
 

 

RAADSBERICHT 
 
Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad 
 
 
Nummer : 2014-43 
Datum : 11 december 
Onderwerp : Herbeoordeling incidentele baten en lasten in begroting 2015 
Bij lagen :        
 
Om een aantal redenen is sprake van een toenemend belang van het onderscheid tussen 
structurele en incidentele lasten en baten in de begroting. Zo is in het coalit ieakkoord 
“Richting geven, ruimte bieden en verbinden” opgenomen: “Wat de begroting betreft: struc-
turele zaken dienen in principe niet gefinancierd te worden met incidenteel geld.”  Daarnaast 
wordt het toenemende belang veroorzaakt door wetteli jke wijzigingen. Zo is de Gemeente-
wet dusdanig aangepast dat naast een reëel begrotingsevenwicht nu ook sprake dient te 
zijn van een structureel begrotingsevenwicht. Het gaat dan om evenwicht in het begrotings-
jaar. Als dat niet het geval is, dient het evenwicht gedurende de jaren van de meerjarenra-
mingen, dat wil zeggen de drie op het begrotingsjaar volgende jaren, alsnog bereikt te wor-
den. Bij de bepaling van het incidentele of structurele karakter van een bepaalde last of 
baat is sprake van allerlei interpretatiekwesties. 
 
Gezien het belang van een zo zuiver mogelijke bepaling van de incidentele baten en lasten 
en in het bijzonder de gevolgen die dat kan hebben voor het toezichtsregime (regulier re-
pressief toezicht of preventief toezicht) heeft een gezamenlijke herbeoordeling op ambteli jk 
niveau door de provincie Groningen en onze gemeente plaatsgevonden, waarbij onder an-
dere gebruik gemaakt is van de notit ie “Incidentele baten en lasten van de commissie BBV” 
(de commissie BBV is de commissie die de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoor-
ding provincies en gemeenten nader interpreteert). Dit heeft geleid tot gezamenlijke inter-
pretaties van provincie en gemeente en een (ten opzichte van de begroting 2015; zie pagi-
na 129) gewijzigd overzicht van incidentele baten en lasten, dat wij u hieronder presente-
ren.  
 
Wij benadrukken met klem dat het gewijzigde overzicht geen effect heeft op de begrotings-
saldi in de betreffende jaren, het gaat puur om de classif icatie van de in de begroting op-
genomen baten en lasten. 
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Incidentele baten en lasten - aangepast na herbeoordeling 
      
(x € 1.000; negatieve bedragen zijn baten) 2015 2016 2017 2018 Cum. 
Winst grondexploitatie Haderaplein 0  -1.880  0  0  -1.880  
Toevoegen winst grondexploitatie Haderap-
lein aan Bestemmingsreserve Nieuw Raad-
huis 

0  1.880  0  0  1.880  

Inkomsten Fonds Bovenwijks Haren Noord 
(tot en met 2019) 

-510  -510  -510  -510  -2.040  

Toevoeging aan Bestemmingsreserve Zernike 
College vanuit t i jdeli jke extra Gemeente-
fondsuitkering i.v.m. Zernike College  

1.033  1.205  1.241  1.216  4.695  

Eénmalige toevoeging aan bestemmingsre-
serve duurzaamheid 

0  100  0  0  100  

Incidentele extra toevoeging best.reserve 
nieuw raadhuis gedekt uit de resultatenreke-
ning 2015 

162  0  0  0  162  

Toevoeging aan de Algemene Reserve i.v.m. 
kapitaallastenvoordeel uit oude afboeking 

60  60  60  60  240  

Kapitaallastenschuif -400  0  0  0  -400  
Inzet deel vri jval egalisatiefonds groot on-
derhoud 

-100  0  0  0  -100  

Rentetoevoegingen aan reserves 327  380  483  494  1.684  

Totaal incidentele lasten/baten  572  1.235  1.274  1.260  4.341  

 
N.B. Per saldo is dus in alle jaren sprake van een incidentele last. 
 
Naar verwachting zult u in de week van 15 december 2014 per brief door het College van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen worden geïnformeerd over het van toe-
passing zijnde toezichtsregime in 2015. Wij verwachten dat sprake zal zijn van het regulier 
repressief toezicht. De herbeoordeling van de incidentele lasten en baten geeft geen aan-
leiding tot preventief toezicht.  
 
Ook voor de bezuinigingstaakstell ing die vanaf 2016 moet worden ingevuld heeft de herbe-
oordeling geen effect.  
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