Toelichting ‘boekhoudkundige trucs’
Tijdens de behandeling van de begroting 2015-2018 heeft de Spakenburgse Vrijheidspartij in
een viertal argumenten aangegeven waarom zij tegen deze begroting stemde. Argument 4
was; ‘Teveel boekhoudkundige trucs en spelen met spaarpotjes en een te rooskleurig beeld
bij het presenteren van een meerjarige sluitende begroting’.
Wethouder Menno Nagel reageerde als een spin door de fractie van de SVP voor de voeten te
werpen dat zij het college betichtte van fraude en hij wenste dat Peter Frans Koops, de
woordvoerder van de SVP, zijn woorden zou terugnemen. De wethouder ging voorbij dat de
SVP op dat moment van de vergadering totaal geen vragen meer had aan het college en als hij
zich volgens de regels van het dualisme had opgesteld had hij zich bescheidener kunnen
opstellen in plaats van als een stier op een rode lap te reageren. In sommige gemeenteraden
zitten colleges op de publieke tribune en mogen alleen aanschuiven bij de raadsvergadering
als fracties vragen hebben aan het college. De SVP neemt niets terug van haar argumentatie
om de begroting af te keuren. Wij opereren slechts overeenkomstig het bij de verkiezingen
verkregen mandaat van de kiezer en zijn vrij om onze eigen woorden te kiezen.
In de commissie bestuur en middelen vorige week kwam de SVP terug op argument 4 en deed
wat zij had toegezegd. Woordvoerder Jan van Diermen kreeg echter van de technisch
voorzitter erg weinig ruimte om zijn voorbeelden van boekhoudkundige trucs volledig te
mogen benoemen. Voor de volledigheid geeft de SVP hier een viertal voorbeelden van
boekhoudkundige trucs c.q. creatief boekhouden en het spelen met spaarpotjes.
1. GREX= Grondexploitatie: In het programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
van de gemeentelijke administratie wordt een financieel overzicht gegeven van baten en
lasten. Onder de noemer grondexploitatie bij het programmaonderdeel baten van de
Programmabegroting 2015-2018, worden vanaf het jaar 2015 bedragen genoemd welke exact
overeenkomen met de bedragen vanaf 2015 genoemd onder de noemer uitgaven in het totaal
Overzicht Grondexploitatie. Ra, ra, hoe kan dat?
2. BTW reinigingsrecht: Reinigingsrecht is een retributierecht. Dit betekent: Een gedwongen
betaling aan de overheid voor een verleende dienst, waarbij de burger niet meer in rekening
mag worden gebracht dan wat het de overheid kost. Door nu hierover 21% BTW in rekening
te brengen ontstaat een overschot van ruim € 200.000,00. De argumentatie van dit besluit om
BTW door te berekenen betreft de kortingen toegepast in de Algemene Uitkering van het Rijk
aan de gemeenten, o.a. veroorzaakt door overschrijding van het landelijk plafond inzake het
BCF (BTW-compensatiefonds). Tevens kan hierbij de vraag gesteld worden of de gemeente,
door BTW door te berekenen op reinigingsrecht, daarmede in overtreding is. En daarbij in het
overzicht reinigingsrecht bij de paragraaf Lokale heffingen de BTW-component als last te
noemen is naar onze mening onjuist en alleen maar bedoeld om de betekenis retributie te
verdoezelen.
3. Leningen: In de tussentijdse rapportage 2014 wordt t.a.v. het programma Algemene
dekkingsmiddelen en financiering vermeld dat naast het aantrekken van een langlopende
lening van € 12 miljoen op basis van een herziene financieringsprognose dit jaar nog een
vaste geldlening van € 10 miljoen voor een langere termijn moet worden aangetrokken.
Opmerkelijk is dat in het overzicht onder de noemer renterisico norm bij volgnummer 8
(stand vaste schuld per 1 januari) deze extra lening niet wordt genoemd. Of (onder
voorbehoud) was bij het opstellen van de begroting 2015-2018 nog niet bekend dat deze extra

lening moest worden aangetrokken? Het aantrekken van deze extra lening verklaart tevens dat
de winstgevendheid van de grondexploitatie van de gemeente Bunschoten duidelijk achter
blijft bij de berekeningen welke in het verleden zijn gemaakt.
4. Spaarpotjes(Reserverekening): Zoals ook reeds medegedeeld in de vergadering Commissie
Bestuur en Middelen van 16 oktober j.l. heeft over de periode 1-1-2010 t/m 31-12-2013 een
afname van de reservepositie plaatsgevonden van € 8.567.897,00 en over de
begrotingsperiode 2014 t/m 2018 nog eens € 2.156.228,00.
Wij zijn verheugd dat de plaatselijke pers ons de gelegenheid WEL geeft om een en ander toe
te lichten, daar waar in de politieke arena NIET altijd de volle ruimte wordt gegeven om
ongewenste opvattingen van een kritische fractie aan te horen.
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