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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/21/049547/264500 
Datum: woensdag 8 september 2021 
Onderwerp: Stand van zaken Financiën voorafgaand aan behandeling begroting 

2022-2025 dd 26 oktober 2021 
Bijlage(n): - 

 

Geachte Raad, 

Voor het reces hebben wij u op 29 juni door middel van raadsinformatiebrief 062 geïnformeerd 
over de positieve gevolgen van de meicirculaire 2021. Hierna is op 6 juli 2021 de kadernota 2022 

vastgesteld om als basis te dienen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025.  

In deze brief willen we u informeren over aanvullende actuele financiële ontwikkelingen met 
betrekking tot het gemeentefonds waarover onlangs meer duidelijkheid is gekomen. Tevens maken 
we melding van een beperkte fout die in raadsinformatiebrief 062 zat. Tot slot maken we van de 

gelegenheid gebruik om u op de hoogte te stellen van het oordeel van onze accountant over de 
aangepaste afschrijfssystematiek die langere afschrijftermijnen mogelijk maakt en het verzoek van 
Alliander waarover u op korte termijn om wensen en bedenkingen wordt gevraagd. 

De financiële gevolgen vanuit het gemeentefonds worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-
2025 die uiterlijk 30 september aan u wordt verzonden. 

Gemeentefonds – omissie Meicirculaire 2021 
In raadsinformatiebrief 062 over de meicirculaire gemeentefonds 2021 is een omissie geslopen. Per 
abuis is een onjuiste beginstand gehanteerd, waardoor het structurele voordeel uit de 
decembercirculaire dubbel is meegenomen. Ten opzichte van de in de brief gecommuniceerde 

standen bedraagt het nadelige effect van deze omissie in de jaren 2021 en 2022 € 140.000 en 
vanaf 2023 structureel € 128.000. 

Gemeentefonds – middelen jeugdzorg 
Voor 2022 is inmiddels toegezegd dat we een aanvullend bedrag krijgen van € 1.583.000 ter 

dekking van de gestegen jeugdzorgkosten. Deze middelen zijn naar verwachting deels bedoeld ter 
dekking van een taakuitbreiding, maar de exacte uitwerking hiervan is op dit moment nog niet 
beschikbaar. Deze volgt in de vorm van een hervormingsagenda welke later dit jaar of begin 
volgend jaar wordt verwacht. 
Voor de jaren vanaf 2023 is met de toezichthouder, de provincie, afgesproken om 75% van de 
verwachte, aflopende, aanvullende jeugdzorgmiddelen op te nemen in de begroting. Het 
percentage van 75% wordt gehanteerd uit voorzichtigheid, aangezien een nieuw kabinet zal 

moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het 
jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. 

Gemeentefonds – herijking gemeentefonds nemen we op als risico 
Naast de extra rijksmiddelen voor jeugdzorg speelt al enige jaren een ander onderwerp die kan 
zorgen voor een vrij fors financieel effect voor Wassenaar, namelijk de herijking van het 

gemeentefonds. Ook hier geldt, net als bij de jeugdzorg, dat pas op zijn vroegst na de vorming van 
een nieuw kabinet een definitief besluit tot herijking wordt verwacht. Op dit moment is de 
aangekondigde ingangsdatum 2023. Er is echter veel onzekerheid rondom de herijking en het is 
vanuit de toezichthouder niet verplicht om de gevolgen van de herijking zoals die nu zijn voorzien 
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op te nemen in de meerjarenbegroting. De afgelopen jaren zijn er diverse malen stelposten 

opgenomen, die telkens weer substantieel moesten worden aangepast.  Vandaar dat Wassenaar 

het huidige verwachte maximale structurele negatieve effect van de herijking vanaf 2025, te weten  
€ 944.000, opneemt in de risicoparagraaf. Uit recent overleg binnen de regio is gebleken dat ook 
de andere regiogemeenten op deze wijze omgaan met de herijking gemeentefonds. 

Alle genoemde financiële informatie leidt tot een verwacht fors financieel overschot in 2022 van 
ruim € 2 miljoen. Dit overschot loopt weliswaar af richting 2025, maar blijft positief, waardoor een 
structureel sluitende begroting kan worden getoond. 

Uitspraak accountant mbt aanpassing financiële verordening met daarin een verlenging van 
mogelijke afschrijftermijnen 

Op 14 juni 2021 heeft uw raad ingestemd met aanpassing van de financiële verordening. Een 
reden voor aanpassing was dat de accountant voorafgaand aan de start van de controle van de 
jaarrekening 2020 had aangegeven dat de uitwerking van de in 2020 ingevoerde 
restwaardesystematiek, niet voldeed aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld vanuit het 
BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Nadere bestudering van diverse oplossingsrichtingen 
heeft er toen toe geleid dat een verlenging van afschrijftermijnen beter aansluit bij landelijke 
wetgeving en de Wassenaarse situatie. Aan uw raad is toegezegd om met betrekking tot de nieuwe 

systematiek met langere afschrijftermijnen een expliciet oordeel aan onze accountant te vragen. 
 
Dit is onlangs gebeurd en de accountant heeft vastgesteld dat de voorgestelde 
afschrijvingsduurverlenging past binnen de kaders van het BBV en de notitie materiële vaste 
activa. Zij hebben tevens vastgesteld dat zowel de aanpassing in de financiële verordening als de 
aanpassing in de Nota Activabeleid 2020-2024 in overeenstemming zijn met het BBV. 

De voorgestelde afschrijvingsduurverlenging betreft een schattingswijziging en zal als zodanig 
verwerkt te worden in de jaarrekening over 2021. De accountant adviseert om hierbij een 
schriftelijke onderbouwing/argumentatie per actief op te stellen met daarin een beschrijving van de 
overwegingen die ten grondslag liggen aan de te hanteren/ gehanteerde afschrijvingstermijn. Dit 
advies wordt overgenomen door het college. 
 
Verzoek Alliander 

Op 31 mei 2021 heeft Alliander bij het college een verzoek ingediend tot versterking van haar 
kapitaalstructuur. De reden van dit verzoek zijn de huidige energietransitie en het Klimaatakkoord, 
welke beiden een grote impact hebben op de taken van Alliander als netbeheerder. Dit is aanleiding 
geweest om in het najaar van 2020 gesprekken aan te gaan met de (groot)aandeelhouders over te 

versterking van de kapitaalstructuur van Alliander. Met het verzoek doet Alliander een beroep op 
Wassenaar als aandeelhouder om haar te steunen bij het uitvoeren van haar publieke taak. Met 
een raadpleegbrief zal uw raad op korte termijn worden verzocht om wensen en bedenkingen uit te 

spreken over het voornemen van het college om positief te reageren op het verzoek van Alliander 
om deel te nemen aan een aan hun te verstrekken obligatielening. 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 

 

 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


