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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

20 mei 2021

Onderwerp

Jaarverslag met jaarrekening Hûs en Hiem 2020 en begroting Hûs
en Hiem 2022

Toezegging gedaan door

Erik Faber

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 7. Jaarverslag met jaarrekening Hûs en Hiem 2020 en begroting Hûs en Hiem 2022 wordt
toegezegd met een schriftelijke reactie te komen op de vraag waarom het streefcijfer van 900.000 euro in
de algemene reserves zo hoog is.
Datum schriftelijke reactie
28 mei 2021
Schriftelijke reactie
Meer dan een decennium geleden heeft onze accountant de aanbeveling gedaan om het maximale eigen
vermogen op € 750.000 te bepalen.
Daarin werd meegewogen dat het toen (ongeveer) een totale jaarsalarislast was, waardoor in het geval van
een calamiteit of liquidatie, er het eerste jaar een normale salarisafdracht plaats kan vinden, zonder dat
gemeenten direct financieel bij zouden moeten springen. Omdat Hûs en Hiem niet op de begroting van de
gemeenten staat is er bij de gemeenten immers ook niets voor begroot. Zoals bekend worden de kosten van
Hûs en Hiem geheel gedekt via doorberekening van de advieskosten aan aanvragers.
In de GR is bepaald dat wanneer door positieve resultaten wij boven dat gemaximeerde eigen vermogen
terechtkomen, het overschot betaald wordt aan deelnemende gemeenten. Enkele jaren geleden heeft het
AB besloten de hoogte van dit maximale eigen vermogen op te trekken naar € 900.000, zodat het bedrag
weer in overeenstemming is met de actuele salarislasten. In die overweging is ook meegenomen dat het
pand aan de J.W. Frisostraat te Leeuwarden (hypotheekvrij onderdeel van het eigen vermogen) jaarlijks
meer waard wordt. En dat pand vormt ongeveer 45% van het eigen vermogen. Het pand is vanzelfsprekend
iets moeilijker liquide te maken.
Het komt er op neer dat de GR Hûs en Hiem geen onverwacht beroep wil doen op financiële bijstand van de
deelnemende gemeenten.
Met vriendelijke groet,
Marc A. Visser
directeur
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