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Geachte raad,
In het proces van opstellen van de jaarrekening 2020 willen we u vooruitlopend op de
besluitvorming rondom de jaarrekening, graag tijdig informeren over een financiële tegenvaller én
meevaller in de jaarrekening 2020. U zult hierover uiteraard nader worden geïnformeerd in het
boekwerk van de jaarrekening. Met name willen we u op de hoogte stellen van ontwikkelingen
rondom de in 2020 ingevoerde restwaardesystematiek.
Aanpassing van deze restwaardesystematiek leidt tot een tegenvaller van € 650.000 bij de
jaarrekening 2020. Deze tegenvaller is het gevolg van hogere afschrijvingen dan begroot in 2020.
Dit is een fors bedrag, maar hierbij is een nuancering wel op zijn plaats. Er is niet sprake van een
verlies, omdat deze hogere afschrijvingen immers tot een toename van de stille reserves van
Wassenaar leiden.
Met betrekking tot de BUIG-gelden (bijstand) is een belangrijke meevaller te melden van € 1,1 mln
voordelig. Deze meevaller is het gevolg van succesvolle actieve plaatsing van mensen uit de
bijstand.
De mee- en tegenvaller zijn beide niet meegenomen in de Najaarsnota 2020.
Toelichting op de ontwikkelingen rondom de restwaardesystematiek
Wat is er aan de hand?
Als gevolg van een recente verduidelijking van wetgeving (uitspraak commissie BBV d.d.
3 december 2020) en uit overleg met de accountant blijkt dat de huidige uitwerking van de
restwaardesystematiek binnen Wassenaar niet kan worden toegepast voor het boekjaar 2020.
Nadere toelichting
Bij de vaststelling van de kadernota 2020 op 10 juli 2019 heeft uw raad besloten om de
restwaardemethodiek te onderzoeken. Bij de begroting 2020-2023 is op 30 oktober 2019 de
restwaarde-systematiek ter besluitvorming aan u voorgelegd en ingevoerd. Deze systematiek
houdt in dat voor alle activa bij bepaalde activacategorieën, t.w. gebouwen en tractie (auto’s en
vrachtauto’s), onder een aantal voorwaarden rekening mag worden gehouden met een restwaarde.
Het gevolg van deze systematiek is dat er minder jaarlijkse afschrijvingslasten zijn, wat een
positief effect heeft op de meerjarenbegroting
Deze systematiek is destijds ingevoerd in overleg met de provinciaal toezichthouder en de
accountant. Om de nieuwe werkwijze mogelijk te maken zijn tevens de financiële verordening en
de nota activabeleid aangepast.

Context
De restwaardesystematiek is in 2020 om een drietal redenen ingevoerd. Hierdoor werden stille
reserves ingezet om ruimte te creëren voor maatschappelijke doelen; de systematiek sluit aan op
een meer circulaire economie en de systematiek bood financiële ruimte om steeds groeiende en
door het rijk niet afgedekte tekorten, met name op het gebied van jeugdzorg, op te vangen.
Hoe is het proces verlopen?
Voorafgaand aan invoering van de nieuwe systematiek is er in de zomer van 2019 contact geweest
met de accountant en de provincie. Hieruit is gebleken dat de systematiek, het hanteren van een
restwaarde, wettelijk mogelijk is. Er was hiermee overeenstemming met de accountant en
provincie over de hoofdlijn.
Echter, aan de uitwerking van deze systematiek zijn voorwaarden verbonden. In de notitie
“Materiele vaste activa” van de commissie BBV van januari 2020 staat opgenomen dat de
restwaarde reëel en per actief dient te worden geschat. De gekozen uitwerking, groepsgewijs met
als onderbouwing de WOZ-waarde per pand, is vanuit Wassenaar opgenomen in een “position
paper” welke in november 2020 is aangeleverd bij de accountant. Aanvullend bracht op 3
december 2020 de commissie BBV een “vraag en antwoord” uit, waardoor nog stringentere
voorwaarden aan de uitwerking van de systematiek werden gekoppeld. Hierna is eind 2020 door de
accountant de conclusie getrokken dat de uitwerking niet conform het BBV is en per actief
afzonderlijk dient te worden onderbouwd.
Dit weegt voor de accountant zo zwaar dat de restwaardesystematiek niet kan worden toegepast in
2020.
Wij onderschrijven vanzelfsprekend de opvatting dat de jaarrekening moet voldoen aan de eisen
van het BBV. Tegelijkertijd zijn dit soort verrassingen ongewenst. Vooruitblikkend hebben we met
de accountant geconcludeerd dat er betere onderlinge samenwerking en communicatie moet zijn
op dit soort gewichtige onderwerpen.
Hoe nu verder? – gevolgen voor 2021 en verdere jaren
Als de huidige restwaardesystematiek ook in de toekomst niet kan worden toegepast, dan levert
dat een structureel nadelig begrotingseffect op van ongeveer € 650.000 per jaar. We doen dan ook
ons uiterste best om naar de toekomst toe een acceptabele oplossing te zoeken voor de ontstane
problematiek. Het college ziet mogelijkheden om het negatieve effect in belangrijke mate te
verkleinen. Deze mogelijkheden worden op dit moment onderzocht, waarbij het duidelijk is dat bij
het doorvoeren van deze mogelijkheden, er volledige zekerheid en afstemming moet zijn dat deze
mogelijkheden structureel houdbaar zijn. Wij hopen u bij de voorjaarsnota 2021 en kadernota 2022
definitieve oplossingen te kunnen presenteren.
Tot slot heeft het college actie ondernomen om de prognose van de BUIG-gelden voor de jaren
2021-2025 te actualiseren, zodat deze actuele prognose kan worden meegenomen bij het opstellen
van de voorjaarsnota 2021 en kadernota 2022. Hiermee kan rekening worden gehouden met het
structureel lagere niveau van mensen in de bijstand in Wassenaar.
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