. Gelet op
de vraagstelling van dit onderzoek, ligt het dan voor de hand te beginnen bij het
treasurystatuut.
Op 20 januari 2015 stelt het college het treasurystatuut vast (versie december 2014).
Opmerkelijk is, dat dit statuut niet wordt geagendeerd voor de commissie BF en voor de
gemeenteraad.
Het treasurystatuut legt de doelstellingen van het treasurybeleid in de eerste artikelen neer.
Deze doelstelling betreft allereerst de passivazijde en heeft dan betrekking op een duurzame
toegang tot de kapitaalmarkt en het beheersen van bijvoorbeeld renterisico’s en
financieringskosten (art. 1, Treasurystatuut). In artikel 2 worden daarnaast ook de
uitgangspunten voor uit te zetten middelen verwoord:
1. “De gemeente mag leningen, garanties en risicodragend kapitaal verstrekken uit hoofde
van de publieke taak indien het doel past binnen het gemeentelijk beleid. Vooraf wordt
advies ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de
betreffende partij.
2. De gemeente verstrekt uitsluitend leningen, garanties en risicodragend kapitaal na
goedkeuring door het college en wanneer er geen eigen waarborgfonds voor de
betreffende categorie bestaat waarnaar doorverwezen kan worden.
3. Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden zoveel
mogelijk zekerheden of garanties geëist.
4. Valutarisico’s worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te
verstrekken of te garanderen in euro’s” (art. 2, Treasurystatuut).
Uit deze uitgangpunten valt op te maken, dat de gemeente een koppeling met de publieke
taak voorstaat, alsmede een zekere terughoudendheid ten aanzien van het verstrekken van
financiële middelen. Het artikel wordt als volgt toegelicht: “De gemeente kan – gemotiveerd
en transparant – in principe zelf bepalen wat onder de publieke taak moet worden verstaan.
Het publieke belang moet door het college worden gemotiveerd. Daarbij draagt het statuut
het college op bij het aangaan van dergelijke overeenkomsten zo mogelijk zekerheden te
bedingen. Dit laatste is zeker als het om grote bedragen gaat, iets om op te letten. Als bij
een gemeente wordt aangeklopt voor bijvoorbeeld een lening of garantiestelling dan hebben
banken in veel van die gevallen er blijkbaar niet al te veel vertrouwen in” (Treasurystatuut,
toelichting, p. 6).
Ook in het derde artikel is deze terughoudendheid terug te lezen:
“De gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze
uitzettingen een prudent karakter hebben en niet primair zijn gericht op het genereren van
zo hoog mogelijke inkomsten. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt
gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit Treasurystatuut” (art. 3,
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Treasurystatuut). In het vierde artikel wordt gesteld dat uitzettingen conform de wet en de
regeling met betrekking tot schatkistbankieren worden gedaan, met uitzondering voor liquide
middelen, welke in de vorm van leningen mogen worden uitgezet bij andere overheden (art.
4, Treasurystatuut).
Het statuut gaat tevens in op het belang van een heldere beschrijving en verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze zullen eenduidig en schriftelijk vastgelegd
moeten zijn, waarbij tevens wordt ingegaan op de diverse mandaten en volmachten (art. 8,
Treasurystatuut). In bijlage 3 worden de diverse verantwoordelijkheden van de raad, maar
ook de informatievoorziening richting de raad als volgt weergegeven:

Tabel 3.8 Verantwoordelijkheden (Treasurystatuut, bijlage 3)
Functie

Verantwoordelijkheden

De gemeenteraad

Het vaststellen van de financieringsparagraaf in programmabegroting en
jaarverslag.
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan.
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het
treasurybeleid.

Het college van
burgemeester en
wethouders

Het vaststellen van het Treasurystatuut.
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid).
Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten langlopende transacties.
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het
treasurybeleid.

De portefeuillehouder
Financiën

Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid).

Teammanager financiën

Het uitvoeren van de treasuryactiviteiten conform het Treasurystatuut en
de paragraaf financiering;
Het zorgdragen voor de juiste verantwoording van de uitvoering van de
treasuryactiviteiten;
Het rapporteren aan het college van B&W over de uitvoering van de
treasuryactiviteiten.
Het afleggen van verantwoording aan het college van Burgemeester en
wethouders.
Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.

De directie

Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die wordt
aangeleverd aan het team Financiën met betrekking tot toekomstige
uitgaven en ontvangsten.

Concernstaf c.q.
concerncontroller

Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de
informatievoorziening van de treasuryfunctie en het hierover rapporteren
aan het college van B&W (rechtmatigheid).

Teammanagers
Budgethouders

Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele
informatie over toekomstige geldstromen aan het team financiën met het
oog op de liquiditeitsplanning.

Productbeheerders

Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van
hun budgetten.
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Beleidsadviseur
Financiën Treasurer

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties:
het risicobeheer, liquiditeitsplanning, gemeentefinanciering (financiering,
uitzetting en relatiebeheer). Deze activiteiten moeten conform het
Treasurystatuut en de financieringsparagraaf worden uitgevoerd en de
transacties dienen geautoriseerd te zijn door de teammanager financiën.
Het opstellen van de rentevisie.
Het aantrekken en uitzetten van gelden voor het saldo- en liquiditeitsbeheer.
Het beheren van geldstromen.
Het onderhouden van contracten met banken, geldmakelaars en overige
financiële instellingen.
Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande
deelfuncties.
Het schriftelijk vastleggen van de treasury transacties inclusief meerdere
offertes.
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied.
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de
gemeentelijke administratie.
Het afleggen van verantwoording aan de teammanager Financiën over de
uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.

Medewerker
financiële
administratie

Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen.
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de
gemeentelijke administratie.
Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze
overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door beleidsadviseur
financiën belast met de treasuryactiviteiten.

Financiële
administratie

Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten,
verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de
verplichtingen- en financiële administratie.
Het voldoen aan de rapportageverplichting over het drempelbedrag bij het
verplicht schatkistbankieren.

De externe
accountant

Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over
de feitelijke naleving van het Treasurystatuut.

Tabel 3.9 Bevoegde functionarissen (Treasurystatuut, bijlage 3)
Bevoegd functionaris

Bevoegd functionaris

Voorbereiding

Autorisatie

Het uitzetten van gelden

Treasurer

Teammanager Financiën

Het aantrekken van gelden

Treasurer

Teammanager Financiën

Betalingsopdrachten voorbereiden en
versturen

Medewerker financiële
administratie

Beleidsadviseur financiële
administratie

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

Bankrelatiebeheer
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Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen

Beleidsadviseur financiële
administratie

Teammanager Financiën

Bankcondities en tarieven afspreken

Beleidsadviseur financiële
administratie

Teammanager Financiën

Het vaststellen van kredietfaciliteiten

Treasurer

Teammanager Financiën

Het aantrekken van gelden via onderhandse
leningen

Treasurer

Teammanager Financiën

Het uitzetten van gelden via onderhandse
geldleningen

Treasurer

Teammanager Financiën

Het verstrekken van leningen aan derden uit
hoofde van de publieke taak

College van burgemeester
en wethouders

Gemeenteraad

Het garanderen van gelden uit hoofde van de
publieke taak

College van burgemeester
en wethouders

Gemeenteraad

Financiering en uitzetting

Tabel 3.10 Informatievoorziening
Informatie

Frequentie

Informatieverstrekker

Informatieontvanger

Opstellen van de financieringsparagraaf
van de begroting

Jaarlijks

College van
burgemeester en
wethouders

Gemeenteraad

Evaluatie treasuryactiviteiten in de
paragraaf financiering van de
jaarrekening

Jaarlijks

College van
burgemeester en
wethouders

Gemeenteraad

Voortgang onderdelen
financieringsparagraaf via
bestuursrapportage (planning en
controlcycles)

Tenminste eenmaal
per jaar

College van
burgemeester en
wethouders

Gemeenteraad

Verantwoording onderdelen
financieringsparagraaf via jaarverslag en
jaarrekening

Jaarlijks

College van
burgemeester en
wethouders

Gemeenteraad

Rapportageverplichting over het
drempelbedrag verplicht
schatkistbankieren. Op te nemen in
jaarrekening.

Jaarlijks

College van
burgemeester en
wethouders

Gemeenteraad

Via deze bijlage worden in het treasurystatuut dus verantwoordelijkheden belegd bij de
gemeenteraad alsmede bij de andere actoren, maar de vaststelling van het statuut zelf is
voorbehouden aan het college. Verder blijkt, dat de gemeenteraad geautoriseerd is om
leningen aan derden en garanties te verstrekken uit hoofde van de publieke taak. Het college
bekrachtigt echter langlopende transacties en dan achteraf. Het afsluiten van financiële
contracten is voorbehouden aan de treasurer. Deze functionaris is ook bevoegd om middelen
uit te zetten en om onderhandse leningen te verstrekken.
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Het statuut gaat in op leningen, garanties en risicodragend kapitaal, aldus artikel 2. In de
bovenstaande tabellen worden leningen en garanties expliciet genoemd, maar gaat men niet
expliciet in op risicodragend kapitaal.
Op 15 december 2016 wordt de financiële verordening 2017 door de gemeenteraad
vastgesteld. In artikel 1 van de verordening wordt een definitie gegeven van publieke taak,
een term die ook in het treasurystatuut voorkomt: “publieke taak: die taken waarvan de
gemeenteraad op politiek bestuurlijke gronden heeft bepaald, welke taken de gemeente
dient uit te voeren” (Financiële Verordening, art. 1). In de toelichting op artikel 2 van het
treasurystatuut staat in dit verband vermeld: “De gemeente kan – gemotiveerd en transparant
– in principe zelf bepalen wat onder de publieke taak moet worden verstaan”
(Treasurystatuut, p. 6).
De verordening zelf gaat niet specifiek in op participaties, uitzettingen en leningen. De
financiële verordening legt veeleer de basis voor het treasurystatuut. Deze basis staat
verwoord in artikel 15:
“Het college stelt een Treasurystatuut vast, waarbij de volgende kaders in acht worden
genomen:
1. a. Voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden
tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd;
b. Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1,
onder c, van de Wet financiering decentrale overheden.
2. Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van
risicodragend kapitaal bedingt het college indien mogelijk zekerheden.
3. Het verstrekken van leningen, garanties en risicodragend kapitaal mag alleen
plaatsvinden uit hoofde van de publieke taak” (art. 15, Financiële Verordening).
De financiële verordening adresseert de autorisatiefunctie van de gemeenteraad met
betrekking tot het vaststellen van investeringskredieten. De verordening gaat daarnaast in op
de waardering en afschrijving van vaste activa. Hierbij zij gesteld, dat daarbij met name de
materiële en immateriële vaste activa worden uitgewerkt en niet zozeer de financiële vaste
activa1. Een uitzondering hierop vormt artikel 10. Artikel 10, lid 4 van de verordening stelt
ten aanzien van participaties het volgende: “Participaties in een onderneming of
deelnemingen in een verbonden partij worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Op de
verkregen participaties of deelnemingen wordt niet afgeschreven” (art. 10, Financiële
Verordening). De verordening stelt verder geen regels met betrekking tot financiële vaste
activa. Toch kan onder de noemer van artikel 23 een aanwijzing worden gevonden voor
financiële activa. Volgens dit artikel (onderdeel b) zal de administratie het verstrekken van
informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen,
schulden en contracten moeten waarborgen (art. 22, Financiële Verordening). De
administratie zal dus in moeten gaan op de ontwikkelingen in de omvang van vaste activa, dus
ook financiële vaste activa (overigens kunnen vorderingen eveneens vallen onder financiële
activa). De verordening gaat echter niet in op de vraag of en hoe deze informatie met
betrekking tot financiële activa gericht moet worden aan de gemeenteraad.
1

Financiële vaste activa worden onder de vaste activa gerekend. Art. 33 van het BBV stelt in dit
verband: “onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de
financiële vaste activa” (art. 33, BBV).
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Op 14 juli 2016 stelt de gemeenteraad de nota verbonden partijen 2016 vast. Al in het
raadsvoorstel staat verwoord dat het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van
verbonden partijen één van de doelstellingen van de nota is.
De nota presenteert het volgende schema:

Figuur 3.2 Verbonden partijen (Nota Verbonden Partijen, 2016, p. 6).

De nota gaat naast WGR-verbanden tevens in op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen. Dit
soort samenwerkingsvormen zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek. Te denken valt dan
aan een samenwerking met een BV, een NV, een stichting, etc. Bij subsidierelaties kan
bijvoorbeeld uit oogpunt van flexibiliteit een samenwerking met een stichting worden
aangegaan. Het aangaan van privaatrechtelijke samenwerkingsvormen is een bevoegdheid van
het college. Wel zal vooraf een ontwerpbesluit aan de gemeenteraad moeten worden
toegezonden, opdat de raad zijn wensen en bedenkingen kan uiten, aldus de nota (Nota
Verbonden Partijen, p. 8). Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen kunnen onder de
definitie van verbonden partij vallen als sprake is van een bestuurlijk en een financieel
belang.
Conform het BBV wordt een verbonden partij in de nota gedefinieerd als een publiek- of
privaatrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang
heeft. Het BBV definieert een financieel belang als: “een aan de verbonden partij ter
beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat
onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij
haar verplichtingen niet nakomt” (artikel 1 lid 1c, BBV). De notitie verbonden partijen van de
commissie BBV adviseert echter:
“In het geval dat formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door het
ontbreken van een financieel belang zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van:
een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via
één of meer geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht); én
een bestuurlijke belang; beveelt de Commissie BBV aan om deze organisaties gezien het
maatschappelijke of algemene belang en de mogelijke risico’s toch op te nemen in de
paragraaf verbonden partijen” (Notitie Verbonden Partijen, oktober 2016, p. 6).
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Opgemerkt zij, dat deze aanbeveling niet bindend is (in tegenstelling tot een stellige
uitspraak).
Voor wat betreft partijen waarbij ofwel een bestuurlijk ofwel een financieel belang aanwezig
is, stelt de commissie het volgende: “Uit de Nota van toelichting op het oorspronkelijke BBV
kan worden afgeleid dat een organisatie waarin alleen een financieel belang bestaat, moet
worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Indien het
alleen gaat om een bestuurlijk belang moet dit worden beschreven in een programma en
taakveld” (Notitie Verbonden partijen, oktober 2016, p. 7).
Opgemerkt dient nog te worden dat art. 15 lid 2a van het BBV het volgende voorschrijft:
In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: de
wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de verbonden
partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt.
Ten aanzien van subsidies wordt in de gemeenteraadsvergadering van maart 2011 de
algemene subsidieverordening geagendeerd. Deze verordening is ontleend aan de
modelverordening van de VNG en wordt zonder al te veel discussie (één motie ingediend,
maar deze is niet overgenomen) vastgesteld. Artikel 2 van de verordening stelt, dat de raad
een aantal beleidsterreinen aanwijst, welke voor subsidiëring in aanmerking komt. Deze
terreinen worden in de verordening opgenomen en betreffen feitelijk alle programma’s van
de gemeente. Vervolgens zal door het college een en ander nader uitgewerkt moeten worden,
zo vervolgt artikel 2 (ASV, maart 2011). Op grond van artikel 3 is het college bevoegd te
besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de
gemeentebegroting opgenomen financiële middelen en/of het subsidieplafond. Artikel 4 vult
het vaststellen van het subsidieplafond nader in. Dit kan jaarlijks per beleidsterrein door het
college worden ingesteld. De begroting fungeert in deze als ultiem plafond: een subsidie ten
laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt slechts verleend onder de
voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar worden gesteld, zo stelt
artikel 4 lid 5.
Op 24 mei 2012 stelt de gemeenteraad de kadernota subsidies vast. Het doel van deze
kadernota is het omzetten van het subsidiebeleid van de vijf voormalige gemeenten tot een
uniform subsidiebeleid van SWF. Deze kadernota kent de algemene subsidieverordening als
basis:
“De Algemene Subsidie Verordening (ASV), vastgesteld op 3 maart 2011 is een
procedureverordening waarmee een brede juridische basis is gelegd. In de algemene
subsidieverordening staan op hoofdlijnen de procedures omschreven waarbinnen de
subsidieverstrekking zich moet afspelen. Hierin valt onder meer te lezen welke termijnen
gehanteerd moeten worden, welke weigeringsgronden er zijn, welke eisen worden gesteld
aan de verantwoording, et cetera. Beleidsinhoudelijk is nog niets vastgelegd en wordt het
beleid van de voormalige fusiegemeenten gehanteerd” (Kadernota Subsidies, maart 2012, p.
7).
Na het vastleggen van deze basis formuleert de nota enkele kaders. Ook in deze nota wordt
de begroting als financieel ultiem plafond opgevoerd: Subsidie wordt verstrekt met in
achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen. Daar waar
gerede kans is dat meer aanbieders aanspraak kunnen maken op subsidie met als mogelijk
gevolg een overschrijding van het begrotingsbudget, zal, indien mogelijk, een subsidieplafond
worden ingesteld. Mede omdat in de gefuseerde gemeente meer aanvragers zijn van subsidie
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moet voorkomen worden dat een open einde regeling ontstaat en de gemeente verplicht is
alle aanvragen te honoreren en daarmee budgetten overschrijdt (Kadernota Subsidies, maart
2017, p. 11). Ook in de kadernota wordt gesteld dat de concrete, beleidsmatige invulling nog
plaats moet vinden met het opstellen van nadere regels (Kadernota Subsidies, maart 2017, p.
8). Hoewel niet in de nota staat aangegeven wie die regels moeten opstellen, ligt het in het
verlengde van de algemene subsidieverordening, dat hier het college aan zet is.
Deze nadere regels worden jaarlijks in oktober geactualiseerd (of frequenter indien nodig, zo
wordt ambtelijk gesteld) en gelden dan voor het jaar daarop. Zo worden op 1 december 2016
de regels voor 2017 gepubliceerd, nadat zij op 18 oktober 2016 in het college zijn vastgesteld
(inclusief de subsidieplafonds). Per beleidsterrein wordt aangegeven in deze nadere regels
welke activiteiten gesubsidieerd worden, hoeveel subsidie per activiteit beschikbaar is en wat
het totale subsidieplafond is.
Desgevraagd wordt hier het volgende over opgemerkt:
“De nadere regels worden meestal 2-3 keer per jaar gewijzigd vastgesteld en gepubliceerd.
Dit gebeurt in ieder geval voor 1 november vanwege de vaststelling van de subsidieplafonds
en de indientermijn van jaarlijkse subsidies. In 2016 is dit op 31 oktober gebeurd.
Verder is op 1 december 2016 een geactualiseerde versie gepubliceerd en ook op 8 augustus
2017.
De nadere regels worden bekendgemaakt via www.officiëlebekendmakingen.nl. De
gemeenteraad ontvangt niet apart een afschrift. De meest actuele versie staat op de website.
Het college stelt de subsidieplafonds vast (via de nadere regels). Dit staat in artikel 4 van de
Algemene subsidieverordening” (ambtelijke reactie).
De bovenstaande beleidsnota’s dekken vermoedelijk het gros af van de structurele financiële
relaties die SWF aan is gegaan. Een uitzondering hierop vormen de participaties, nu het
treasurystatuut hier niet expliciet op ingaat. Verder is geen richtlijn of beleid voorhanden
met betrekking tot structurele bijdragen, niet zijnde subsidies. Hierin wijkt SWF overigens
niet af van andere gemeenten.
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Hoofdstuk 4 De praktijk binnen SWF
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal bezien worden hoe het uitzetten van financiële activa (deelnemingen en
leningen) en het verstrekken van garant- en borgstellingen in de praktijk verloopt. Daarnaast
zal het proces van subsidieverstrekking en jaarlijkse bijdragen beschreven worden. Het
hoofdstuk zal dit eerst een procesmatige beschrijving worden gegeven. Vervolgens zal een
aantal cases kort worden uitgewerkt.

4.2 Procesbeschrijving in de praktijk
In algemene termen, verlopen de processen als volgt. Een verzoek om subsidie komt
doorgaans binnen bij de vakafdeling. Het verzoek wordt ingediend door een inwoner of een
groep belanghebbenden uit de samenleving. Soms komt het verzoek via een
portefeuillehouder binnen. Vervolgens wordt het verzoek getoetst aan de beleidsregels die de
gemeente heeft geformuleerd en wordt bezien in hoeverre het verzoek past binnen de
budgettaire kaders. Afhankelijk van de budgettaire inpassing kan het verzoek ambtelijk
worden afgedaan, dient het verzoek aan het college te worden voorgelegd of zal het verzoek
een raadsbesluit vergen. De beleidsmedewerker van de vakafdeling schrijft dan een voorstel,
terwijl de afdeling Financiën een adequate dekking zoekt. Desgevraagd wordt gesteld dat bij
de vaststelling van de begroting al een bepaalde budgettaire ruimte gereserveerd wordt voor
subsidieverzoeken. Anders zou men namelijk voor ieder verzoek in principe een raadsbesluit
moeten laten nemen. Verzoeken voor een structurele subsidie worden idealiter in de
besluitvorming voor de begroting meegenomen. Over het algemeen is men tevreden over de
geformuleerde beleidsregels. Deze werken in de praktijk goed. Wel valt op, dat de
vakafdelingen liever overschrijdingen melden en zich sterker maken voor subsidieverhoging,
dan dat onderschrijdingen worden gemeld en men voorstelt dat een subsidieverlaging ook
mogelijk zou zijn. In de praktijk is het onderscheid tussen structurele en incidentele middelen
niet altijd even duidelijk en hier vervult de afdeling Financiën een toetsende en
controlerende rol, aldus de respons.
Een subsidieaanvraag komt dus binnen bij de vakafdeling. Deze bereidt ook de beschikking
voor. De vakafdeling doet na besluitvorming een verzoek aan de afdeling Financiën om tot
betaling over te gaan. In dit opzicht kent het proces van subsidieverstrekking een redelijk
grote gelijkenis met de processen van leningverstrekking, garantstelling en het aangaan van
participaties.
In principe verstrekt de gemeente geen leningen, hoewel de verordening hier wel ruimte
voor biedt. Een eerste uitzondering hierop vormen de woningcorporaties, die wel leningen
hebben ontvangen van de gemeente, aldus de respons. Desgevraagd wordt gesteld: “Dit zijn
oude leningen. Wij verstrekken geen nieuwe leningen meer aan woningbouwcorporaties.
Woningbouwcorporaties kunnen leningen afsluiten met een waarborg van het Waarborgfonds
Sociale woningbouw”. Voorstellen om toch bij tweede uitzondering leningen te verstrekken
worden evenwel altijd aan het college of de raad voorgelegd. Dit gebeurt door de
vakafdeling, terwijl de afdeling Financiën adviseert op het voorstel. Dit geldt ook voor het
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verstrekken van garanties en deelnemingen. Bij het verstrekken van leningen, garanties of
deelnemingen wordt een inschatting gemaakt van de gevoeligheid en wordt bezien in
hoeverre besluitvorming in de gemeenteraad raadzaam is. Daarbij wordt rekening gehouden
met de omvang van de lening, de budgettaire gevolgen en het publieke belang dat gemoeid is
met de lening. In principe opteert men liever voor besluitvorming in het college, temeer
omdat de meeste voorstellen op dit terrein als technisch en gedetailleerd worden ingeschat.
Een voorbeeld van besluitvorming in de gemeenteraad is de garantie voor het zwembad de
Rolpeal. Hier wordt de gevoeligheid hoog ingeschat en acht men besluitvorming in de
gemeenteraad noodzakelijk. In de praktijk agendeert de gemeenteraad graag alle leningen,
dus ook kleinere leningen, aldus de respons. De informatievoorziening richting de
gemeenteraad vindt plaats middels separate raadsvoorstellen en via de begroting, BERAP en
de jaarrekening.
Het verschil tussen uitzettingen en leningen ligt in de aard van de wederpartij. Als dit een
bank betreft, dan spreekt men over uitzettingen. Het gaat dan om het aanhouden van
overtollige middelen op een rekening courant of een deposito bij een bank. In de praktijk
wordt weinig bij banken uitgezet. Overtollige middelen worden in het kader van
schatkistbankieren bij het ministerie of bij een andere overheid gestald. Uitzettingen zijn
minder politiek gevoelig en kunnen ambtelijk worden afgedaan. Dit geldt niet voor het
verstrekken van leningen. Bij het verstrekken van leningen is de wederpartij doorgaans een
maatschappelijke organisatie, in ieder geval een organisatie die een publiek belang behartigt.
Het besluit om al dan niet een lening te verstrekken is voorbehouden aan de gemeenteraad
en wordt in de praktijk ook altijd voorgelegd. Maandelijks vindt overleg plaats tussen de
afdeling Financiën, de gemeentesecretaris en de portefeuillehouder over ontwikkelingen
binnen de treasuryfunctie.
Het verstrekken van garanties wordt zoals gesteld op voorstel van de vakafdelingen gedaan.
Het gevolg is, dat er geen centraal register is van verstrekte garanties. De afdeling Financiën
heeft wel zicht op de garantstellingen die aan woningcorporaties worden verstrekt.
Bij het verstrekken van leningen en garanties en bij het aangaan van participaties speelt de
vakafdeling een grote rol. Deze schat doorgaans de haalbaarheid van een voorstel in. Bij een
positieve inschatting wil de vakafdeling het voorstel graag snel in de bestuurlijke
besluitvorming brengen. De afdeling Financiën volgt het voorstel kritischer. Zo hecht de
afdeling Financiën aan een goed uitgevoerd boekenonderzoek, alvorens het voorstel in
besluitvorming te brengen. Een dergelijk onderzoek wordt niet altijd uitgevoerd: de
voortvarendheid van een vakafdeling en de soms bestuurlijke druk staan een gedegen
onderzoek dan in de weg, aldus de respons. Uiteindelijk is het de vakafdeling die ook de
contracten die ten grondslag liggen aan de leningen en garanties opstelt, aldus de respons. In
hoeverre de juridische afdeling hierbij betrokken is, is niet voor iedere respondent duidelijk.
Bij het aangaan van leningen doet zich de situatie voor, dat de treasurer de lening aangaat,
terwijl het college achteraf bekrachtigt. Bij het aangaan van de lening is de gemeente echter
wel al gebonden. Desgevraagd wordt hierover het volgende gesteld: “Dit geldt alleen voor
kasgeldleningen. Voordat langlopende leningen worden afgesloten door de treasurer, wordt
altijd overlegd met de portefeuillehouder Financiën. Als samen het besluit wordt genomen
dat er een langlopende lening aangetrokken moet worden, meldt de portefeuillehouder
Financiën in het college dat er een langlopende lening zal worden afgesloten. Pas dan wordt
overgegaan tot het aantrekken van de langlopende lening door de treasurer binnen de
voorwaarden die zijn afgesproken”.
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Het is een bewuste keuze geweest van het college om het treasurystatuut niet te agenderen
en te laten vaststellen in de gemeenteraad. Het college is daartoe op basis van de
verordening niet verplicht en men beschouwt een treasurystatuut als een vrij gedetailleerde
aangelegenheid.
Het ondernemersfonds is eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Dit fonds wordt namelijk
gevoed uit een belastingverhoging. De verhoging is direct gekoppeld aan het fonds en ook de
uitgaven van dit fonds dienen ten goede te komen aan degenen die de extra belastingen
bijeen hebben gebracht. Hier is vrij veelvuldig over gesproken binnen de raad, wat gelet op
de politieke gevoeligheid ook logisch is, aldus de respons.

4.3 Cases
De volgende cases zijn geselecteerd om nader te analyseren. Als selectiecriterium geldt
daarbij, dat van iedere vorm van financieel belang minimaal één case geselecteerd moet
worden; dus een deelneming, een geldlening, een garantstelling, een subsidie en een
bijdrage. Verder moeten de cases actueel zijn, dat wil zeggen, voorkomen in de jaarrekening
2016 of de begroting 2017. Per case zal bezien worden hoe de besluitvorming zich in de
praktijk heeft voltrokken en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd met betrekking tot deze
cases.

Tabel 4.1 De casuïstiek
Activum

Omschrijving

Deelneming

Aandelen Afvalsturing Friesland

Geldlening

Startersleningen

1.691.149

Garantstelling

Recreatieschap Woudsend

1.500.000

Subsidie

Zwembad It Rak, Sneek

Bijdrage

Ondermemingsfonds
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4.3.1 Afvalsturing Friesland
Afvalsturing Friesland is een verbonden partij. De jaarrekening 2016 van de gemeente geeft
het volgende beeld.

Tabel 4.2 Afvalsturing Friesland (Jaarrekening SWF 2016, p. 73)

Over de participatie in Afvalsturing Friesland (handelsnaam Omrin) zijn geen raads- of
collegevoorstellen bekend (interne mail, d.d. 11 juli 2017). Later wordt echter gesteld: “Deze
zijn in het archief aanwezig. De nv is namelijk opgericht in de jaren 1990 toen de voormalige
gemeenschappelijke regeling OLAF grotendeels is opgeheven en geliquideerd” (ambtelijke
reactie).
In ieder geval zijn de statuten in het bezit van de gemeente. Deze statuten voldoen aan de
officiële juridische eisen conform artikel 2:66 BW (maatschappelijk kapitaal, vestigingsplaats,
doelstelling, naam van de NV, etc.) en beschrijven verder de rol van de directie, de raad van
commissarissen, de aandeelhoudersvergadering. Ook bevatten de statuten een
blokkeringsregeling en wordt duidelijk, dat de aandelen op naam worden uitgegeven (en dus
niet aan toonder) (artikel 8, Statuten). Naast het opmaken en aanbieden aan de
aandeelhoudersvergadering van de jaarstukken, zal een beleidsplan moeten worden
aangeboden, zo stelt artikel 22 van de statuten: “Tevens zal jaarlijks uiterlijk zes maanden
voor de aanvang van een boekjaar door de directie aan de algemene vergadering van
aandeelhouders een beleidsplan voor de komende vier kalenderjaren ter vaststelling worden
voorgelegd” (artikel 22, Statuten).
De begroting 2016 van Afvalsturing Friesland vermeldt weliswaar dat Friese gemeenten
aandeelhouder zijn van Afvalsturing, maar vermeldt niet het belang dat de individuele
gemeenten hebben in Afvalsturing (Begroting Afvalsturing 2016, p. 3). De begroting 2017
benoemt het belang dat Afvalsturing hecht aan samenwerking en afstemming met de
aandeelhoudende gemeenten: “Wij hechten veel belang aan de gemeentelijke inbreng in het
strategietraject, omdat ‘onze’ gemeenten als eigenaar en klant van Afvalsturing Friesland de
kern van ons bedrijf vormen. Daarmee is inbreng en zeggenschap van de gemeenten over de
strategie voor de komende jaren niet alleen een logisch gevolg van de wijze waarop ons
bedrijf is georganiseerd, maar heeft dit voor ons ook een wezenlijke meerwaarde” (Begroting
Afvalsturing 2017, p. 3). Ook de begrotingen 2017 en 2018 maken geen melding van de
belangen van de individuele aandeelhouders. Het jaarverslag 2016 maakt melding van een
strategische afstemming met de aandeelhouders: “De Raad van Commissarissen en de
directieleden van Omrin hebben zich in het voorjaar van 2016 in twee bijeenkomsten gebogen
over de strategie van Omrin voor de komende jaren. Wij hebben dit als zeer nuttige
bijeenkomsten ervaren, waarin op constructieve wijze met elkaar is gediscussieerd over wie
we als Omrin willen zijn, waar we nu staan (met een interne en externe analyse van de
relevante ontwikkelingen), waar we naar toe willen en kunnen en tenslotte hoe we daar
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komen. Hiermee is stap voor stap invulling gegeven aan de thema’s en uitgangspunten zoals
die in juni 2016 met onze aandeelhouders zijn besproken. Met inachtneming van de inbreng
van de aandeelhouders heeft dit uiteindelijk geresulteerd in de eind 2016 vastgestelde
strategische koers van Omrin voor de periode 2017-2020” (Jaarverslag Afvalsturing 2016, p.
5).
De balans uit de jaarrekening 2016 geeft een groepsvermogen aan van € 43,1 mln. ultimo
2015 en € 44,7 mln. ultimo 2016 (Jaarverslag Afvalsturing 2016, p. 27). Het geconsolideerde
netto resultaat over 2016 bedraagt € 1.330.000. Over het geplaatst kapitaal wordt het
volgende opgemerkt:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt € 1.728.450 verdeeld in 3.001 gewone
aandelen A van € 450 per stuk en in 840 gewone aandelen B (ook van € 450 per stuk, red). Het
totaal aantal geplaatste gewone aandelen A is 3.001. Hiervan is 1 aandeel in handen van de
gemeenschappelijke regeling OLAF en zijn de overige 3.000 aandelen in handen van de in
Afvalsturing Friesland participerende Friese gemeenten. In het boekjaar 2016 zijn 840 gewone
aandelen B geplaatst. Deze aandelen zijn in handen van de gemeenschappelijke regeling
Regio Noord-Veluwe (bestaande uit zes Veluwse gemeenten), de gemeenten Appingedam en
Delfzijl en de N.V. Irado (is eigendom van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen)”
(Jaarverslag Afvalsturing 2016, p. 49). Het groepsvermogen van € 44,7 mln. bestaat voor €
42.335.000 uit opgebouwde niet wettelijke reserves:

Tabel 4.3 Opgebouwde niet wettelijke reserves (Jaarverslag Afvalsturing 2016, p. 50)

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 95.000 aan dividend uit te keren aan de
aandeelhouders van A-aandelen. In het jaarverslag wordt in dit verband verwezen naar artikel
24 lid 2 van de statuten, waarin staat vermeld dat de vennootschap aan de aandeelhouders
slechts dividend mag uitkeren, voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en
opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden. Deze passage correspondeert met art. 2:105 BW. De jaarrekening
vermeldt geen lijst van aandeelhouders en hun financieel belang in de onderneming. Het
belang van SWF van € 140.899 ultimo 2016 is via de jaarrekening van Afvalsturing dus niet te
verifiëren. Hiertoe zou het aandeelhoudersregister moeten worden geraadpleegd, welke door
de directie dient te worden bijgehouden (artikel 9.1, Statuten Afvalsturing).
Er zijn geen documenten bekend binnen de gemeente, waaruit blijkt dat vooraf de
aandeelhoudersvergaderingen worden voorbereid en waaruit blijkt hoe de vertegenwoordiging
vanuit de gemeente is geregeld. Ten aanzien van het voorstel om € 95.000 aan dividend uit te
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keren, wordt dus niet zichtbaar binnen de gemeente vooraf overleg gevoerd en wordt dus niet
zichtbaar binnen de gemeente een standpunt ingenomen.
Desgevraagd wordt hier het volgende over opgemerkt:
“De gemeente wordt vertegenwoordigd door een lid van het college van burgemeester en
wethouders. De praktijk is dat wethouder A (red.) de aandeelhoudervergaderingen namens de
gemeente bijwoont. De vergaderingen worden ambtelijk voor wethouder A (red.) voorbereid.
Voor de financiële stukken die in de aandeelhoudersvergaderingen van Afvalsturing Friesland
aan de orde komen (de jaarrekening en de begroting), belegt Afvalsturing Friesland aparte
voorbereidende bijeenkomsten met de financiële ambtenaren van de betrokken gemeenten,
waarin de jaarrekening en de begroting worden voorbesproken. Een financieel ambtenaar van
Súdwest-Fryslân woont die bijeenkomsten bij” (ambtelijke reactie).
Ten aanzien van de informatievoorziening richting de raad wordt desgevraagd het volgende
gesteld: “De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd via de paragraaf verbonden
partijen van de begroting en de jaarstukken van de gemeente. In bijzondere situaties kan de
gemeenteraad tussentijds geïnformeerd worden” (ambtelijke reactie).

4.3.2 Startersleningen
Op 3 juli 2014 stelt de gemeenteraad unaniem bij hamerstuk de verordening startersleningen
vast. Deze verordening vervangt de oude VROM verordening die niet meer voldoet. Het
voorstel wordt als volgt beargumenteerd: “De starterslening kan sneller meer doelgericht
ingezet worden wanneer het college de bevoegdheid heeft het toepassingsbereik te wijzigen.
Zo richt de huidige verordening VROM Starterslening zich op het verstrekken van leningen aan
inwoners van de gemeente, of mensen die een sociale binding hebben met onze gemeente,
voor bestaande en nieuwbouw tot maximaal € 200.000,-. De lening bedraagt maximaal 20%
met een maximum van € 40.000,-.
Het knelpunt in de woningmarkt ligt eerder bij bestaande woningen met een koopsom van €
150.000,- of lager. Het voorstel is de starterslening breder in te zetten, namelijk voor
inwoners van Nederland, die een bestaande particuliere koopwoning willen verkrijgen, met
een koopsom van maximaal € 150.000,- en de lening van toepassing te laten zijn op meerwerk
en verbeterkosten” (Verordening Startersleningen 2014). Met het voorstel wordt dus de
maximale koopsom verlaagd van € 200.000 naar € 150.000. In de verordening wordt de
bevoegdheid tot het toekennen van een starterslening aan het college toegekend:
Artikel 5 Bevoegdheid college
1. Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een
Starterslening toe te kennen.
2. Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening,
artikel 2 lid 2 te wijzigen. De raad zal over wijzigingen geïnformeerd worden.
3. Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de
hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met
een maximum van € 25.000. (…… dit artikel loopt nog door, maar het overige van dit
artikel betreft niet de directe bevoegdheid van het college).
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Artikel 2 lid 2 vermeldt de doelgroep waarop de verordening zich richt:
Artikel 2 Toepassingsbereik
Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:
a. Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment
van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel
inwonend zijn.
b. Voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Súdwest-Fryslân
waaronder niet begrepen (huur)woningen, die van een woningcorporatie,
ontwikkelaar of belegger worden verkregen, waarvan de kosten voor het verkrijgen in
eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan € 150.000. Meerwerk
en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de
Starterslening.
De raad stelt het totaalbudget voor de starterleningen vast:
Artikel 3 Budget
1. De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân stelt het budget vast dat beschikbaar is
voor het toekennen van Startersleningen.
2. Het totale budget is mede afhankelijk van de beschikbaarstelling van budget door de
Rijksoverheid. De gemeente Súdwest-Fryslân legt 50% van de Starterslening in. De
overige 50% wordt ingelegd door het Rijk. Indien en voor zover het Rijk geen gelden
(meer) inlegt, wordt ook de inleg van de gemeente per gelijke datum beëindigd.

De jaarrekening 2016 van de gemeente vermeldt in dit verband: “We geven specifieke
aandacht aan passende woonruimte voor kwetsbare doelgroepen zoals mensen met lagere
inkomens en starters op de woningmarkt” (Jaarrekening 2016, gemeente SWF, p. 37). Deze
opmerking staat ook opgenomen in de begroting 2015 (Begroting 2015, gemeente SWF, p. 38)
en de jaarrekening 2014 (Jaarrekening 2014, gemeente SWF, p. 36). Voor het overige wordt in
deze stukken niet expliciet ingegaan op de startersleningen.
Desgevraagd wordt gesteld dat “de starterslening in juli 2012 is gestopt, in 2014 weer is
opengesteld en per 1 mei 2015 definitief is gestopt. Dit omdat er geen nieuw budget
beschikbaar is gesteld” (interne mail, juli 2017). De begroting 2015 gaat evenwel niet in op
deze wijziging. Op 20 mei 2015 wordt de gemeenteraad actief geïnformeerd over het
collegebesluit de starterslening per 1 mei 2015 te beëindigen. Als toelichting wordt gegeven
dat in de verordening artikel 3 sub 2 staat opgenomen “indien en voor zover het Rijk geen
gelden (meer) inlegt, wordt ook de inleg van de gemeente per gelijke datum beëindigd”
(Actieve raadsinformatie, 20 mei 2015).
Op de site van de gemeente wordt rond mei 2015 het volgende geplaatst:
“Starterslening stopt!
Vanaf 1 mei 2015 stoppen wij met het geven van startersleningen.
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Waarom stopt de starterslening?
De starterslening stopt omdat het Rijk geen geld meer geeft aan de startersleningen van de
gemeente.
Wat gebeurt er met de aanvragen?
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) beslist nog over de
lopende aanvragen uit onze gemeente.
Ontvangen wij een aanvraag ná 1 mei 2015? Dan wordt deze niet meer behandeld.”
De reeds aangevraagde en toegekende startersleningen staan uiteraard nog wel in de boeken
van de gemeente. Met betrekking tot de omvang van de startersleningen, wordt desgevraagd
het volgende gepresenteerd:

Figuur 4.1 Omvang startersleningen gemeente Súdwest-Fryslân

Daarbij wordt gesteld, dat het vrij opneembare gedeelte € 1.042.343 bedraagt, terwijl het
totaal aan uitstaande leningen € 1.616.377 bedraagt, tot en met juni 2017. Dit totaal
bedraagt ultimo 2016 nog € 1.691.149.
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Het vrij opneembare gedeelte is het bedrag dat bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
beschikbaar is voor het uitgeven van nieuwe leningen. (Het zgn. revolverende deel dat
beschikbaar komt uit aflossingen op geldleningen).

4.3.3 Recreatieschap Woudsend
De Recreatiestichting De Rakken te Woudsend is in de jaren 70 van de vorige eeuw opgericht
met als doel de sociaaleconomische positie via de waterrecreatie van Woudsend e.o. te
versterken. De stichting functioneert sinds haar oprichting op het grensvlak van publiek en
privaat ondernemerschap. De gemeente is eigenaar van de accommodatie, waarbij alle lasten
steeds in rekening zijn gebracht ten laste van de exploitatie. Tot ongeveer het jaar 2000
heeft de gemeente Wymbritseradiel altijd gefunctioneerd als bankier en financier. Eerst na
deze jaren is de stichting haar eigen financieringsbehoefte gaan invullen, waarbij de
gemeente na beoordeling en goedkeuring van de plannen garantie verstrekt. Gezien het
karakter en de functie van de stichting is de gemeente steeds eerste financiële achtervang
geweest (Collegevoorstel, november 2012).
De terminologie verandert door de voorstellen soms. Zo wordt in november 2012 gesproken
over de recreatiestichting De Rakken te Woudsend, terwijl in een collegevoorstel van 26
maart 2013 gesproken wordt over de recreatiestichting Woudsend en de accommodatie De
Rakken. Het collegevoorstel van 29 april 2013 spreekt weer over recreatiestichting De
Rakken, het raadsvoorstel van 6 juni 2013 spreekt over recreatiestichting Woudsend.
Volgens de ingezonden bijlage verstrekt de gemeente op 29 april 2013 een waarborg van €
1.500.000 voor een lening aan recreatieschap Woudsend van dezelfde omvang. Het besluit
hiertoe wordt in juni 2013 door de gemeenteraad genomen en luidt als volgt:
“De bestaande gemeentegarantie van Recreatiestichting Woudsend actualiseren en deze te
verhogen met afgerond € 1.500.000,00 onder de voorwaarden dat:
1. er een zakelijk zekerheidsrecht wordt gevestigd ten gunste van de gemeente;
2. het planologisch besluit, dat aan de revitalisering van Recreatiecentrum de Rakken
ten grondslag ligt, onherroepelijk is geworden” (raadsbesluit, 6 juni 2013).
Een aantal besluiten is vooraf gegaan aan dit raadsbesluit. Zo wordt deze garantie
geagendeerd voor de collegevergadering van 6 november 2012. Het college besluit in deze
vergadering in te stemmen met de bestaande lijn van het onder voorwaarden verstrekken van
gemeentegarantie aan recreatiestichting De Rakken.
In het collegevoorstel staat onder andere het volgende vermeld: “De stichting staat op het
punt een aantal revitaliserende zaken aan te pakken en tevens gaat de stichting een deel van
het zogenaamde Masterplan van Woudsend uitvoeren. De stichting moet hiervoor financiële
middelen aantrekken en zal dit extern moeten doen. Immers de stichting heeft als gevolg van
haar PPS-karakter geen eigen vermogen opgebouwd. In dit kader wordt een aanpassing van de
gemeentegarantie gevraagd, waarbij de gemeente de bestaande gedragslijn blijft volgen. Op
basis van de plannen heeft de stichting een financieringsbehoefte van afgerond € 1,5 mln.
In het bestuurlijke traject zal het geven van gemeentegarantie onderdeel zijn van
besluitvorming in commissie en raad.
Het is het college en de raad verder bekend dat het bestuur van de stichting een eigen
privaatrechtelijke verantwoordelijkheid kent en dat het bestuur binnen de statuten en
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overeenkomsten dient te functioneren. Het bestuur van de stichting is daarmee geen
verlengstuk van de gemeentelijke organisatie; echter de stichting is wel een belangrijk
instrument voor het realiseren van de beoogde maatschappelijke doelen” (Collegevoorstel, 6
november 2012).
Op 26 maart 2013 wordt het college voorgesteld het verstrekken van de bankgarantie voor te
leggen aan de gemeenteraad. Dit voorstel wordt aangehouden omdat men eerst juridisch
advies wil inwinnen (o.a. met betrekking tot staatssteun). Dit advies is positief, zodat het
college op 29 april 2013 besluit de bankgarantie voor te leggen aan de gemeenteraad. In het
advies wordt gesteld dat: “Door het op de agenda zetten van voorliggend raadsvoorstel zal
ook duidelijk worden in hoeverre de Gemeenteraad zich kan vinden in deze benadering zodat
er snel duidelijkheid is voor de alle betrokken partijen” (Collegevoorstel, 29 april 2013).
Het raadsvoorstel van juni 2013 maakt naast een bankgarantie en een zekerheidsrecht tevens
melding van een verstrekking van een erfpacht. Hierover wordt het volgende opgemerkt:
“Voor de goede orde merken wij op dat het vestigen van een erfpachtrecht en het sluiten van
een huurovereenkomst een bevoegdheid is van ons College. Wij zijn voornemens
om voornoemde overeenkomsten aan te gaan met de Recreatiestichting Woudsend nadat uw
Raad heeft ingestemd met dit voorstel. De conceptovereenkomsten liggen voor u op de
gebruikelijke wijze ter inzage” (Raadsvoorstel, 6 juni 2013).
Het raadsvoorstel van juni 2013 wordt vrij uitvoerig besproken in de commissie B&F van 23
mei 2013. De commissie had vrij veel vragen bij het voorstel. Zo vraagt de commissie zich af
waar de garantie nu precies voor nodig is en hoe de exploitatie er precies uitziet. Verder ziet
men geen toegevoegde waarde van een erfpachtconstructie.
Uiteindelijk wordt in de raadsvergadering van juni 2013 het voorstel eenstemmig
aangenomen.
Op 18 februari 2014 wordt een collegevoorstel besproken waarin wordt aangegeven dat het
verstrekken van een bankgarantie mogelijkerwijs staatssteun kan inhouden. In het voorstel
wordt tevens aangegeven hoe dit risico is af te dekken. Sprake zal moeten zijn van een
passende premie voor de bankgarantie. Deze inzichten worden verder vertrouwelijk gedeeld
met de gemeenteraad, zo wordt desgevraagd gesteld.
Het (toenmalige) bestuur van Recreatiestichting Woudsend heeft bij e-mail van 20 oktober
2014 aan de gemeente geschreven afstand te doen van toegezegde gemeentegarantie, zo
wordt ambtelijk gesteld.
Desgevraagd wordt hier in augustus 2017 het volgende over gesteld: “Er is geen uitvoering
gegeven aan het verstrekken van de bankgarantie. Inmiddels is het betreffende
recreatiebedrijf verkocht aan de stichting die in 2014 nog huurde van de gemeente. De
bankgarantie wordt niet meer verstrekt” (ambtelijke reactie).
De wettelijke basis voor het verstrekken van de bankgarantie wordt in de diverse stukken als
volgt toegelicht:
“Voor het verlenen van een gemeentegarantie wordt verwezen naar de desbetreffende
bepalingen uit de Gemeentewet. Wel is er sprake van een bestendige gedragslijn met de
stichting” (Raadsvoorstel, 6 juni 2013).
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Het collegevoorstel van 29 april 2013 formuleert de wettelijke basis als volgt:
“Het aangaan van een huurovereenkomst en het vestigen van een erfpachtrecht is een
wettelijke bevoegdheid van het College. In gegeven situatie is het beter om eerst het
voornemen uit te spreken om deze overeenkomsten aan te gaan. Om pas na de besluitvorming
in de Gemeenteraad een en ander formeel uit te werken” (Collegevoorstel, 29 april 2013).
Het collegevoorstel van 6 november 2012 formuleert de wettelijke basis als volgt:
“Een wettelijke basis voor het verstrekken van gemeentegarantie ontbreekt. Wel is er sprake
van een bestendige gedragslijn. Gezien het karakter en de maatschappelijke functie van de
stichting liggen zaken wel in lijn om gemeentegarantie te verstrekken” (Collegevoorstel, 6
november 2012).

4.3.4 Zwembad It Rak
De programmabegroting 2017 van de gemeente maakt op pagina 94 melding van een subsidie
van € 820.705 aan zwembad It Rak te Sneek.
Op 20 april 1999 wordt door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Sneek een
raadsbesluit genomen met betrekking tot de bouw en de exploitatie van een zwembad. De
gemeente wil dit zwembad niet zelf bouwen en beheren en opteert voor een andere
constructie. De constructie is, dat de gemeente en Optisport Exploitatie gezamenlijk een BV
oprichten: Vastgoed Zwembad BV. Deze BV wordt belast met de bouw en de verhuur van het
zwembad. Optisport Sneek (hierna te noemen Optisport) zal vervolgens optreden als huurder
en exploitant van het zwembad. Optisport is een dochteronderneming van Optisport
Exploitatie (Jaarverslag 2015, Optisport).
Het zwembad is begin 2001 gerealiseerd en op 23 februari 2001 wordt een subsidieuitvoeringsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en Optisport Sneek BV (hierna te
noemen Optisport).
De overeenkomst wijdt hier de volgende overwegingen aan:
“Dat de gemeente en Optisport Exploitaties B.V. gezamenlijk Vastgoed Zwembad Sneek B.V.
hebben opgericht, waarin de gemeente 51% en Drijver Exploitatie B.V. 49% 2 van de aandelen
in eigendom zal hebben;
Dat Vastgoed Zwembad Sneek B.V. opdracht heeft gegeven tot de bouw van een zwembad en
dit zwembad vervolgens zal verhuren aan en laten exploiteren door Optisport;
Dat Optisport met Vastgoed Zwembad Sneek B.V. een huur- en exploitatie-overeenkomst zal
sluiten met betrekking tot de huur en exploitatie van het zwembad in het Burgemeester De
Hooppark te Sneek vanaf 23 februari 2001, voor de duur van tenminste 30 jaren;
Dat de gemeente bereid is aan Optisport een jaarlijkse subsidie als bijdrage in de kosten van
exploitatie te verstrekken volgens de nader in deze overeenkomst vast te leggen
voorwaarden;

2

Drijver en partners had destijds een adviespoot en een exploitatiepoot. De exploitatiepoot is later
overgegaan in Optisport Exploitatie. Deze laatste is dus in dit verband de rechtsopvolger van Drijver. De
adviespoot is later onafhankelijk geworden en is doorgegaan als adviesbureau Drijver en partners.
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Dat de subsidie aan Optisport in een door de raad vast te stellen subsidieverordening
wettelijk wordt geregeld;
Dat als voorwaarde voor de subsidie wordt gesteld, dat Optisport Exploitaties B.V. een bedrag
van fl. 200.000,-- aan Optisport ter beschikking zal stellen voor de exploitatie van het
zwembad;
Dat voornoemd eerste bedrijfsplan en tevens alle latere door Optisport op te stellen
bedrijfsplannen, aangaande het zwembad, ter informatie aan de gemeente zullen worden
verstrekt” (Subsidieovereenkomst Optisport, 2001, p. 1 en 2).
De hoogte van de subsidie wordt als volgt vastgesteld:
“2.1 De gemeente kent hierbij, met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf
23 februari 2001 voor een periode van 30 jaar een subsidie toe. Deze subsidie dient om de
tekorten welke samenhangen met de door Optisport verrichte exploitatie van het zwembad te
beperken.
2.2 Het subsidie zal fl. 1.460.000,-- per jaar bedragen. Voor 2001 wordt het subsidie
vastgesteld op fl. 1.217.000,-- (10/12 x / 1.460.000,-)”.
Jaarlijks zal door Optisport een exploitatiebegroting en een jaarrekening worden opgesteld en
worden verstrekt aan de gemeente, aldus de subsidie-uitvoeringsovereenkomst.
In de staat C behorende bij de jaarrekening over 2016 worden de aandelen van de gemeente
in Vastgoed Zwembad BV gewaardeerd voor € 9.257,12. De jaarrekening 2016 van Vastgoed
Zwembad BV geeft een totaal geplaatst en volgestort kapitaal aan van € 18.151. 51% hiervan
komt neer op € 9.257.
Op diezelfde dag, 23 februari 2001, wordt een exploitatieovereenkomst getekend tussen
Optisport en Vastgoed Zwembad BV. Het betreft hier de huur en exploitatie van het zwem- en
recreatiecomplex
It
Rak
(artikel
1.1,
Exploitatieovereenkomst,
2001).
De
exploitatieovereenkomst vermeldt welke (zwem)activiteiten Optisport dient te organiseren in
het zwembad, welk beleid met betrekking tot de openingstijden en de tarieven gevolgd moet
worden, wie voor welk onderhoud moet betalen, etc.
De jaarrekening 2015 van Optisport vermeldt, dat jaarlijks € 539.435 aan huur wordt
afgedragen aan Vastgoed Zwembad NV (Jaarrekening 2015 Optisport, p. 11) en dat een
subsidie is ontvangen van € 866.903 (Jaarrekening 2015 Optisport, p. 13). De jaarrekening
2016 van Optisport vermeldt in dit verband een jaarlijkse huurverplichting van € 479.622
(Jaarrekening 2016 Optisport, p. 11) en een subsidie van € 812.545 (Jaarrekening 2016
Optisport, p. 13).
De jaarrekening 2016 van Vastgoed Zwembad BV maakt melding van een negatief resultaat
van € 176.457. Het eigen vermogen is ultimo 2016 € 646.570 negatief. Dit is inclusief een
extra agio van € 451.639, dat de aandeelhouders in 2016 in verband met onderhoudskosten
hebben gestort (p. 11). Deze jaarrekening laat tevens zien, dat de huur die aan Optisport in
rekening is gebracht in het jaar 2015 € 539.435 bedraagt, maar in het jaar 2016 is gedaald
naar € 479.607 (Jaarrekening 2016 Vastgoed Zwembad BV, p. 13).
De gemeente wordt in de aandeelhoudersvergadering van Zwembad Vastgoed BV
vertegenwoordigd door de wethouder Sport, aldus een interne mail.
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Zoals gesteld bedraagt de subsidie voor Optisport in 2017 € 820.705. De oorspronkelijke
subsidie-uitvoeringsovereenkomst gaat uit van fl. 1.460.000,--, hetgeen neerkomt op €
663.636. De jaarrekening van Optisport zelf maakt melding van een subsidie van € 812.545 in
2016, € 866.903 in 2015 en € 861.038 in 2014. Desgevraagd wordt gesteld in een interne mail
dat in 2015 tot een subsidieverlaging is besloten. “Men had een tijdelijke verhoging van de
subsidie gehad voor de huur (€ 56.000 per jaar). Deze is bij de vaststelling van de
zwembadvisie door de raad op 19 februari 2015 stopgezet” (interne mail).
Op 19 februari 2015 wordt uitgebreid gedebatteerd in de raad over de toekomst van de
zwembaden. Met betrekking tot It Rak vermeldt het raadsvoorstel het volgende:
“Dit zwembad is in 2001 in gebruik genomen en daarmee relatief jong. Er is sprake van een
langdurige subsidieverleningsovereenkomst met Optisport Sneek BV (tot en met 2031). De
inhoud van deze overeenkomst in relatie tot de huidige bedrijfsvoering is dusdanig dat het
realiseren van bezuinigingen binnen dat contract niet mogelijk zijn. Met Optisport Sneek BV
zijn daarover gesprekken gevoerd maar dat levert geen bezuinigingen op. In 2011 is het
buitenbad gesloten. Om dat weer te laten voldoen aan de regelgeving is een forse investering
nodig van € 189.000. Een dergelijke investering vinden wij vanwege onze begrotingspositie en
ook gezien het lage maatschappelijke en financiële rendement van het buitenbad niet
verantwoord.
In 2007 heeft Optisport Sneek BV tijdelijk (tot en met 2016) een hogere exploitatiesubsidie
van € 56.000 per jaar gekregen om een tijdelijke huurverhoging te compenseren. Gezien de
tijdelijkheid van die subsidie en het feit dat het buitenbad al een aantal jaren niet meer
geëxploiteerd wordt kan die exploitatiesubsidie worden ingetrokken” (Raadsvoorstel, februari
2015).
De notitie behorende bij dit raadsvoorstel merkt het volgende op in dit verband:
“Optisport Sneek BV krijgt jaarlijks van de gemeente een bijdrage in de exploitatie van €
862.000,-.
Hiervan betaalt Optisport Sneek BV jaarlijks € 536.000,- aan huur aan Vastgoed Zwembad
Sneek BV.
Die huur wordt aangewend voor het aflossen van de geldlening aan de gemeente en het
uitvoeren van het verhuurdersonderhoud. De lange termijnplanning geeft aan dat Vastgoed
Zwembad Sneek BV aan het einde van de exploitatietermijn (2031) blijft zitten met een
tekort van ca. € 216.000,-, exclusief de eerder genoemde investering voor groot onderhoud
van € 536.000,-. Voor dit bedrag is in de begroting van de gemeente geen financiële ruimte.
(…) Optisport Sneek BV heeft in 2007 een tijdelijke hogere exploitatiesubsidie van € 56.000,gekregen om een tijdelijke huurverhoging, opgelegd door de Vastgoed Zwembad Sneek BV, te
kunnen betalen. Deze tijdelijke hogere subsidie aan het zwembad kan met ingang van 2016
worden afgeschaft” (Notitie Toekomst Zwembaden in SWF, 2015).

4.3.5 Het Ondernemersfonds
Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad het verzoek van de Stichting Ondernemers
Súdwest-Fryslân behandeld. Daarin is de gemeente gevraagd medewerking te verlenen aan de
realisatie van een Ondernemersfonds voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december
2018. De raad heeft besloten de gevraagde medewerking te verlenen (raadsbesluit
R15.000210) (Collegevoorstel, 12 april 2016). De raad besluit onder meer:
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“1. medewerking te verlenen aan het verzoek van de Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân
om, via een verhoging van de onroerende-zaakbelasting voor niet-woningen, de realisatie van
een ondernemersfonds voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018, mogelijk
te maken;
2. in te stemmen met het voorstel om, bij de vaststelling van de verordening OZB 2016, ten
behoeve van de voeding van het fonds, een opslag op de onroerende-zaakbelasting voor nietwoningen te leggen van 0,06% van de WOZ-waarde. Daarbij uit te gaan van een verdeling van
de opslag van 0,033% voor de eigenaar en 0,027% voor de gebruiker” (Raadsbesluit, 17
december 2015).
Tijdens het vrij uitvoerige debat wordt een motie aangenomen waarin het college wordt
opgeroepen om:
“1. De volgende afspraken toe te voegen aan het nog te ondertekenen convenant/ de
overeenkomst tussen de gemeente en de op te richten Stichting Ondernemersfonds SWF.
a. Dat de gemeente vertegenwoordigd is in de Raad van Advies.
b. Dat de gemeente wil dat de belangen van de groepen die geen of weinig toegevoegde
waarde zien in het fonds, goed behartigd worden.

c. Dat de gemeente er expliciet op toeziet dat er ruimhartig wordt omgegaan met
retributieverzoeken
2. Het convenant ter kennisname te brengen aan de raad
3. De raad halfjaarlijks te rapporteren over de werking van het fonds in de praktijk en de
eerste rapportage op te leveren in augustus 2016” (Motie, raadsdebat Ondernemersfonds, 17
december 2015).
Het college besluit naar aanleiding van dit raadsbesluit op 12 april 2016 om
“a. de Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân voor een periode van drie jaar subsidie te
verlenen voor het ondernemersfonds, conform bijgevoegde brief;
b. de samenwerkingsovereenkomst Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân aan te gaan;
c. de raad over het voorgaande te infomeren via bijgaande actieve informatie”
(Collegevoorstel, 12 april 2016).
Tijdens deze vergadering wordt tevens de concept samenwerkingsovereenkomst vastgesteld
en wordt de wethouder gemachtigd om namens de gemeente de overeenkomst aan te gaan.
De samenwerkingsovereenkomst wordt op 21 april 2016 ondertekend.
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de stichting stelt het volgende:

Deze

“2.2. Bij de subsidieverlening wordt uitgegaan van het doel, werkwijze en inrichting van het
fonds zoals beschreven in de notitie van de Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân op 28
oktober 2015. (…)
4.1. De stichting stuurt 2 x per jaar, voor 1 april en voor 1 oktober, een schriftelijk verslag
naar de gemeente sturen dat inzicht geeft in:
1. de stand van zaken van de inrichting/organisatie van het fonds en
2. de inkomsten, gehonoreerde aanvragen en omvang van de retributie van het centrale fonds
en per trekkingsgebied.
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4.2. De stichting heeft een Adviesraad die bestaat uit 1 vertegenwoordiger per trekkingsregio,
aangevuld met één vertegenwoordiger van de gemeente Súdwest-Fryslân en één
vertegenwoordiger van LTO Noord. Deze laatste twee vertegenwoordigers hebben geen
stemrecht” (Samenwerkingsovereenkomst, d.d. 21 april 2016).
De subsidiebrief, d.d. 28 april 2016, gericht aan de stichting stelt het volgende: “Wij geven
voor de projectperiode van 3 jaar, lopend per 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018,
een subsidie die gebaseerd is op de door de raad vastgestelde opslag op de onroerendezaakbelasting. (…) Voor het belastingjaar 2016 gaan we uit van een begrote meeropbrengst
voor het fonds van € 1.015.000,-. (…) U stuurt twee maal per jaar, voor 1 april en voor 1
oktober een schriftelijk verslag naar ons dat inzicht geeft in: 1. de stand van zaken var de
inrichting/organisatie van het fonds en 2. de inkomsten, gehonoreerde aanvragen en omvang
retributie van het centrale fonds en per trekkingsgebied. Voor 2016 gelden andere data; de
verslagen moeten voor 18 juni en voor 1 december in het bezit van de gemeente zijn”
(Subsidiebrief aan Stichting Ondernemersfonds, 28 april 2016).
De raad wordt in mei 2016 actief geïnformeerd. Ook worden de samenwerkingsovereenkomst
met de stichting Ondernemersfonds en de brief met het subsidiebesluit verstrekt aan de raad.
In deze actieve informatievoorziening wordt onder meer gesteld: “Wij vragen uw specifieke
aandacht voor punt 4 uit de overeenkomst inzake overleg en rapportage. Daarin staat onder
meer dat de raad 2 maal per jaar door de wethouder wordt geïnformeerd over het fonds”
(Informatievoorziening Raad, april 2016). Deze passage sluit aan op de aangenomen motie in
de raadsvergadering van december 2015.
In 2016 doet de stichting twee keer formeel verslag aan de gemeente. Het college biedt deze
verslagen in het kader van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad aan op 5 juli
2016 en 6 december 2016.
De eerste informatievoorziening vermeldt: “In de aangenomen motie van het CDA op 17
december 2015 heeft de raad aangegeven in augustus 2016 voor het eerst geïnformeerd te
willen worden. Gezien de discussie in de raad de afgelopen maanden met betrekking tot het
fonds, is ervoor gekozen om de rapportage zo snel mogelijk na ontvangst, toe te sturen naar
de raad via actieve informatie. In elk geval ruim voor de laatste raadsvergadering voor het
zomerreces” (Actieve informatievoorziening, 5 juli 2016).
In de actieve informatievoorziening van 6 december 2016 is te lezen: “De rapportage en
begeleidende brief geeft inzicht in de voortgang en het functioneren van het fonds. Het fonds
is ingegaan voor een periode van drie jaar, eindigend op 31 december 2018. In 2018 zal een
evaluatie plaatsvinden en zal het fonds bepalen of ze verder wil gaan. Als dat zo is, zal zij de
raad, evenals in 2015, moeten vragen om medewerking” (Actieve Informatievoorziening, 6
december 2016).
De verslagen vermelden het gebruik dat van het fonds wordt gemaakt, de retributies, de
werkwijze, de organisatie, etc. Tevens wordt het gespreksverslag tussen de stichting en de
raadsfracties aangeboden aan de raad.
Op 29 maart 2017 stelt het college de definitieve subsidie over 2016 vast. De brief die
verzonden wordt aan de stichting stelt: “Omdat u heeft voldaan aan de regels die zijn gesteld
aan de subsidie, hebben we besloten een subsidie van € 1.022.245,20 definitief vast te
stellen” (Subsidiebesluit, 29 maart 2017). 20 april 2017 wordt de voorlopige bevoorschotting
voor het jaar 2017 gesteld op € 975.000 (Brief aan Stichting, 20 april 2017).
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Hoofdstuk 5 Analyse resultaten
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten nader geanalyseerd worden. Eerst zal het
beleid dat de gemeente heeft geformuleerd nader beschouwd worden. Vervolgens zullen de
cases van een nadere analyse worden voorzien. Beleid en praktijk zullen daarna worden
afgezet tegen de eerder geformuleerde normen. Tot slot bevat dit hoofdstuk een
samenvatting van de perceptie van raads- en commissieleden met betrekking tot de
informatievoorziening en de mate waarin raads- en commissieleden invulling geven aan de
kaderstellende en controlerende rol.

5.2 Analyse van beleid
Bij de beoordeling van het treasurystatuut valt op, dat dit statuut weliswaar bevoegdheden
en verantwoordelijkheden belegt bij het college en de gemeenteraad, maar dat dit statuut
zelf enkel door het college wordt vastgesteld.
Verder blijkt dat in het treasurystatuut een onderscheid wordt gemaakt tussen het
verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak en het uitzetten van gelden, al dan
niet via onderhandse leningen. Het verstrekken van middelen is dan belegd bij college en
raad, terwijl het uitzetten van gelden belegd is bij de treasurer en de teammanager.
Artikel 2 van het statuut biedt enkel de mogelijkheid om middelen te verstrekken uit hoofde
van de publieke taak: “De gemeente mag leningen, garanties en risicodragend kapitaal
verstrekken uit hoofde van de publieke taak indien het doel past binnen het gemeentelijk
beleid”, zo stelt dit artikel immers.
Voor het uitzetten van middelen verwoordt artikel 3 het volgende: “De gemeente kan
middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent
karakter hebben en niet primair zijn gericht op het genereren van zo hoog mogelijke
inkomsten” (art. 3, Treasurystatuut).
Nu rijst de vraag of het onderscheid tussen het verstrekken van middelen en het uitzetten
van middelen altijd even duidelijk is in de praktijk. In bijlage 1 van het statuut worden
uitzettingen als volgt gedefinieerd: “Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden
tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben
betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een
periode van één jaar of langer” (Treasurystatuut, bijlage 1). Hieruit blijkt in ieder geval dat
sprake kan zijn van kortlopende en langlopende uitzettingen. Het onderscheid tussen
uitzettingen en het verstrekken van middelen wordt evenwel niet duidelijk. Het verstrekken
van middelen wordt in deze bijlage niet verder toegelicht.
Desgevraagd blijkt echter, dat men in de praktijk goed met het onderscheid uit de voeten
kan. Uitzettingen betreft het wegzetten van overtollige middelen bij een bank in de vorm van
een rekening courant of deposito. Het verstrekken van leningen betreft dan het uitlenen aan
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een wederpartij. Dit laatste kan politiek gevoelig liggen en men opteert dan vaak voor
besluitvorming in de gemeenteraad.
Verder rijst de vraag of nu de gemeenteraad of het college belast is met het verstrekken van
deze middelen. Het artikel 2 van het statuut stelt: “De gemeente verstrekt uitsluitend
leningen, garanties en risicodragend kapitaal na goedkeuring door het college”. In bijlage 3
staat echter vermeld dat het college in deze belast is met de voorbereiding, maar dat de
gemeenteraad uiteindelijk het verstrekken van leningen en garanties autoriseert. In deze
zelfde bijlage wordt de verantwoordelijkheid voor het achteraf bekrachtigen van een
afgesloten langlopende transactie belegd bij het college, waarmee de suggestie wordt gewekt
dat kennelijk vooraf andere actoren verantwoordelijk zijn voor dit soort transacties. Hoe het
achteraf bekrachtigen van transacties door het college zich verhoudt tot de
autorisatiebevoegdheid van de raad, wordt niet duidelijk. Duidelijk wordt wel, dat de
treasurer gaat over uitzettingen, maar zoals eerder opgemerkt is het onderscheid tussen het
verstrekken van middelen en het uitzetten van middelen niet altijd duidelijk voor de lezer.
De bovenstaande inconsistentie wordt naar aanleiding van dit onderzoek hersteld in het
statuut. Zo wordt de autorisatie voor leningen en garanties van de gemeenteraad vervangen
door een autorisatie van het college. De actor die bevoegd is met de voorbereiding wordt dan
de treasurer.
Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten langlopende transacties, betreft een
bekrachtiging achteraf van aangegane leningen, zo blijkt uit de interviews. Zie hiertoe ook
bijlage D. Desgevraagd wordt hierover het volgende gesteld: “Dit geldt alleen voor
kasgeldleningen. Voordat langlopende leningen worden afgesloten door de treasurer, wordt
altijd overlegd met de portefeuillehouder Financiën. Als samen het besluit wordt genomen
dat er een langlopende lening aangetrokken moet worden, meldt de portefeuillehouder
Financiën in het college dat er een langlopende lening zal worden afgesloten. Pas dan wordt
overgegaan tot het aantrekken van de langlopende lening door de treasurer binnen de
voorwaarden die zijn afgesproken”. Deze gedragslijn wordt echter niet verwoord in het
treasurystatuut.
In de tabel met verantwoordelijkheden staat opgenomen, dat de gemeenteraad toezicht
houdt op het treasurybeleid en de uitvoering daarvan. Ook zal de gemeenteraad het
treasurybeleid evalueren en zo nodig dienen bij te stellen. Het college rapporteert aan de
gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Hiertoe wordt de gemeenteraad
jaarlijks van informatie voorzien door het college. Jaarlijks wordt in de begroting een
financieringsparagraaf opgenomen en in de financieringsparagraaf van de jaarrekening
worden de treasuryactiviteiten geëvalueerd. Via bestuursrapportages wordt de voortgang op
onderdelen van de financieringsparagraaf gerapporteerd, terwijl over deze onderdelen in de
jaarrekening verantwoording wordt afgelegd, aldus de informatietabel behorende bij het
treasurystatuut.
Het beleid gaat dus uit van een evaluatie die wordt opgenomen in de financieringsparagraaf
van de jaarrekening. Hoewel het college de jaarrekening aanbiedt, stelt de gemeenteraad
deze vast, inclusief deze evaluatie.
Het treasurystatuut dekt het verstrekken van leningen en garanties af. Nu rijst nog wel de
vraag wie geautoriseerd is om participaties aan te gaan. De autorisatietabel vermeldt immers
enkel de autorisaties met betrekking tot leningen en garanties, maar maakt geen melding van
participaties.
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Desgevraagd wordt hierover het volgende gesteld:
“Als het gaat om participaties, zullen dit Verbonden Partijen betreffen. Over het deelnemen
aan een verbonden partij is het volgende geregeld (tekst uit de nota Verbonden Partijen,
zoals behandeld in de gemeenteraad van 14 juli 2016).
Bij publiekrechtelijke verbonden partijen gaat het om deelname van de gemeente aan
gemeenschappelijke regelingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De
Wgr is dan het wettelijk kader voor de samenwerking tussen gemeenten voor de uitvoering
van de taken die aan de publiekrechtelijke rechtspersoon zijn opgedragen. De Wgr biedt
gemeenten de mogelijkheid om op verschillende manieren samen te werken. Om een
samenwerking op grond van de Wgr aan te gaan is wel steeds een besluit van de
gemeenteraad nodig. Dit is geregeld in artikel 1 van de Wgr.
Naast samenwerking in een of andere vorm zoals genoemd in de Wgr is er ook samenwerking
tussen gemeenten op basis van een privaatrechtelijke vorm. Dit soort samenwerkingsvormen
zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek. Er moet dan worden gedacht aan een besloten of
naamloze vennootschap, een stichting, een coöperatie, een maatschap, een onderlinge
waarborgmaatschappij, een vereniging of een commanditaire vennootschap. De
privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden behoren tot de bevoegdheden van burgemeester
en wethouders (artikel 160 lid 2 Gemeentewet) met dien verstande dat zij niet eerder een
besluit hierover nemen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van burgemeester en
wethouders te brengen.
Dit is dus niet geregeld via het treasurystatuut” (ambtelijke reactie).
Verder verdient het begrip publieke taak uit artikel 2 van het treasurystatuut nader de
aandacht. Niet wordt duidelijk wat hier nu precies onder kan worden verstaan. Een koppeling
kan gemaakt worden met het begrip openbaar belang, zoals het BBV dat hanteert. Het BBV
schrijft voor dat in ieder geval voor verbonden partijen wordt aangegeven welk openbaar
belang nu met de samenwerking wordt gediend. In de nota verbonden partijen wordt
inderdaad ingegaan op de doelstelling van de samenwerking. De koppeling naar het openbaar
belang is daarbij soms summier:
“Vitens is verantwoordelijk voor de aanleg, de levering, het onderhoud en het beheer van
transport- en distributienetten van schoon drinkwater” (Nota Verbonden Partijen, p. 11).
“Het beheren en financieren van het zwembad It Rak in Sneek. De vennootschap is eigenaar
van dit zwembad en verhuurt dit aan Optisport Sneek bv.” (Nota Verbonden Partijen, p. 13).
Uit deze formuleringen wordt niet gelijk duidelijk hoe men nu het openbaar of publiek belang
heeft gedefinieerd en waarom de specifieke verbonden partij nu een bijdrage aan dit belang
levert. Feitelijk wordt er a priori vanuit gegaan dat deze verbonden partijen een bijdrage
leveren aan het openbaar belang, dan wel het publiek belang.
De lijst met verbonden partijen voldoet aan de gestelde eisen, maar als sprake is van enkel
een financieel belang rijst de vraag of deze partijen in de paragraaf weerstandsvermogen zijn
opgenomen, zoals de commissie BBV graag had gezien.
De algemene subsidieverordening geeft redelijk veel ruimte aan het college. De raad speelt
op basis van deze verordening geen rol bij het vaststellen van de subsidieplafonds, het
verdelen van middelen binnen de plafonds en het uiteindelijk vaststellen van de subsidies.
Het enige instrument van de raad in dit verband is het vaststellen van de begroting,
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aangezien de begroting op basis van artikel 4 lid 5 als ultiem plafond dient voor subsidiëring.
Aangezien de raad echter de begroting op programmaniveau vaststelt en het aantal
programma’s in begroting relatief klein is, terwijl de omvang van de programma’s navenant
relatief groot is, heeft het college hier relatief veel ruimte.
De algemene subsidieverordening stelt in dit verband: “De Algemene subsidieverordening is
een procedureverordening. Daarnaast wordt in hoofdlijnen aangegeven voor welke
beleidsterreinen subsidie kan worden verstrekt (artikel 2 lid 1). Het college is vervolgens
bevoegd nadere regels te stellen, zoals het omschrijven van de te subsidiëren activiteiten
(artikel 2 lid 2). De vaststelling van de financiële kaders hiervoor is uiteraard de bevoegdheid
van de raad” (ASV, p. 1). De vraag rijst in hoeverre met deze financiële kaders niet gewoon
de begroting wordt bedoeld (zoals gesteld in de toelichting bij artikel 3 van de algemene
subsidieverordening) en in hoeverre met het vaststellen van een begroting de raad niet teveel
ruimte overlaat aan het college, zeker gelet op het hoge aggregatieniveau van de
programmabegroting.
De algemene subsidieverordening is gebaseerd op een VNG model. Dit model geeft echter ten
aanzien van de subsidieplafonds twee varianten aan. In de eerste variant stelt het college de
subsidieplafonds vast, in de tweede worden de plafonds door de raad vastgesteld. Deze
tweede variant luidt als volgt:
1. De raad kan subsidieplafonds vaststellen.
2. In dat geval bepalen burgemeester en wethouders bij subsidieregeling de wijze van
verdeling van de betrokken subsidie.
3. De raad kan een subsidieplafond verlagen als:
a. het wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld
of goedgekeurd; en
b. de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten
worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of
goedgekeurd.
4. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig
het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan
voor reeds ingediende aanvragen.
5. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt
verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar
zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.
Desgevraagd stelt de VNG dat doorgaans voor de tweede variant wordt gekozen als met
weinig begrotingsprogramma’s wordt gewerkt. In dat geval stelt de raad immers op een hoog
abstractieniveau de begrotingsprogramma’s en de bijbehorende bedragen vast en wordt
relatief veel ruimte aan het college gegeven. Om dit te compenseren opteert men dan vaak
voor de variant waarbij de raad de subsidieplafonds vaststelt. Op die manier kan de raad
vinger aan de pols houden, zo wordt desgevraagd gesteld. Bij de gemeente SWF doet zich
echter het fenomeen voor, dat weliswaar met weinig begrotingsprogramma’s wordt gewerkt,
maar dat toch gekozen is voor de college-variant. Wellicht kan dit te maken hebben met het
feit dat de algemene subsidieverordening dateert uit 2011 en dat men pas op een later
tijdstip het aantal programma’s binnen de begroting heeft gereduceerd.
Inhoudelijk speelt de raad in de algemene subsidieverordening geen rol van betekenis, anders
dan dat zij de begroting vaststelt. Ook in de kadernota wordt de raad geen rol toegekend.
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Los van de bevoegdheden gaat de algemene subsidieverordening niet in op de manier waarop
de gemeenteraad geïnformeerd wordt. Ook de kadernota wijdt hier geen passage aan.
Verder rijst de vraag of alle structurele bijdragen zijn afgevangen via de algemene
subsidieverordening. In dit verband is de bijdrage aan het ondernemersfonds een bijzondere
vorm van geldverstrekking. Deze bijdrage is niet opgenomen in de subsidiebijlage behorende
bij de begroting, hoewel de bijdrage in de betreffende stukken wel een subsidie wordt
genoemd.

5.3 Analyse van praktijk
De case studie laat zien, dat de gemeenteraad niet altijd geïnformeerd wordt met betrekking
tot de financiële belangen. Als argument hiervoor kan worden opgevoerd, dat de bevoegdheid
om financiële belangen aan te gaan, doorgaans bij het college is belegd. Aan de andere kant
zal de gemeenteraad wel de mogelijkheid moeten hebben om het beleid met betrekking tot
financiële belangen te volgen en te evalueren, een en ander in lijn met het treasurystatuut.

5.3.1 Afvalsturing Friesland
De case Afvalsturing Friesland laat zien, dat binnen de gemeente geen formele en expliciete
voorbereidende besluitvorming plaatsvindt op bestuurlijk niveau met betrekking tot
bijvoorbeeld een aandeelhoudersvergadering. Ook laat deze case zien, dat de
informatievoorziening richting de gemeenteraad summier is. Ambtelijk wordt gesteld dat:
“De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd via de paragraaf verbonden partijen van de
begroting en de jaarstukken van de gemeente. In bijzondere situaties kan de gemeenteraad
tussentijds geïnformeerd worden” (ambtelijke reactie). De paragraaf verbonden partijen uit
de jaarrekening vermeldt de aandelenpositie van de gemeente (€ 140.899), alsmede het
totale eigen vermogen begin 2016 (€ 43,1 mln.). Met een deelname van € 140.899 in een
totaal geplaatst kapitaal van € 1.728.450, heeft de gemeente echter 8% van de A-aandelen in
handen en zou de gemeente dus een redelijk zware stem in de aandeelhoudersvergadering
kunnen uitoefenen. De vraag rijst in dit verband hoe nu de gemeente vertegenwoordigd is in
deze aandeelhoudersvergadering. Het vaststellen van de jaarrekening en het bestemmen van
het resultaat, inclusief de winstverdeling, is voorbehouden aan de algemene
aandeelhoudersvergadering (artikel 22.6 en 24.1 statuten) en gelet op het eigen vermogen
van de onderneming en de omvang van het daadwerkelijke belang van de gemeente, ligt een
adequate vertegenwoordiging vanuit de gemeente voor de hand.
Ambtelijk wordt hierover het volgende opgemerkt:
“De gemeente wordt vertegenwoordigd door een lid van het college van burgemeester en
wethouders. De praktijk is dat wethouder A (red.) de aandeelhoudervergaderingen namens de
gemeente bijwoont. De vergaderingen worden ambtelijk voor wethouder A (red.) voorbereid.
Voor de financiële stukken die in de aandeelhoudersvergaderingen van Afvalsturing Friesland
aan de orde komen (de jaarrekening en de begroting), belegt Afvalsturing Friesland aparte
voorbereidende bijeenkomsten met de financiële ambtenaren van de betrokken gemeenten,
waarin de jaarrekening en de begroting worden voorbesproken. Een financieel ambtenaar van
Súdwest-Fryslân woont die bijeenkomsten bij” (ambtelijke reactie).
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De site van Omrin vermeldt in dit verband:
“Tweemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats, waarin elke gemeente
vertegenwoordigd wordt door één van haar wethouders. In deze vergadering worden onder
meer de jaarrekening en de strategie vastgesteld” (website Omrin, bezocht op 5 augustus
2017).
De gemeente heeft geen directe binding met de raad van commissarissen. Artikel 17 lid 4 van
de statuten van Afvalsturing stelt, dat drie van de zeven commissarissen benoemd worden
door de aandeelhoudersvergadering op voordracht van aandeelhouders van aandelen A, maar
dat deze leden geen lid mogen zijn van een college of een gemeenteraad van een
participerende gemeente.
De winstuitkering verloopt statutair als volgt. Eerst wordt een primair dividend van 7% over
het nominaal bedrag van de aandelen toegekend (voor zover het beschikbare bedrag dit
toelaat). Het restantbedrag wordt gereserveerd binnen de onderneming, totdat het eigen
vermogen 25% van het balanstotaal bedraagt. Als het eigen vermogen boven deze 25%
uitkomt, wordt de helft van de winst (na aftrek van de eerste 7%) toegevoegd aan de
algemene reserve van de onderneming en de andere helft uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Een en ander totdat het eigen vermogen 35% van het balanstotaal bedraagt. Als het eigen
vermogen over de 35% heengaat, dan wordt de gehele winst uitgekeerd aan de
aandeelhouders. Na een statutenwijziging wordt een onderscheid gemaakt tussen aandelen A
en aandelen B, maar dit onderscheid heeft betrekking op de vorming van winstreserves.
De jaarrekening 2016 van Afvalsturing laat zien, dat in 2015 en 2016 het eigen vermogen
hoger uitkomt dan 35% van het vennootschappelijk balanstotaal. Ultimo 2015 bedraagt het
eigen vermogen € 43,1 mln. ten opzichte van een vennootschappelijk balanstotaal van € 99,2
mln. Ultimo 2016 bedraagt het eigen vermogen € 44,7 ten opzichte van een
vennootschappelijk balanstotaal van € 103,2 mln. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1.728.450
en 7% hiervan zou dan uitkomen op € 120.991. Het resultaatoverschot zou dan dus uitgekeerd
moeten worden aan de aandeelhouders. De totale winst over 2016 bedraagt € 1.330.000 en
het overschot bedraagt dan € 1.209.000. 8% (het aandeel van SWF) hiervan bedraagt € 96.720.
Voorgesteld wordt in de jaarrekening om in totaal € 95.000 uit te keren als dividend aan de
houders van A-aandelen en € 26.000 aan de houders van B-aandelen. Dit is dus precies 7% van
het geplaatst kapitaal. Het restant wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders. Bijzonder is
echter wel, dat het eigen vermogen al boven de 35% van het vennootschappelijk balanstotaal
ligt en dat dus een extra dividend zou moeten worden uitgekeerd. Artikel 24 lid 4 sluit
immers als volgt af:
“Indien het eigen vermogen van de vennootschap (meer dan) vijfendertig procent (35%) van
het balanstotaal bedraagt, wordt de gehele winst uitgekeerd aan de houders van aandelen A
en de houders van aandelen B, zulks naar rato van het aantal geplaatste aandelen A en
aandelen B” (Artikel 24 lid 4, Statuten).
Volgens een strikte toepassing van dit artikel zou de gemeente dus nog recht hebben op €
96.720 aan dividend over het boekjaar 2016.
Ambtelijk wordt hier als volgt op gereageerd: “Zoals vermeld op pagina 8 van het jaarverslag
2016 van Afvalsturing Friesland, bedroeg de solvabiliteit ultimo 2016 19,8% als resultante van
de op pagina 27 van het jaarverslag 2016 vermelde balanscijfers. Uitkering van het restant als
bedoeld in artikel 23 (voor de laatste statutenwijziging) van de statuten c.q. artikel 24 (nà de
laatste statutenwijziging) van de statuten is derhalve niet aan de orde” (ambtelijke reactie).
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Inderdaad staat op pagina 8 van het jaarverslag 2016 te lezen: “Het positieve resultaat in
2016 resulteerde in een stijging van de solvabiliteit (groepsvermogen/ balanstotaal) over 2016
tot 19,8% (in 2015: 19,0%)”.
De solvabiliteit van 19,8% betreft de geconsolideerde balans, dus het groepsvermogen versus
het balanstotaal van de geconsolideerde onderneming. De geconsolideerde onderneming
betreft tevens een aantal ondernemingen waarin Afvalsturing participeert. Het balanstotaal
van de geconsolideerde onderneming bedraagt ultimo 2016 € 225.592.000, zodat een eigen
vermogen van € 44.721.000 inderdaad een solvabiliteit oplevert van 19,8%
Geconcludeerd kan worden, dat als men uitgaat van de geconsolideerde balans, de
solvabiliteit te laag is om boven de 7% een extra dividend uit te keren. Gaat men echter van
de vennootschappelijke balans uit, dan is de solvabiliteit ruimschoots voldoende voor dit
extra dividend. De statuten gaan in artikel 24 uit van het balanstotaal van de vennootschap….
(artikel 24, lid 4, Statuten).
Ambtelijk wordt de geconsolideerde redenering gevolgd, getuige de bovenstaande reactie,
die ook in het ambtelijk hoor en wederhoor bevestigd wordt:
“Volgens een strikte toepassing van het artikel zou de gemeente nog recht hebben op €
96.720 aan dividend over het boekjaar 2016, ten minste als wordt uitgegaan van de
vennootschappelijke balans. Indien wordt uitgegaan van de geconsolideerde balans wordt het
criterium van 35% niet gehaald (eind 2016: 19,8%). Vanaf de start van Afvalsturing Friesland
begin jaren ’90 wordt uitgegaan van de geconsolideerde cijfers. Immers, in de
geconsolideerde cijfers zijn niet alleen de cijfers van de holding, maar ook die van alle
dochterbedrijven (Reststoffen Energie Centrale, SBI Friesland etc.) ondergebracht”
(ambtelijke reactie).

5.3.2 Startersleningen
Ook in het geval van de startersleningen is de informatie richting de gemeenteraad vrij
summier. Zo is niet uit de begroting 2015 op te maken wat het totale budget voor de
startersleningen nu precies is, hoewel op basis van de verordening dit budget door de
gemeenteraad moet worden vastgesteld. Ook uit de jaarrekening 2014 kan geen beschikbaar
vastgesteld budget worden vastgesteld. Verder blijkt niet in hoeverre deze regeling nu
succesvol is geweest. Zo is denkbaar dat de raad wordt geïnformeerd over het aantal
verstrekte leningen. Desgevraagd wordt hier het volgende over opgemerkt:
“In het raadsvoorstel R14.000118 is de Raad gevraagd de Verordening VROM Starterslening in
te trekken en de Verordening Starterslening gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen,
waardoor het college van B&W de bevoegdheid heeft gekregen om binnen de door de raad
vastgestelde kaders het toepassingsbereik te wijzigen. De starterslening kon zo meer
doelgericht ingezet worden. De starterslening is 1 mei 2015 gestopt omdat het Rijk geen geld
meer beschikbaar stelde aan de startersleningen van de gemeente. De raad is via griffienys op
de hoogte gebracht van het wijzigen van de starterslening” (O15.001013 – informatie raad /
mededeling college) (ambtelijke reactie).

Onderzoek Financieel Belang

57

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

5.3.3 Recreatieschap Woudsend
Aan de andere kant wordt de gemeenteraad vrij uitgebreid geïnformeerd met betrekking tot
de bankgarantie voor Woudsend. Het voorstel hiertoe wordt eerst uitvoerig besproken in de
commissie B&F en vervolgens in de gemeenteraad. Opgemerkt kan worden, dat commissie- en
raadsleden het voorstel kritisch gelezen hebben en hier ook de nodige opmerkingen bij
plaatsen. Wat de wettelijke basis betreft, wordt het voorstel wat opmerkelijk onderbouwd. In
het collegevoorstel van november 2012 wordt gesteld dat de wettelijke basis voor het
verstrekken van een gemeentegarantie ontbreekt, terwijl in het raadsvoorstel wordt
verwezen naar de “desbetreffende bepalingen uit de Gemeentewet”. In dit opzicht was het
informatiever om aan te geven welke bepalingen dat zijn. Ook had men kunnen verwijzen
naar het treasurystatuut. Dit statuut is immers gebaseerd op wetgeving in formele zin en gaat
expliciet in op het verstrekken van garanties.
Verder valt de ambtelijke reactie op: “Er is geen uitvoering gegeven aan het verstrekken van
de bankgarantie. Inmiddels is het betreffende recreatiebedrijf verkocht aan de stichting die
in 2014 nog huurde van de gemeente. De bankgarantie wordt niet meer verstrekt”. Deze
reactie werpt de vraag op, waarom de bankgarantie wel staat opgenomen in de lijst met
garanties en borgstellingen. Desgevraagd wordt gesteld dat: “Naar mijn mening staat deze
nog onterecht in de staat van garanties en gewaarborgde geldleningen. Feit is echter wel dat
de verkoop begin 2017 is geeffectueerd” (ambtelijke reactie).

5.3.4 Zwembad It Rak
Voor het zwembad It Rak wordt op het eerste oog geopteerd voor een vrij complexe
constructie, waarbij de gemeente en Optisport Exploitatie een Vastgoed Zwembad BV
oprichten, welke belast is met de bouw van een zwembad. Dit zwembad wordt vervolgens
verhuurd aan Optisport Sneek. Deze constructie is echter niet ongebruikelijk. Op deze manier
kan de BTW over de bouw in aftrek worden gebracht. Vastgoed Zwembad BV kan namelijk
BTW doorberekenen aan Optisport. Door het in rekening brengen van deze BTW ontstaat de
mogelijkheid voor Vastgoed Zwembad BV om de BTW over de bouw in aftrek te brengen.
Artikel 4.2 van de exploitatieovereenkomst formuleert dit als volgt:
“0nder verwijzing naar het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën, d.d. 10 april 1996,
gewijzigd bij Besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571, komen partijen overeen dat Vastgoed
aan Optisport ter zake van de in artikel 1.1 genoemde activa (inclusief de daarbij behorende
inventaris) omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt”.3
Naast de participatie van de gemeente in Vastgoed Zwembad BV gaat de gemeente een
subsidierelatie aan met Optisport.
De oorspronkelijke subsidie-uitvoeringsovereenkomst gaat uit van fl. 1.460.000,--, hetgeen
neerkomt op € 663.636. De jaarrekening van Optisport zelf maakt melding van een subsidie
van € 812.545 in 2016, € 866.906 in 2015 en € 861.038 in 2014. Per 2016 wordt bij
raadsbesluit de subsidie verlaagd met € 56.000 per jaar. Zoals gesteld bedraagt de subsidie
voor Optisport in 2017 volgens de begrotingsbijlage € 820.705. Omdat de bedragen uit de
gemeentelijke begrotingen en de jaarrekeningen van Optisport niet lijken aan te sluiten op

3

Bij het in rekening brengen van BTW over de huurprijs ontstaat de mogelijkheid om de BTW over de
bouw in aftrek te brengen.
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elkaar, zijn de begrotingen van de gemeente en de jaarrekeningen van Optisport naast elkaar
gelegd. Dit geeft het volgende beeld:

Tabel 5.1 Subsidiebedragen Optisport Sneek vergeleken (1)
Jaar

Subsidiebedrag Optisport Sneek volgens
begroting gemeente

Subsidiebedrag volgens jaarrekening
Optisport Sneek

2017

820.705

2016

810.925

812.545

2015

870.003

866.903

2014

858.050

861.038

De bovenstaande tabel laat zien, dat per 2016 inderdaad sprake is geweest van een
subsidieverlaging, zij het van € 59.078 (volgens de gemeentelijke begrotingen) en van €
54.358 (volgens de jaarrekeningen van Optisport). Tevens laat de bovenstaande tabel zien,
dat de begrote subsidiebedragen van de gemeente redelijk goed aansluiten op de
subsidiebedragen die Optisport in de jaarrekeningen opvoert.
Gesteld wordt in het raadsvoorstel van februari 2015: “In 2007 heeft Optisport Sneek BV
tijdelijk (tot en met 2016) een hogere exploitatiesubsidie van € 56.000 per jaar gekregen om
een tijdelijke huurverhoging te compenseren. Gezien de tijdelijkheid van die subsidie en het
feit dat het buitenbad al een aantal jaren niet meer geëxploiteerd wordt kan die
exploitatiesubsidie worden ingetrokken” (Raadsvoorstel, februari 2015).
De jaarrekening 2016 van Vastgoed Zwembad BV laat zien, dat de huur die aan Optisport in
rekening is gebracht in het jaar 2015 € 539.435 bedraagt, maar in het jaar 2016 is gedaald
naar € 479.607 (p. 13). Dit is een verlaging van € 59.828 welke goed correspondeert met de
subsidieverlaging van € 59.078 volgens de gemeentebegrotingen. De jaarrekening 2016 van
Optisport stelt de huur in 2016 op € 479.622, welke goed overeenkomt met de € 479.607 van
Vastgoed Zwembad BV. Voor 2015 presenteert Optisport een huurpost van € 539.435: precies
het bedrag dat ook bij Vastgoed Zwembad BV wordt geboekt. De begroting 2017 van Optisport
becijfert de huurkosten op € 479.820 (Begroting 2017, Optisport).
De bovenstaande tabel kan als volgt worden gecomplementeerd:
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Tabel 5.2 Subsidiebedragen Optisport Sneek vergeleken (2)
Jaar

Subsidiebedrag
Optisport Sneek
volgens begroting
gemeente

Verschil
2016
t.o.v.
2015

Subsidiebedrag
volgens
jaarrekening
Optisport Sneek

2017

820.705

2016

810.925

2015

870.003

866.903

2014

858.050

861.038

Verschil
2016
t.o.v.
2015

Huur
Optisport
aan VZ BV

Verschil
2016
t.o.v.
2015

479.820
59.078

812.545

54.358

479.607

59.828

539.435

In de subsidie-uitvoeringsovereenkomst wordt gesteld dat: “als voorwaarde voor de subsidie
wordt gesteld, dat Optisport Exploitaties B.V. een bedrag van fl. 200.000,-- aan Optisport ter
beschikking zal stellen voor de exploitatie van het zwembad” (Subsidieuitvoeringsovereenkomst). In de jaarrekening 2015 van Optisport is dit bedrag (€ 90.909) niet
te traceren. Kennelijk gaat het dus hier om een eenmalige bijdrage aan Optisport.
Verder is in de notitie Toekomst Zwembaden SWF te lezen dat “De lange termijnplanning
geeft aan dat Vastgoed Zwembad Sneek BV aan het einde van de exploitatietermijn (2031)
blijft zitten met een tekort van ca. € 216.000,-, exclusief de eerder genoemde investering
voor groot onderhoud van € 536.000,- Voor dit bedrag is in de begroting van de gemeente
geen financiële ruimte“. Met een eigen vermogen dat ultimo 2016 al € 646.570 negatief is,
rijst de vraag of deze uitspraak niet te optimistisch is. De jaarrekening 2016 van de gemeente
vermeldt op pagina 73:
Vastgoed Zwembad Sneek
Wijze van belang: Eigenaarsbeheer en exploitatie verhuurd zwembad Sneek.
Financieel belang: Deelname in het aandelenkapitaal van € 9.257.
Eigen vermogen: 1 januari 2016: € 0,92-miljoen negatief;
1 januari 2015: € 0,89-miljoen negatief.
Vreemd vermogen (lang): 1 januari 2016: € 4,15-miljoen;
1 januari 2015: € 4,35-miljoen.
Omvang resultaat 2015: € 0,03-miljoen negatief
Risico’s: Geen.
Het aandeel van de gemeente (51% = € 479.000) inzake het negatief eigen vermogen
wordt bij de gemeente afgedekt middels een voorziening.
(Jaarrekening 2016 SWF, p. 73)
Hieruit blijkt, dat het eigen vermogen op 1 januari 2016 wordt becijferd op € 0,92 miljoen
negatief. Dit correspondeert met de jaarstukken van Vastgoed Zwembad BV, waarin per
ultimo 2015 een negatief resultaat van € 921.751 wordt aangegeven. De optimistische indruk
wordt in de hand gewerkt als de begroting van Vastgoed Zwembad Sneek BV voor 2017 wordt
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bezien, waarin een tekort van € 241.970 wordt becijferd (Begroting 2017, Vastgoed Zwembad
BV).
Opmerkelijk is, dat gesteld wordt dat binnen de begroting geen ruimte is voor het tekort van
Vastgoed Zwembad Sneek BV, maar dat wel in 2016 een agio wordt verstrekt van € 451.639
waarvan de gemeente als aandeelhouder 51% voor haar rekening neemt.
Desgevraagd wordt hierover ambtelijk opgemerkt: “Het besluit is op 17 februari 2016
genomen. Met betrekking tot de 51%: Zie bijgevoegde jaarstukken 2016 van SWF, bij
paragraaf Verbonden Partijen, pagina 73 staat die 51% vermeld en is verwerkt in onze
voorziening vastgoed zwembad Sneek, zie pagina 123”. Deze reactie roept dan de vraag op
wie dit besluit genomen heeft en of de gemeenteraad vooraf op de hoogte is gesteld van deze
donatie. Desgevraagd wordt hier als volgt op gereageerd: “Dit besluit is genomen in de
algemene aandeelhoudersvergadering. Hierin zit de wethouder sport namens de gemeente en
de directeur van Optisport. Zij zijn volgens de statuten bevoegd om deze besluiten te nemen.
De raad is hier van tevoren niet van in kennis gesteld maar via bijgevoegde jaarrekening SWF
op de hoogte gesteld”. Wellicht was hier actieve informatievoorziening passend geweest,
maar gesteld wordt dat actieve informatievoorziening in dit verband nog niet heeft
plaatsgehad.
5.3.5 Het Ondernemersfonds
De subsidie aan stichting Ondernemersfonds is in zover bijzonder, dat deze een directe
koppeling kent met de OZB inkomsten. Voorafgaand aan het besluit tot verstrekking van deze
subsidie is een zeer uitgebreid raadsdebat gevoerd, waarin tevens een motie is aangenomen
waarin het college wordt verzocht twee keer per jaar de raad te informeren. De
samenwerkingsovereenkomst en de subsidiebrief sluiten hierop aan en verzoeken de stichting
twee keer per jaar (voor 1 april en voor 1 oktober) de raad te informeren. De stichting brengt
conform deze afspraak in 2016 twee keer verslag uit en deze verslagen worden in het kader
van actieve informatievoorziening door het college verstrekt aan de raad. Daarnaast heeft het
college ook de samenwerkingsovereenkomst en de subsidiebrief aangeboden aan de raad.
Los van de politieke gevoeligheid van dit fonds (hetgeen buiten het bestek van dit onderzoek
valt), kan de informatievoorziening richting de gemeenteraad met betrekking tot dit fonds en
deze subsidie zeer volledig genoemd worden. Hoewel de bijdrage aan het Ondernemersfonds
volgens de correspondentie zonder meer als subsidie betiteld kan worden, staat deze bijdrage
niet expliciet opgenomen in de lijst van subsidies, opgenomen bij de programmabegroting
2017.

5.4 Beleid, praktijk, de norm
Als nu het beleid en de praktijk tegen het normenkader wordt afgezet, kan het volgende
opgemerkt worden. De gemeente heeft zicht op de maximale omvang van de financiële
risico’s die verbonden zijn aan financiële belangen. Zo beschikt de gemeente over een
actueel inzicht in het totaal aan leningen, participaties, garantstellingen, subsidies en overige
bijdragen. Deze inzichten worden tevens opgenomen in de planning & control producties.
Daarbij kan worden opgemerkt, dat één lijst van subsidies in de begroting is opgenomen en
niet in de jaarrekening, terwijl andere onderdelen (participaties, leningen en borgstellingen)
juist weer in de jaarrekening zijn opgenomen en niet in de begroting. Op zich behoeft dit
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geen probleem te zijn. Doorgaans kan een jaarlijks inzicht volstaan en dit jaarlijkse inzicht
kan zowel in de jaarrekening als in de begroting worden opgenomen.
Het duiden van een tegenprestatie vormt een expliciet onderdeel van de subsidieverordening,
maar niet van het treasurystatuut. Dit betekent echter niet, dat bij leningen, participaties,
borgstellingen en bijdragen nooit een tegenprestatie wordt gevraagd. Zo worden met
Afvalsturing zeer concrete afspraken gemaakt over de diensten die geleverd moeten worden.
Ook met Woudsend worden concrete afspraken gemaakt. Bij het verstrekken van subsidies is
het formuleren van tegenprestaties echter een vast onderdeel van het besluitvormingsproces.
De subsidieafspraken die gemaakt zijn met Optisport en met de stichting Ondernemersfonds
zijn in dit verband illustratief.
Het treasurystatuut en de algemene subsidieverordening gaan expliciet in op de rolverdeling
tussen raad en college. Het algemene uitgangspunt bij de rolverdeling is, dat de raad op
hoofdlijnen het beleid vaststelt, terwijl het college besluiten met betrekking tot individuele
aanvragen neemt. Het treasurystatuut neemt het aangaan van privaatrechtelijke participaties
niet op in de autorisatietabel, zodat dit onderdeel beleidsmatig niet expliciet is belegd en
teruggevallen moet worden op de Gemeentewet waar het privaatrechtelijke participaties
betreft. De Gemeentewet schrijft voor, dat het college weliswaar bevoegd is
privaatrechtelijke participaties aan te gaan, maar dat de gemeenteraad vooraf zijn
zienswijze kenbaar moet kunnen maken. Met betrekking tot subsidies wordt een grote ruimte
aan het college gelaten. Zo opteert de gemeente voor de variant waarin het college de
subsidieplafonds vaststelt en waarbij de raad zich beperkt tot het vaststellen van de
begroting. Gegeven het feit echter dat de begroting slechts een beperkt aantal programma’s
kent en de raad dus de begrotingsbedragen op een hoog abstractieniveau vaststelt, kan
worden geconcludeerd, dat de raad formeel geen rol van betekenis speels met betrekking tot
subsidies. Aan de andere kant wordt de gemeenteraad soms wel weer betrokken bij de
besluitvorming over een individuele aanvraag, zoals bij het Ondernemersfonds, It Rak en
Woudsend. Dit laatste gebeurt met name als het college de politieke gevoeligheid van een
aanvraag hoog inschat. Bij het aantrekken van leningen doet zich de situatie voor, dat de
treasurer de lening aangaat, terwijl het college achteraf bekrachtigd. Bij het aangaan van de
lening is de gemeente echter wel al gebonden. Hier doet zich een spanningsveld voor tussen
de wens om het college vooraf in de besluitvorming te betrekken en de benodigde vrijheid om
snel beslissingen te kunnen nemen. Hoewel er een gedragslijn is ontwikkeld dat bij het
aantrekken van langlopende leningen vooraf overleg met de portefeuillehouder plaatsvindt en
dat mededeling in het college wordt gedaan, is deze regel niet geformaliseerd in het
treasurystatuut.
Hoewel het beleid hier niet expliciet op ingaat, kennen de afspraken die gemaakt worden met
aanvragers een duidelijk begin- en een eindtijdstip. Zo wordt vooraf aangegeven wat de
looptijd van een subsidie is, terwijl ook bankgaranties en leningen gekoppeld zijn aan een
bepaalde termijn. Voor participaties geldt dit niet, maar dit zou ook zeer ongebruikelijk en
ineffectief zijn.
Het beleid gaat niet expliciet in op de vraag wat er nu gebeurt als men zich niet aan de
overeengekomen afspraken houdt. Ook in de praktijk is hier weinig over terug te vinden.
Hoewel de gemeente als verstrekker van de middelen zeer wel sancties kan verbinden die
kunnen worden ingezet als men zich niet aan de afspraken houdt, maakt de gemeente dus
niet altijd gebruik van deze mogelijkheid.
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De informatievoorziening richting de raad is tijdig. Zo worden op hoofdlijnen de
treasuryactiviteiten en de subsidies opgenomen in de begroting. Op individuele dossiers die
gevoelig kunnen liggen wordt de gemeenteraad vooraf betrokken in de besluitvorming. De
subsidie aan de stichting Ondernemersfonds en aan It Rak, maar ook de bankgarantie aan
Woudsend zijn hier goede illustraties van.
Met betrekking tot de compleetheid van de informatievoorziening richting de raad, wordt in
het treasurystatuut de volgende tabel opgenomen:

Tabel 5.3 Informatievoorziening aan de raad
Informatie

Frequentie

Informatieverstrekker

Informatieontvanger

Opstellen van de financieringsparagraaf
van de begroting

Jaarlijks

College van
burgemeester en
wethouders

Gemeenteraad

Evaluatie treasuryactiviteiten in de
paragraaf financiering van de jaarrekening

Jaarlijks

College van
burgemeester en
wethouders

Gemeenteraad

Voortgang onderdelen
financieringsparagraaf via
bestuursrapportage (planning en
controlcycles)

Tenminste
eenmaal per
jaar

College van
burgemeester en
wethouders

Gemeenteraad

Verantwoording onderdelen
financieringsparagraaf via jaarverslag en
jaarrekening

Jaarlijks

College van
burgemeester en
wethouders

Gemeenteraad

Rapportageverplichting over het
drempelbedrag verplicht
schatkistbankieren. Op te nemen in
jaarrekening.

Jaarlijks

College van
burgemeester en
wethouders

Gemeenteraad

In de begrotingen en jaarrekeningen wordt deze informatie inderdaad compleet opgenomen,
zij het soms erg summier en geaggregeerd. Hoewel de gemeente voldoet aan alle vereisten
die het treasurystatuut, de algemene subsidieverordening en het BBV stellen, ontstaat soms
de indruk dat volstaan wordt met een minimumvariant. Een goede illustratie hiervan is de
case Afvalsturing. Deze verbonden partij is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.
Aan alle eisen die het BBV stelt aan deze paragraaf is voldaan, maar daarmee wordt ook
gelijk volstaan. Met betrekking tot deze case zou men zich kunnen voorstellen dat hier ook
informatie wordt opgenomen over het verstrekte dividend en de insteek van het college
hierbij. Een soortgelijke opmerking betreft de startersleningen. Voorstelbaar is, dat in de
begroting en/of de jaarrekening vermeld wordt hoeveel leningen nu eigenlijk verstrekt zijn
en in hoeverre de leningen nu succesvol zijn. Op gevoelige dossiers wordt de gemeenteraad
veel uitgebreider geïnformeerd. Zo valt op, dat volgens de algemene subsidieverordening
eigenlijk geen extra informatievoorziening over subsidies richting de raad behoeft te worden
opgezet, maar dat dit op gevoelige subsidiedossier wel gebeurt.
Met betrekking tot de informatievoorziening in de bestuursrapportage wordt gesteld, dat als
er zaken te melden zijn, dit wordt opgenomen onder de paragraaf Financiering bij de
bestuursrapportage.

Onderzoek Financieel Belang

63

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Met betrekking tot de informatievoorziening richting raad kan in zijn algemeenheid worden
opgemerkt, dat een onderscheid moeten worden gemaakt tussen bevoegdheden en
informatievoorziening. Het feit dat een gemeenteraad geïnformeerd dient te worden,
betekent niet, dat het college daarmee de bevoegdheid overdraagt om beslissingen te
nemen. Zo is zeer wel denkbaar, dat het college bevoegd is en blijft om op individuele
dossiers beslissingen te nemen, terwijl datzelfde college wel periodiek de raad informeert.
De informatievoorziening dient dan enkel om de gemeenteraad betrokken en geïnformeerd te
houden. In andere gevallen ligt er wel een duidelijke bevoegdheid bij de gemeenteraad en
dient de informatievoorziening juist wel om deze bevoegdheid te kunnen invullen. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de bevoegdheid om het treasurybeleid te evalueren, een
bevoegdheid die expliciet bij de raad is neergelegd. Een oordeel over de
informatievoorziening richting de raad dient dan ook altijd in het licht van deze
bevoegdheden en verantwoordelijkheden bezien te worden. Dit geldt in het bijzonder voor
het aggregatieniveau van de informatie. Gesteld kan worden dat op onderdelen waar het
college bevoegd is, volstaan kan worden met een hoog aggregatieniveau. Op onderdelen waar
de raad een verantwoordelijkheid heeft, zal het aggregatieniveau lager komen te liggen.
In de informatievoorziening richting de gemeenteraad worden de treasuryactiviteiten niet
expliciet geëvalueerd en beoordeeld en volstaat men doorgaans met een
financieringsparagraaf, waarin vrij geaggregeerd wordt beschreven welke activiteiten men
gaat verrichten of heeft verricht.
De vraag rijst, wie nu eigenlijk de treasuryactiviteiten moet evalueren. Als dit het college is,
dan kan inderdaad volstaan worden met de huidige vorm van informatieverschaffing. Als de
raad zich echter een oordeel moet vormen over de effectiviteit van de treasuryactiviteiten,
dan volstaat de huidige vorm van informatievoorziening niet.
De verantwoordelijkhedentabel uit het treasurystatuut legt de verantwoordelijkheid voor de
evaluatie van treasuryactiviteiten expliciet bij de gemeenteraad:

Tabel 5.4 Verantwoordelijkheid evaluatie treasuryactiviteiten
Functie

Verantwoordelijkheden

De
gemeenteraad

Het vaststellen van de financieringsparagraaf in programmabegroting en
jaarverslag.
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan.
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het
treasurybeleid.

Dit houdt in, dat de informatievoorziening met betrekking tot het treasurybeleid gericht moet
zijn op de mogelijkheid om dit beleid te evalueren. De informatie zou dan ook in moeten
gaan op het resultaat en de effectiviteit van de diverse treasuryactiviteiten. Hier voldoet de
informatie nog niet aan. Zo is over het gebruik en de effectiviteit van de startersleningen niet
geïnformeerd. Ook ten aanzien van Afvalsturing is niet duidelijk in hoeverre de gemeente nu
het meest optimale rendement en dividend heeft ontvangen. Het aggregatieniveau van de
huidige informatievoorziening biedt dus niet altijd voldoende basis om tot een adequate
evaluatie over te gaan.
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Op dit punt kan het treasurystatuut voor verwarring zorgen. In dit statuut staat, dat de raad
het treasurybeleid evalueert, maar staat ook te lezen dat evaluatie plaatsvindt in de
financieringsparagraaf behorende bij de jaarrekening. Deze paragraaf wordt aangeboden door
het college, waardoor de indruk kan worden gewekt dat dit zelfde college ook belast is met
de evaluatie van het treasurybeleid.
Eenzelfde opmerking betreft de subsidies. De algemene subsidieverordening en de kadernota
subsidies regelen niets over de informatievoorziening richting de raad, zodat moet worden
teruggevallen op de reguliere planning & control producties. Omdat de raad echter de
begroting op een hoog aggregatieniveau vaststelt, is ook de overige informatievoorziening in
het kader van planning & control op een hoog aggregatieniveau vormgegeven. In combinatie
met het feit dat het college de subsidieplafonds vaststelt, wordt de raad geen beleidsmatige
grondslag gegeven op grond waarvan zij het college kan verzoeken informatie met betrekking
tot subsidie te verschaffen.
Aan de andere kant wordt in de praktijk de gemeenteraad met betrekking tot bankgaranties,
subsidies en andere bijdragen zeer uitgebreid geïnformeerd. Gesteld kan worden dat de
informatievoorziening ten aanzien van het Ondernemersfonds, It Rak en Woudsend een zeer
goede en brede basis biedt voor een evaluatie.
De jaarrekening van de gemeente is uiteraard gecontroleerd en goedgekeurd door een
accountant. Alle informatie uit de jaarrekening die betrekking heeft op financiële belangen
en relaties is dus eveneens gecontroleerd en dit geldt ook voor de onderliggende stukken
waar de jaarrekening op gebaseerd is. Tijdens dit rekenkameronderzoek is opgemerkt, dat de
cijfers door de jaren heen goed aansluiten op elkaar en snel en overzichtelijk geproduceerd
en geleverd konden worden.
De informatievoorziening bevat geen overbodige informatie. Ook hier geldt echter, dat de
informatievoorziening met betrekking tot de gevoelige dossiers, veel uitgebreider is misschien
zelfs eerder te uitgebreid is. De tekstuele informatievoorziening richting de raad is
begrijpelijk. Cijfermatig is het soms goed zoeken, maar zoals gesteld sluiten de cijfers goed
aan op elkaar.
Als nu het beleid en de praktijk worden afgezet tegen het normenkader dat in het tweede
hoofdstuk is uitgewerkt, ontstaat het volgende beeld:
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Tabel 5.5 Beleid en praktijk versus de normen
Conditie

Uitwerking

Operationalisatie

Beleid

Praktijk

Maximale omvang
van het financiële
risico is
aangegeven.

Per contract en per
relatie wordt het
maximale financiële
verlies voor de
gemeente
aangegeven.

Geaggregeerd wordt de
maximale financiële
omvang van de risico’s
aangegeven.

In de begroting staan
de subsidieontvangers
in één overzicht
vermeld, in de
jaarrekening staan de
totalen voor de
participaties,
leningen en
borgstellingen.

Tegenprestatie
wederpartij is
duidelijk
omschreven.

De tegenprestatie is
specifiek, meetbaar
en tijdsgebonden
beschreven.

De subsidieverordening
gaat hier op in, maar
voor leningen,
participaties en
borgstellingen is hier
geen beleid voor
geformuleerd.

Met gesubsidieerde
instellingen worden
altijd tegenprestaties
overeengekomen in
de subsidiebrief. Bij
garanties en
participaties worden
ook tegenprestaties
overeengekomen.

Rol- en
taakverdeling is
duidelijk
omschreven.

Duidelijk is welke
besluiten door de
gemeenteraad,
door het college,
door de ambtelijke
organisatie en door
de wederpartij
genomen mogen
worden.

In het treasurystatuut
staat de rol- en
taakverdeling duidelijk
beschreven m.b.t.
leningen en
borgstellingen. Voor
participaties is dit niet
expliciet.

Onduidelijk is of en
wie het
treasurybeleid nu
evalueert.

Afspraak

De raad wordt geacht
het treasurybeleid te
evalueren, maar het
opnemen van een
financieringspara-graaf
in de jaarrekening kan
niet als evaluatie door
de raad worden
aangemerkt.
In de ASV staat de
rolverdeling beschreven
m.b.t. subsidies: de raad
vervult ten aanzien van
subsidies geen
wezenlijke rol.

De raad stelt niet
expliciet de
subsidieplafonds vast.
De raad wordt ook
betrokken bij
individuele
aanvragen, indien
deze politiek gevoelig
kunnen liggen.
Bij het aantrekken
van langlopende
leningen vindt vooraf
overleg plaats met de
portefeuillehouder en
wordt mededeling
gedaan in het college.

M.b.t. het aantrekken
van leningen bekrachtigd
het college volgens het
beleid achteraf.
Duidelijk is
wanneer de
afspraak ten
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Bij het maken van
de afspraak is
vastgelegd hoe deze
afspraak beëindigd

Hier gaat het beleid niet
expliciet op in.

De afspraken kennen
een duidelijk beginen een eindtijdstip,
met uitzondering van
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einde loopt.

kan worden.

participaties, maar
dit zou ook ineffectief
zijn.

Duidelijk is
wanneer de
afspraak niet is
nagekomen en
wat de gevolgen
daarvan zijn.

Bij het maken van
de afspraak is niet
alleen vastgelegd
waar de
wederpartij aan
moet voldoen, maar
ook wat de
gevolgen zijn als de
wederpartij zich
niet aan de
afspraken houdt.

Hier gaat het beleid niet
expliciet op in.

De gemeente maakt
niet altijd gebruik van
de mogelijkheid
sancties te
formuleren en in te
zetten.

Tijdig

De informatie
bereikt de
gemeenteraad
voordat een
contract wordt
aangegaan.

De bevoegdheid om
contracten aan te gaan
of subsidies te
verstrekken is belegd bij
het college.

De informatie is
opgenomen in de
begroting en daarmee
tijdig verstrekt. Bij
politiek gevoelige
dossiers wordt de
raad vooraf om
besluiten gevraagd.

Compleet

De informatie laat
geen essentiële
aspecten
achterwege.

Het treasurystatuut
bevat een tabel met
vereiste
informatievoorziening.

De P&C producties
verstrekken de
vereiste informatie.

Informatievoorziening
richting
gemeenteraad

De AVS en de kadernota
gaan hier niet op in.

Juiste
aggregatieniveau

Het niveau van
aggregatie sluit aan
op de
verantwoordelijkheden van de
diverse actoren.

In het treasurystatuut
wordt een rolverdeling
tussen college en raad
aangebracht. Het
aggregatieniveau moet
daarop aansluiten.
Ten aanzien van
subsidies heeft de raad
geen rol, anders dan het
vaststellen van de
begroting.

Betrouwbaar
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De informatie is
gecontroleerd door
een controller
en/of een
accountant.

De jaarrekening moet
voorzien zijn van een
goedkeurende
accountantsverklaring.

Men voldoet en
volstaat.
Bij gevoelige dossiers
wordt de raad zeer
uitgebreid
geïnformeerd.
De P&C
informatievoorziening
richting de raad is
soms te geaggregeerd
om een adequate
evaluatie mogelijk te
maken.
Bij gevoelige dossiers
is het
aggregatieniveau
minder geaggregeerd
en beter bruikbaar.
Hier voldoet de
praktijk zonder meer
aan. Tijdens dit
onderzoek is
geconstateerd dat de
cijfers goed en snel
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geproduceerd en
geleverd konden
worden.
Relevant

De informatie bevat
geen overbodige
aspecten.

Geen expliciet beleid
voor geformuleerd,
hetgeen overigens ook
niet gebruikelijk is.

Geen overbodige
informatie is
geconstateerd.

Begrijpelijk

De informatie is
voor raadsleden
goed te begrijpen.

Geen expliciet beleid
voor geformuleerd,
hetgeen overigens ook
niet gebruikelijk is.

Hier voldoet de
informatie aan.

5.5 De perceptie bij raads- en commissieleden
De respondenten uit de gemeenteraad betrekken hun informatie over structurele financiële
relaties en financiële belangen onder andere uit de P&C producties en dan vooral uit de
programmabegroting en de jaarrekening. De respondenten kunnen de benodigde informatie
goed (en aantoonbaar) vinden in de P&C producties en werken hier ook mee. Zij constateren,
dat de informatie uit de P&C producties voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, maar dat
daarmee ook gelijk wordt volstaan. De P&C informatie is erg summier en algemeen en een
toelichting zou soms zeer welkom zijn, zo wordt gesteld. Sommigen doen de suggestie om een
meer beleidsmatige analyse in de stukken op te nemen en daarbij tevens een vergelijking met
andere gemeenten te maken. Ook zou men meer inzicht in de effecten van bepaalde
financiële relaties willen hebben.
Naast het gebruik van de P&C producties, benutten raads- en commissieleden ook andere
bronnen. Informatie over subsidies wordt bijvoorbeeld ook van de gemeentelijke website en
van IBABS gehaald. Daarnaast worden veranderingen in subsidies vaak besproken in
commissieverband aan de hand van raadsvoorstellen, zo wordt gesteld. Ook wordt subsidieinformatie via de griffie verkregen. Men raadpleegt tevens de subsidieverordeningen.
Informatie over borgstellingen en garanties vindt men buiten de jaarrekening via de griffie en
via IBABS en ook hier worden wijzigingen besproken in de betreffende commissie aan de hand
van raadsvoorstellen. Dit geldt ook voor deelnemingen en leningen.
De respondenten maken weinig gebruik van de informatie die betrekking heeft op deze
terreinen. Aangegeven wordt, dat dit niet altijd nodig is voor het functioneren als raadslid of
commissielid. Buiten subsidie-vraagstukken acht men het onderwerp niet van groot politiek
belang. Dit kan anders zijn indien externe signalen daartoe aanleiding geven: dan wordt het
onderwerp geagendeerd, bestudeerd en besproken.
Over het algemeen is men tevreden over het totaal aan verstrekte informatie (P&C informatie
en informatie uit andere bronnen). De verschillende bronnen vullen elkaar goed aan en men
weet (“linksom of rechtsom”) de informatie goed naar boven te halen. Opvallend is, dat met
name de griffie vaak als informatiebron wordt vermeld. Raads- en commissieleden geven aan
frequent vragen aan de griffie te stellen aangaande financiële belangen, welke vervolgens
naar tevredenheid worden beantwoord.
Een daadwerkelijke evaluatie van het treasurybeleid kunnen niet alle respondenten zich
herinneren. Aan de andere kant “valt hier niemand over”, zo wordt wel gesteld. Er zijn
immers niet veel risico’s, zo maken begroting en jaarrekening volgens de respondenten
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duidelijk. Volgens sommige respondenten wordt het treasurybeleid door het college en de
raad geëvalueerd, volgens andere respondenten door de auditcommissie, volgens één
respondent door de afdeling Concerncontrol. Weer anderen zien in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing een evaluatie van het treasurybeleid. Desgevraagd
wordt ambtelijk hierover het volgende opgemerkt:
“Het eerste Treasystatuut van onze gemeente was van 2011. In 2015 heeft een aanpassing
plaatsgevonden, als gevolg van gewijzigde wetgeving, waaronder het invoeren van verplicht
schatkistbankieren. Het is dus in ieder geval geactualiseerd. Ik weet niet hoe uitgebreid
destijds een evaluatie heeft plaatsgevonden. Wel zijn de wijzigingen kortgesloten met de
accountant. Het vaststellen van het Treasurystatuut is een bevoegdheid van het college, dus
ik betwijfel of de auditcommissie daar bij betrokken is geweest. Ik denk dat het tot op
collegeniveau beperkt is gebleven. Maar ik weet het niet zeker. In de Financiële verordening
(wel vastgesteld door de raad) is in artikel 15 iets geregeld over de financieringsfunctie. Dat
is daar niet erg uitgebreid”.
“Ik kan niets concreets terugvinden, maar volgens mij is het wel besproken in de
auditcommissie. De audit commissie heeft geen besluit genomen. Dit moet eind 2014 geweest
zijn.”
De respondenten geven aan voldoende grip te hebben op subsidies, deelnemingen,
borgstellingen en leningen. In sommige gevallen wordt dit aan de fractiespecialisten
overgelaten, in andere gevallen stelt men dat men altijd overzichten kan vragen. De
respondenten geven tevens aan erop te vertrouwen dat er raadsbesluiten aan het uitgevoerde
beleid ten grondslag liggen en op die manier is men van de nodige inbreng verzekerd, aldus
de respons. In dit verband wordt wel het financieel statuut als basisdocument genoemd,
omdat hierin de reikwijdte voor het college staat beschreven. “Als er iets speelt met
betrekking tot deze zaken, levert het college meestal wel de onderliggende stukken aan”, zo
wordt in dit verband gesteld. Sommige respondenten stellen dat de vraag naar voldoende grip
ook in de auditcommissie periodiek aan de orde komt en dat desgewenst de
portefeuillehouder hierover bevraagd kan worden. Sommige respondenten merken in dit
verband op, dat de raadsvoorstellen geen echte alternatieven bevatten: je hebt dan eigenlijk
niets te kiezen, zo wordt gesteld.
Ten aanzien van specifiek subsidies wordt gesteld, dat men minder behoefte heeft aan meer
grip op deze materie. Het is logisch en goed dat het college hier bewegingsruimte heeft. Zij
moet immers kunnen inspringen en kunnen reageren op actuele ontwikkelingen. Ten aanzien
van het sociaal domein wordt zelfs gepleit voor meer bewegingsruimte om tekorten op een
post te dekken met overschotten op een andere post om op die manier de totale kwaliteit te
borgen. Het vaststellen van de subsidieplafonds laat men liever bij het college, ook omdat
men anders het gevaar loopt in een zeer gedetailleerde discussie te verzanden, zo wordt
gesteld. Wel wordt vrij universeel de wens geuit voor een lijst van daadwerkelijk verstrekte
subsidies in de jaarrekening. Op dit moment worden de subsidies in de jaarrekening per
onderdeel verantwoord, zodat het totale inzicht moeilijk is te verkrijgen.
De indruk is dat bij gevoelige dossiers de raad zeer uitgebreid wordt geïnformeerd. Goede
voorbeelden hiervan zijn It Rak, Woudsent en het Ondernemersfonds. Met betrekking tot dit
laatste fonds wordt wel gesteld, dat de informatievoorziening weliswaar tijdig was, maar dat
de besluitvorming in december 2015 te laat heeft plaatsgehad. Er was toen eigenlijk geen
alternatief meer, zo wordt gesteld. Met betrekking tot het zwembad It Rak wordt gesteld, dat
een contract van 30 jaar zonder meer te lang is.
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Men vraagt zich wel af, hoe nu de vertegenwoordiging van de gemeente in participaties is
geregeld. In dit verband wordt wel gepleit voor een splitsing tussen het opdrachtgeverschap
en het eigenaarschap, een splitsing die ook binnen het college kan worden aangebracht. De
respondenten hebben een minder eenduidig beeld bij de term publieke taak (zie
treasurystatuut). Desgevraagd wordt niet bij iedere participatie of lening een publieke taak
herkend. Men zou een kerntakendiscussie in dit verband raadzaam achten.
De controlerende en kaderstellende rol op deze onderwerpen wordt in sommige gevallen
overgelaten aan de specialisten binnen de fractie, aldus de respons. Anderen stellen dat men
op deze onderwerpen geen bijzonder actieve rol vervult. In sommige gevallen heeft men
contact met andere raads- of commissieleden, met de griffie of met derden in dit verband. In
een enkel geval wordt gesteld dat men deze rollen vervult door regels en budgetten vast te
stellen en bij de behandeling van de kadernota en de bestuursrapportage. Men stelt daarnaast
vragen en treedt evaluerend op, zo wordt wel gesteld. Ook de auditcommissie vervult hier
een rol: “Via college en vaak ook auditcommissie wordt beleid voorgesteld aan de commissie
Bestjoer en Finansjes. Daar kunnen nadere vragen zowel mondeling als schriftelijk gesteld
worden en beantwoord, zodat een en ander kan worden meegewogen in de besluitvorming
tijdens de Raadsvergadering”, zo merkt een respondent op. De inhoudelijke discussie met
betrekking tot kaderstelling vindt veelal in de auditcommissie plaats, zo wordt gesteld.

5.6 Beantwoording centrale vraagstelling en deelvragen
Tijdens dit onderzoek is een normenkader voor het aangaan en verantwoorden van structurele
financiële relaties opgesteld, waartegen het beleid en de praktijk van de gemeente is
afgezet. Hoewel de gemeente geen specifiek beleid voert ten aanzien van structurele
financiële relaties, kan aan de hand van het treasurystatuut, de algemene
subsidieverordening en de nota verbonden partijen wel een beeld van dit beleid samengesteld
worden. Grotendeels voldoet dit beleid en de discrepanties met het normenkader betreffen
geen majeure punten. De praktijk laat een tweeslag zien tussen gevoelige en minder
gevoelige dossiers. De informatievoorziening met betrekking tot de gevoelige dossiers is veel
uitgebreider dan met betrekking tot minder gevoelige dossiers en ook wordt bij gevoelige
dossiers de raad veel eerder en frequenter in stelling gebracht, hoewel het beleid hier niet
toe verplicht.
Gesteld kan worden, dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol ten
aanzien van structurele financiële relaties bij gevoelige dossiers zeer adequaat vervult, maar
bij minder gevoelige dossiers welhaast geen invulling geeft aan zijn kaderstellende en
controlerende rol. Dit behoeft geen probleem te zijn, als minder gevoelige dossiers
daadwerkelijk minder gevoelig blijven. Het gevaar bestaat echter dat als minder gevoelige
dossiers tijdens de rit toch een gevoelige lading krijgen, de gemeenteraad voor een voldongen
feit komt te staan. Het grootste gevaar schuilt echter in het gegeven dat men bij een
verminderde aandacht doorgaans niet weet wat men niet weet. Zo kunnen verstrekte agio’s
makkelijk aan de aandacht ontsnappen en kunnen collegeleden die optreden als
vertegenwoordiger minder makkelijk ter verantwoording worden geroepen. Sterker
geformuleerd: bij een geringe aandacht van de raad ontstaat het gevaar dat ook gevoelige
dossiers aan de aandacht ontsnappen. Het feit dat het college in al deze zaken bevoegd is,
ontslaat de raad niet van haar kaderstellende en controlerende rol inzake en ontslaat het
college niet van de plicht informatie over de invulling van deze bevoegdheden te verschaffen.
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De mogelijkheid om vooraf als raad in dit soort situaties een zienswijze te formuleren is
immers met dit oogmerk opgenomen in de Gemeentewet…

Onderzoek Financieel Belang

71

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken, waarbij een onderscheid
kan worden gemaakt tussen conclusies met betrekking tot het beleid, de praktijk, het
normenkader en de perceptie bij raads- en commissieleden.

6.1 Conclusies met betrekking tot het beleid
In het treasurystatuut staat dat leningen, garanties en risicodragend kapitaal enkel mogen
worden verstrekt na goedkeuring door het college. In de bijlage staat echter vermeld dat de
gemeenteraad het verstrekken van leningen en garanties autoriseert. Deze inconsistentie
wordt hersteld in het statuut. De autorisatie van de gemeenteraad wordt vervangen door een
autorisatie van het college.
In het treasurystatuut wordt het college belast met het achteraf bekrachtigen van de
afgesloten langlopende transacties. In de praktijk wordt echter bij het aantrekken van
langlopende leningen vooraf afgestemd met de portefeuillehouder en mededeling gedaan in
het college. Deze gedragslijn wordt echter niet verwoord in het treasurystatuut.
Het treasurystatuut dekt het verstrekken van leningen en garanties af. De algemene
subsidieverordening dekt het verstrekken van subsidies af. Participaties in verbonden partijen
worden geregeld in de nota Verbonden Partijen. Privaatrechtelijke participaties zijn niet in
een gemeentelijke nota geregeld. Deze behoren volgens de Gemeentewet tot de bevoegdheid
van het college. Besluiten in dit verband kunnen echter pas genomen worden nadat de raad
een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Niet is altijd duidelijk wat precies onder het begrip publieke taak kan worden verstaan,
hoewel dat begrip wel een criterium vormt voor het verstrekken van leningen, garanties en
risicodragend kapitaal. Hoewel in de nota verboden partijen wordt ingegaan op de
doelstelling van de diverse samenwerkingsverbanden, is de relatie met het openbaar of
publiek belang niet altijd evident.
De algemene subsidieverordening geeft redelijk veel ruimte aan het college. De raad speelt
op basis van deze verordening geen rol bij het vaststellen van de subsidieplafonds, het
verdelen van middelen binnen de plafonds en het uiteindelijk vaststellen van de subsidies.
Het enige instrument van de raad in dit verband is het vaststellen van de begroting,
aangezien de begroting op basis van artikel 4 lid 5 als ultiem plafond dient voor subsidiëring.
Aangezien de raad echter de begroting op programmaniveau vaststelt en het aantal
programma’s in begroting relatief klein is, terwijl de omvang van de programma’s navenant
relatief groot is, heeft het college hier relatief veel ruimte.
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6.2 Conclusies met betrekking tot de praktijk
De case Afvalsturing laat zien, dat binnen de gemeente geen voorbereidende formele
besluitvorming plaatsvindt op bestuurlijk niveau met betrekking tot bijvoorbeeld een
aandeelhoudersvergadering. De gemeenteraad wordt met betrekking tot deze partij summier
geïnformeerd.
Als men de statuten van Afvalsturing NV letterlijk volgt, zou men uit moeten gaan van het
balanstotaal van de vennootschap en niet van het balanstotaal van de geconsolideerde
onderneming. Volgens deze strikte toepassing van de statuten van Afvalsturing zou de
gemeente nog recht hebben op € 96.720 aan dividend over het boekjaar 2016. De gemeente
gaat evenwel uit van het geconsolideerde balanstotaal en volgens deze benadering bestaat
geen recht op dividend.
Ook in het geval van de startersleningen is de informatie richting de gemeenteraad vrij
summier. Zo is niet uit de begrotingen of jaarrekeningen op te maken wat het totale budget
voor de startersleningen nu precies is, hoewel op basis van artikel 3 van de verordening dit
budget door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Verder blijkt niet in hoeverre deze
regeling nu succesvol is geweest en worden geen gegevens verstrekt over bijvoorbeeld het
aantal verstrekte leningen.
Aan de andere kant wordt de gemeenteraad vrij uitgebreid geïnformeerd met betrekking tot
de bankgarantie voor Woudsend, de subsidie aan Optisport BV en de bijdrage (subsidie) aan
het ondernemersfonds.
Bij Woudsend is in verband met de verkoop van het recreatiebedrijf geen uitvoering gegeven
aan het verstrekken van de bankgarantie. De bankgarantie staat volgens de reactie onterecht
in de staat van gewaarborgde leningen.
Verder is de passage in de notitie Toekomst Zwembaden SWF waarin wordt vermeld dat
Vastgoed Zwembad Sneek BV in 2031 blijft zitten met een tekort van € 216.000 optimistisch,
gelet op het feit dat het eigen vermogen ultimo 2016 al € 646.570 negatief is. Deze indruk
wordt versterkt doordat de begroting 2017 een tekort raamt van € 241.970.
In 2016 wordt een agio verstrekt aan Vastgoed Zwembad Sneek BV van € 451.639 waarvan de
gemeente als aandeelhouder 51% voor haar rekening neemt. Deze additionele participatie had
conform de gemeentewet (zie boven) eerst voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad.
Een vermelding in de jaarrekening van de gemeente voldoet niet aan deze eis.
De bijdrage aan het ondernemersfonds kan betiteld worden als subsidie, maar staat niet als
zodanig in het overzicht van subsidies dat als bijlage bij de begroting 2017 is gevoegd.

6.3 Conclusies met betrekking tot het normenkader
De gemeente heeft zicht op de maximale omvang van de financiële risico’s die verbonden zijn
aan financiële belangen. Zo beschikt de gemeente over een actueel inzicht in het totaal aan
leningen, participaties, garantstellingen, subsidies en overige bijdragen. Deze inzichten
worden tevens opgenomen in de planning & control producties.
Het duiden van een tegenprestatie vormt een expliciet onderdeel van de subsidieverordening,
maar niet van het treasurystatuut. De casestudie laat echter zien, dat ook bij leningen,
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participaties, borgstellingen en bijdragen in de praktijk tegenprestaties van de ontvangende
partij overeengekomen worden.
Ten aanzien van subsidies stelt de raad op hoofdlijnen de programmabegroting vast, het
college bepaalt vervolgens de subsidieplafonds. Na correctie van het treasurystatuut zal deze
lijn worden doorgetrokken naar borgstellingen en leningen: het college autoriseert dan het
aangaan van leningen en borgstellingen en de raad evalueert en stuurt op het treasurybeleid
als geheel. Ten aanzien van participaties volstaat de gemeente vooralsnog met de bepalingen
uit de gemeentewet, zodat bij het aangaan van participaties vooraf de mening van de
gemeenteraad moet worden ingewonnen. Bij het aangaan van leningen schrijft het
treasurystatuut voor, dat het college achteraf bekrachtigt. In de praktijk wordt bij het
aantrekken van langlopende leningen echter eerst overleg gevoerd met de portefeuillehouder
en wordt mededeling gedaan in het college. In dit opzicht voldoet de praktijk beter aan het
normenkader dan het beleid.
In de praktijk worden gevoelige dossiers doorgaans vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad,
ook als het college strikt formeel genomen bevoegd is tot besluitvorming.
Hoewel het beleid hier niet expliciet op ingaat, kennen de afspraken die gemaakt worden met
aanvragers een duidelijk begin- en een eindtijdstip. Zo wordt vooraf aangegeven wat de
looptijd van een subsidie is, terwijl ook bankgaranties en leningen gekoppeld zijn aan een
bepaalde termijn. Voor participaties geldt dit niet, maar dit zou ook zeer ongebruikelijk en
ineffectief zijn.
Het beleid gaat niet expliciet in op de vraag wat er nu gebeurt als men zich niet aan de
overeengekomen afspraken houdt. Ook in de praktijk is hier weinig over terug te vinden.
Hoewel de gemeente als verstrekker van de middelen zeer wel sancties kan verbinden die
kunnen worden ingezet als men zich niet aan de afspraken houdt, maakt de gemeente dus
niet altijd gebruik van deze mogelijkheid.
De informatievoorziening richting de raad is tijdig. Zo worden op hoofdlijnen de
treasuryactiviteiten en de subsidies opgenomen in de begroting. Op individuele dossiers die
gevoelig kunnen liggen wordt de gemeenteraad vooraf betrokken in de besluitvorming. De
subsidie aan de stichting Ondernemersfonds en aan It Rak, maar ook de bankgarantie aan
Woudsend zijn hier goede illustraties van.
In de begrotingen en jaarrekeningen wordt de informatie die wordt voorgeschreven door het
beleid compleet opgenomen, zij het soms erg summier en geaggregeerd. Hoewel de
gemeente voldoet aan alle vereisten die het treasurystatuut, de algemene
subsidieverordening en het BBV stellen, ontstaat soms de indruk dat volstaan wordt met een
minimumvariant. Men voldoet en volstaat.
De gemeenteraad is bevoegd, maar ook belast met de evaluatie van het treasurybeleid. In de
praktijk wordt echter volstaan met het opleveren van de financieringsparagraaf in de
jaarrekening, welke door de raad moet worden vastgesteld. Een en ander conform het
treasurystatuut. Gelet op het hoge aggregatieniveau van deze paragraaf, kan het enkel
vaststellen van deze paragraaf niet doorgaan voor een adequate evaluatie van het
treasurybeleid.
De algemene subsidieverordening en de kadernota subsidies regelen niets over de
informatievoorziening richting de raad, zodat moet worden teruggevallen op de reguliere
planning & control producties. Omdat de raad echter de begroting op een hoog
aggregatieniveau vaststelt, is ook de overige informatievoorziening in het kader van planning

Onderzoek Financieel Belang

74

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

& control op een hoog aggregatieniveau vormgegeven. In combinatie met het feit dat het
college de subsidieplafonds vaststelt, wordt de raad geen beleidsmatige grondslag gegeven op
grond waarvan zij het college kan verzoeken informatie met betrekking tot subsidie te
verschaffen.
De jaarrekening van de gemeente is gecontroleerd en goedgekeurd door een accountant. Alle
informatie uit de jaarrekening die betrekking heeft op financiële belangen en relaties is dus
eveneens gecontroleerd en dit geldt ook voor de onderliggende stukken waar de jaarrekening
op gebaseerd is. Tijdens dit rekenkameronderzoek is opgemerkt, dat de cijfers door de jaren
heen goed aansluiten op elkaar en snel en overzichtelijk geproduceerd en geleverd konden
worden.
De informatievoorziening bevat geen overbodige informatie. Bij gevoelige dossiers is de
informatievoorziening uitgebreider dan bij minder gevoelige dossiers.

6.4 Conclusies met betrekking tot de perceptie bij raads- en commissieleden
Raads- en commissieleden betrekken hun informatie over structurele financiële relaties onder
andere uit de P&C producties. Deze informatie wordt op sommige onderdelen als summier
betiteld.
Naast het gebruik van de P&C producties benutten raads- en commissieleden ook andere
bronnen, zoals de gemeentelijk website, afzonderlijke raadsvoorstellen. De griffie wordt
relatief vaak geraadpleegd.
De respondenten maken weinig gebruik van de informatie die betrekking heeft op deze
terreinen. Aangegeven wordt, dat dit niet altijd nodig is voor het functioneren als raadslid of
commissielid. Buiten subsidie-vraagstukken acht men het onderwerp niet van groot politiek
belang. Dit kan anders zijn indien externe signalen daartoe aanleiding geven: dan wordt het
onderwerp geagendeerd, bestudeerd en besproken.
Over het algemeen is men tevreden over het totaal aan verstrekte informatie (P&C informatie
en informatie uit andere bronnen). De verschillende bronnen vullen elkaar goed aan en men
weet de informatie goed naar boven te halen.
De respondenten geven aan voldoende grip te hebben op subsidies, deelnemingen,
borgstellingen en leningen.
Ten aanzien van specifiek subsidies wordt gesteld, dat men minder behoefte heeft aan meer
grip op deze materie. Het is logisch en goed dat het college hier bewegingsruimte heeft. Wel
wordt vrij universeel de wens geuit voor een lijst van daadwerkelijk verstrekte subsidies in de
jaarrekening. Op dit moment worden de subsidies in de jaarrekening per onderdeel
verantwoord, zodat het totale inzicht moeilijk is te verkrijgen.
De indruk is dat bij gevoelige dossiers de raad zeer uitgebreid wordt geïnformeerd. Men
vraagt zich wel af, hoe nu de vertegenwoordiging van de gemeente in participaties is
geregeld.
De controlerende en kaderstellende rol op deze onderwerpen wordt in sommige gevallen
overgelaten aan de specialisten binnen de fractie. Anderen stellen dat men op deze
onderwerpen geen bijzonder actieve rol vervult. In sommige gevallen heeft men contact met
andere raads- of commissieleden, met de griffie of met derden in dit verband.
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6.5 Aanbevelingen
Aan de hand van deze conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan.
Het treasurystatuut kan op enkele onderdelen worden aangescherpt. Zo zal de tabel waarin
staat vermeld dat de gemeenteraad het verstrekken van leningen en garanties autoriseert,
vervangen kunnen worden door een autorisatiebevoegdheid van het college. Ook kan in deze
tabel worden opgenomen dat bij het aantrekken van langlopende leningen eerst overleg met
de portefeuillehouder en mededeling in het college plaatsvindt, alvorens de lening wordt
aangetrokken, een en ander in lijn met de huidige praktijk. Daarnaast zou het treasurystatuut
in kunnen gaan op het aangaan van privaatrechtelijke participaties, waarbij tevens de
bevoegdheden van het college en de raad beschreven worden. Hier is op dit moment niet in
voorzien. In de toelichting kan duidelijker worden toegelicht wat onder het begrip publieke
taak wordt verstaan (en wat vooral ook niet). Ook kan het statuut ingaan op de eventuele
tegenprestaties die van derden gevraagd kunnen worden. Tot slot kan het treasurystatuut
ingaan op de vraag hoe de raad het treasurybeleid nu precies dient te evalueren. Denkbaar is,
dat de auditcommissie hier een voorbereidende rol vervult.
De algemene subsidieverordening kan op zijn minst een passage wijden aan de
informatievoorziening richting de gemeenteraad met betrekking tot subsidieverstrekking. Het
verdient aanbeveling hierbij aan te sluiten op de praktijk, waarin een onderscheid wordt
gemaakt tussen gevoelige en minder gevoelige dossiers. Bij gevoelige dossiers kan de
informatievoorziening uitgebreider en frequenter worden vormgegeven.
De voorbereiding van de vertegenwoordiging van collegeleden in algemene vergaderingen van
aandeelhouders kan geformaliseerd en explicieter worden vormgegeven. Het zal traceerbaar
moeten zijn welk advies een vertegenwoordiger wordt meegegeven en hoe het best
gehandeld kan worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders. Dit geldt zeker
voor besluitvorming met betrekking tot het uit te keren dividend.
Bij minder gevoelige dossiers kan in de jaarverantwoording worden aangegeven hoe succesvol
een bepaalde regeling nu precies is geweest (zoals bij de startersleningen).
De staat van verstrekte bankgaranties is volgens de respondenten niet geheel juist (zie de
conclusies bij Woudsend). Het verdient aanbeveling om deze staat frequent te actualiseren.
Dit geldt ook voor het overzicht van subsidies, waarin het ondernemersfonds niet staat
vermeld.
Het verstekken van agio kan worden aangemerkt als het verhogen van een participatie. Voor
zover het treasurystatuut hier geen regeling voor heeft getroffen dient een dergelijke
verhoging eerst te worden voorgelegd aan de gemeenteraad om deze laatste in de
gelegenheid te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken.
Zowel het treasurystatuut als de subsidieverordening kunnen ingaan op de vraag wat er
gebeurt als derden zich niet aan de overeengekomen afspraken houden.
Aangezien de griffie vrij frequent wordt geraadpleegd door raads- en commissieleden die op
zoek zijn naar aanvullende informatie, is het van belang dat signalen die bij de griffie
binnenkomen zo snel en volledig mogelijk worden gecommuniceerd richting de ambtelijke
organisatie. Zo kan snel worden voorzien in een informatiebehoefte die mogelijkerwijs bij
raads- en commissieleden speelt.
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Het verdient aanbeveling om in de jaarrekening een integrale lijst van alle verstrekte
subsidies op te nemen, onderverdeeld naar programma.
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Bijlage I Financiële Activa
Activum

Activanummer

Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Totaal Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan overige
verbonden partijen
Totaal Kapitaalverstrekkingen aan overige
verbonden partijen
Leningen aan woningbouwcorporaties

Omschrijving

266

Deelneming Enexis

0,00

267

Deelneming vordering op Enexis

0,00

268

Vordering op vordering Enexis

0,00

269

Deelneming Verkoop Vennootschap

273

Deelneming Publiek Belang
Elektriciteitsproductie
Deelneming CBL Vennootschap

274
275

18,04
5,00
18,04

792.650,00
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Deelneming Claim Staat
Vennootschap
Aandelen Bank Nederlandse
Gemeenten
Aandelen Fryslan Miljeu

308

Aandelen Afvalsturing Friesland

140.899,14

305

110206

Aandelen Vastgoed Zwembad B.V.

111365

Certificaten Dataland (GISVG)

111481

Aandelen Vitens

112048

Beleggingen Nationale
Waterschapsbank

18,04

0,00

9.257,12
827,90
56.720,00
0,00
1.000.413,28

113515

J/48-1968 Afzondering
stichtingskapitaal St. PIAEM

453,78
453,78

31

Leningen aan woningbouwcorporaties

38

Leningen aan woningbouwcorporaties

39

Leningen aan woningbouwcorporaties

41

Leningen aan woningbouwcorporaties

110113

Leningen aan woningbouwcorporaties

110115

Leningen aan woningbouwcorporaties

110116

Leningen aan woningbouwcorporaties

110117

Leningen aan woningbouwcorporaties

110118

Leningen aan woningbouwcorporaties

110237
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Boekwaarde
31/12

WBV de Wieren verst geldlen
Stichtingskosten (31)
WBV de Wieren verstr geldlen Gem.
leningnr 22
WBV de Wieren verstr geldlen Gem.
leningnr 23
WBV de Wieren verstr geldlen Gem.
leningnr 25
St Accolade lening woningbouw nr 39
(Patrimonium)
St Accolade lening woningbouw nr 37
klimlening Pat
St Accolade lening woningbouw nr 42
Patrim 1997 II
St Accolade lening woningbouw nr 41
Patrim 1997 IV
St Accolade lening woningbouw nr 40
Patrimo 1997 V
St Accolade lening woningbouw nr 44
Patrimonium

698.056,33
456.354,17
1.015.776,56
493.799,76
419.875,52
6.156.488,68
3.314.992,51
3.183.447,89
3.156.341,08
2.881.907,67
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110275

1.473.363,58

115150

St Accolade lening woningbouw nr 45
Patrim(1-6-02)
WBV de Elkien verstr lening nr. 133

Leningen aan woningbouwcorporaties
Leningen aan woningbouwcorporaties

115151

WBV de Elkien verstr lening nr. 137

2.094.371,05

Leningen aan woningbouwcorporaties

115153

WBV de Elkien verstr lening nr. 140

636.513,12

Leningen aan woningbouwcorporaties

115154

WBV de Elkien verstr lening nr. 141

Totaal Leningen aan woningbouwcorporaties

1.881.292,56

571.637,58
28.434.218,06

Leningen aan overige verbonden
110209
partijen
Totaal Leningen aan overige verbonden partijen

Lening Vastgoed Zwembad Sneek
(nieuwbouw)

Overige langlopende geldleningen

15

Overige langlopende geldleningen

306

Renteloze geldlening
Muziekvereniging Oudega
Lening kredietbank Nederland

Overige langlopende geldleningen

309

Werkkapitaal Kredietbank Nederland

Overige langlopende geldleningen

325

Startersleningen

Overige langlopende geldleningen

412

Geldlening scheepswerf Talsma

Overige langlopende geldleningen

110112

Overige langlopende geldleningen

110119

Overige langlopende geldleningen

110475

Overige langlopende geldleningen

111203

Overige langlopende geldleningen

4.149.218,95
4.149.218,95

Onder beding van grondrente uitgeg
grond woningb
Onder beding van grondrente uitgeg
industrieter
Lening tbv pand Alexanderstraat

1.875,00
422.585,09
51.459,00
1.691.149,44
216.666,72
1.499.037,97
406.650,66
298.000,00
1.591,37

111382

Renteloze lening muziekver.
Excelsior
Renteloze lening MFC De Mande

Overige langlopende geldleningen

111448

Deelneming OIKOkrediet

2.707,56

Overige langlopende geldleningen

111503

Renteloze lening Fanfare Blauwhuis

4.375,00

Overige langlopende geldleningen

113915

Overige langlopende geldleningen

115148

Renteloze lening MFC Kimswerd
J/23-2008
Lening bibliotheek Bolsward

Overige langlopende geldleningen

115178

Lening Hanzeruiters

Totaal Overige langlopende geldleningen
Eindtotaal

8.000,00

60.000,00
200.570,81
28.000,00
4.892.668,62
38.476.972,69

Bron: Jaarrekening 2016, Financiële Administratie.
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Bijlage II Borgstellingen

Oorspronkelijk
bedrag van de
geldlening

Doel van de
geldlening

Naam van de
geldnemer

Restantbedrag van de
geldlening aan het einde
van het dienstjaar 2016
Totaal (10 + 12 – 13)

Waarvan door
de gemeente
gewaarborgd

2

3

4

14

15

Vervroegde
aflossing
Vervroegde
aflossing
Verbetering 60
woningen
Bouw woningen
Pampuskade
Bouw woningen
Valkstraat en
Vrijbuitersstraat
Bouw woningen
Tjalkstraat
Herfinanciering 25
aanleunwoningen
Frittemaleane
Revitalisering
woningen
Lemmerweg-West
Conversie Rijkslen.
BWNW 2353 en 2351

Woningbouwvere
niging de Wieren
Woningbouwvere
niging de Wieren
Woningbouwvere
niging de Wieren
Woningbouwvere
niging de Wieren
Woningbouwvere
niging de Wieren

1.807.393,82

1.807.393,82

104.482,56

104.482,56

4.352.781,34

4.352.781,34

4.780.144,25

4.780.144,25

3.372.286,92

3.372.286,92

Woningbouwvere
niging de Wieren
Woningbouwvere
niging de Wieren

1.135.882,91

1.135.882,91

828.491,88

828.491,88

Woningbouwvere
niging de Wieren

1.790.492,42

1.790.492,42

Woningbouwvere
niging Zuidwest
Friesland
Woningbouwvere
niging Zuidwest
Friesland
Woningbouwvere
niging Zuidwest
Friesland
Woningbouwvere
niging Zuidwest
Friesland
Woningbouwvere
niging Zuidwest
Friesland
Woningbouwvere
niging Zuidwest
Friesland
Woningbouwvere
niging Zuidwest
Friesland
Woningbouwvere
niging Zuidwest
Friesland
Woningbouwvere
niging Zuidwest
Friesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland

478.535,43

478.535,43

0,00

0,00

652.199,94

652.199,94

213.576,39

213.576,39

1.349.336,47

1.349.336,47

151.324,53

151.324,53

353.601,68

353.601,68

1.943.540,67

419.027,37

2.774.453,54

666.978,63

336.066,72

336.066,72

176.591,04

176.591,04

3000000,00
1.115.000,00
7.260.000,00
6.500.000,00
4.600.000,00
1.815.000,00
1.325.000,00
2.750.000,00
652.535,95
1.267.861,92

Conversie Rijkslen.
BVAT 235 en BV2104

1.061.391,93

Vervolgfinanciering

291.326,90

Conversie Rijkslen.
BWNW 2356

2.285.690,95

Herfinanciering
rijksklimleningen

1.080.904,47

Herfinanciering
rijkslening

493.939,77

Herfinanciering
BWSH 4/3002

418.839,14

Financiering
seniorenwoningen

667.551,99

Financiering BPNH
5017 en 8 HAT won.
Workum
Herfinanciering
rijksleningen
Herfinanciering
rijkslening

644.367,91
304.032,74
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1.041.425,60
535.460,65
635.292,30
937.056,15

746.468,46
408.402,19
1.678.986,80
192.856,59
238.234,61
601.258,79
2.485.000,00

Herfinanciering
rijkslening
Herfinanciering
rijkslening
Herfinanciering
rijkslening
Herfinanciering
rijkslening

Corporatieholdin
g WoonFriesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland

673.449,31

673.449,31

364.919,07

364.919,07

408.045,51

408.045,51

637.028,04

637.028,04

Herfinanciering
rijkslening
Herfinanciering
rijkslening
Herfinanciering
rijkslening
Herfinanciering
rijkslening
Herfinanciering
rijkslening
Herfinanciering
rijkslening
Ravelijn

Corporatieholdin
g WoonFriesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland
Corporatieholdin
g WoonFriesland
Woningbst.der 4
gemeenten
Woningbst der 4
gemeenten
St Dorpshuis
Elim
St.Watersport
Winkelcentrum
Tennisver.Wouds
end
Beheersstiching
Wardy
Tennisver.Net yn
’t Net Heeg
Recr.sti.de
Rakken
Woudsend
Voetbalver.Heeg

562.429,85

562.429,85

300.711,86

300.711,86

1.141.297,44

1.141.297,44

130.417,09

130.417,09

153.515,92

153.515,92

366.776,62

366.776,62

1.509.445,61

1.509.445,61

218.226,09

218.226,09

344.801,29

344.801,29

0,00

0,00

1.966,33

1.966,33

24.240,94

24.240,94

934,79

934,79

2.552,51

2.552,51

154.669,59

154.669,59

17.152,89

12.693,14

Best.MFC de
Druiwpolle
Woudsend
Tennisver.Heeg

6.806,70

6.806,70

4.084,02

4.084,02

Recr.sti.De
Rakken
Woudsend
Tennisver.Heeg

77.350,98

77.350,98

1.888,89

1.888,89

Stichting Elkien

50.704,24

50.704,24

Div.geldnemers

1.030.691,65

1.030.691,65

Recreatiest.
Woudsend

1.500.000,00

1.500.000,00

36.285.289,74

32.648.841,78

589.914,28

20 premiewoningen

998.316,48

20
bejaardenwoningen
Verbouw dorpshuis

97.205,20
13.613,41
63.529,23
20.420,11
20.420,11
340.335,16
61.260,33
45.378,02
20.420,11

Aankoop Midstrjitte
21
Clubgebouw
tennisver.
Bouw kantine Wardy
Verpl.tennisbanen
Heeg
Bouw 5 chalets
camping
Renovatie
kleedboxen/kantine
Aanpassingen MFC
Woudsend
Bouw clubgebouw

122.999,85

Vervanging
toiletgebouw

19.999,91

Aanleg derde
tennisbaan

383.917,29
1.519.508,10

HVO
hypotheekfonds

1.500.000,00
52.851.123,40

Bron: Jaarrekening 2016, Financiële Administratie.
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Bijlage III Subsidies
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Bron: Begroting 2017.
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Bijlage IV Bestuurlijke reactie
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Bijlage V Nawoord rekenkamer
De rekenkamer heeft met belangstelling kennis genomen van de bestuurlijke reactie van 29
november 2017. Daarbij merkt de rekenkamer eerst op, dat het college weliswaar duidt op
mogelijke onvolkomenheden in het feitenrelaas, maar niet aangeeft waar deze
onvolkomenheden zich bevinden. Gelet op het feit dat de ambtelijke organisatie in dit
onderzoek zeer frequent heeft gereageerd op het feitenrelaas, alsmede gelet op het feit dat
al deze reacties ook navolgbaar verwerkt zijn in dit rapport, kan in de ogen van de
rekenkamer van onvolkomenheden dan ook geen sprake zijn.
De rekenkamer is verheugd dat het college zich herkent in de aanbeveling met betrekking tot
het aangaan van privaatrechtelijke participaties, maar betreurt het enigszins dat het college
niet concreter aangeeft hoe het treasurystatuut gewijzigd wordt op dit punt. De rekenkamer
wijst nogmaals op het belang van een duidelijke taakverdeling tussen het college en de raad
waar het privaatrechtelijke participaties betreft. Hoewel het aangaan van privaatrechtelijke
participaties voorbehouden is aan het college, kunnen op grond van de Gemeentewet
besluiten in dit verband pas genomen worden nadat de raad een ontwerpbesluit is
toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het
college te brengen (art. 160, lid 2, Gemeentewet).
In de ogen van de rekenkamer gaat dit binnen de gemeente niet altijd goed. Eén van de
meest in het oog springende bevindingen uit het onderzoek is het feit, dat een participatie
door middel van een extra agio is verhoogd. Het betreft een agio aan Vastgoed Zwembad
Sneek BV van € 451.639, waarvan de gemeente als aandeelhouder 51% voor haar rekening
neemt. Aangezien het verstrekken van een agio opgevat kan worden als een additionele
participatie (hetgeen door de afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht van het ministerie
van BZK is bevestigd), had deze additionele participatie eerst voorgelegd moeten worden aan
de gemeenteraad om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Dit is niet gebeurd. Een vermelding in de
jaarrekening achteraf volstaat in dit opzicht niet. De reactie van het college dat deze
bevinding voor kennisgeving wordt aangenomen, acht de rekenkamer niet geheel toereikend.
Gelet op het belang van deze bepaling, i.e. het bieden van de mogelijkheid aan de
gemeenteraad vooraf wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, hecht de
rekenkamer aan een vertaling van deze bepaling in het gemeentelijk beleid en het
gemeentelijk handelen.
De stelling van het college dat niet is aan te geven wat onder een publieke taak wordt
verstaan, wordt door de rekenkamer niet onderschreven en miskent evenzeer de voorbeelden
die in andere gemeenten op dit punt voorhanden zijn. Ook deze reactie staat op gespannen
voet met de bovengenoemde wettelijke bepaling, waarin wordt gesteld dat het college
slechts tot deelneming besluit indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht
voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang (art. 160, lid 2,
Gemeentewet).
Ook wat wonderlijk is de reactie van het college met betrekking tot de evaluatie van het
treasurybeleid. Hoewel de gemeenteraad bevoegd, maar ook belast is met de evaluatie van
het treasurybeleid, blijkt in de praktijk niet iedere raadslid, maar ook niet iedere ambtenaar,
zich een dergelijke evaluatie voor de geest te kunnen halen. De rekenkamer wijst erop, dat
het voeren van beleid pas zin heeft, als dit beleid periodiek op doelmatigheid en
doeltreffendheid wordt geëvalueerd. Het voeren van overleg tussen de portefeuillehouder
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met de auditcommissie over financieel technische vraagstukken kan niet worden aangemerkt
als een adequate poging om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen het treasurybeleid
van reflectie te voorzien.
Een soortgelijke opmerking betreft de vertegenwoordiging van collegeleden in de algemene
vergaderingen van aandeelhouders. Hoewel de rekenkamer blij is met de opmerking van het
college dat dit momenteel naar tevredenheid verloopt, gaat het college voorbij aan de
essentie van deze aanbeveling, i.e. dat de voorbereiding en vertegenwoordiging niet
navolgbaar en dus ook niet te controleren is. In de ogen van de rekenkamer zou een adequate
vertegenwoordiging gepaard moeten gaan met een traceerbare voorbereiding en een
controleerbare besluitvorming en verantwoording. Hier wordt op dit moment niet aan
voldaan.
Het feit dat jaarlijks de staat van bankgaranties gecontroleerd wordt, acht de rekenkamer
geen reactie op de bevinding dat deze staat, ook volgens de ambtelijke organisatie, niet
geheel juist was.
Tot slot is het verwonderlijk, dat als de ondervraagde respondenten uit de gemeenteraad
kenbaar hebben gemaakt behoefte te hebben aan een integrale lijst met verstrekte subsidies,
het college volstaat met de opmerking dat de huidige wijze van verantwoording volstaat. In
de ogen van de rekenkamer miskent het college daarmee een informatiebehoefte die bij
raadsleden bestaat, terwijl de constructie van een dergelijk overzicht geen onevenredig
beslag legt op de ambtelijke capaciteit.

drs. J.H. Lepage MPA
dr. R.J. Anderson
dr. M.S. de Vries
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