Geachte raads- en commissieleden,
Op verzoek van het college van B&W stuur ik u hierbij de beantwoording van de vragen die
gesteld zijn in de commissievergadering van 4 juni 2015.
1. Breed gewijzigde begroting 2015
Vraag: uit het boekenonderzoek blijkt dat Breed een niet uit de balans blijkende
verplichting heeft per 31-12-2014 voor vakantiegeld van € 2,2 miljoen. Is dit een risico
voor de gemeente Beuningen?
Antwoord: Vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitbetaald en de omvang van de kosten
hiervan heeft elk jaar een vergelijkbaar volume. In het besluit Begroting en
Verantwoording (BBV artikel 44 lid 3) staat aangegeven dat geen voorzieningen worden
gevormd voor jaarlijks aan terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume. In haar balans van 31-12-2014 heeft Breed dus geen verplichting
opgenomen voor het in de maanden juni – december 2014 opgebouwde vakantiegeld. Dit
is conform hetgeen is bepaald in het BBV. In het boekenonderzoek wordt aangegeven dat
per 31-12-2014 het in de maanden juni – december 2014 opgebouwde vakantiegeld € 2,2
miljoen bedraagt. Mocht de gemeenschappelijke regeling Breed per 31-12-2014 worden
beëindigd, dan zal de € 2,2 miljoen moeten worden uitbetaald aan vakantiegeld en dan
zal dit nadeel ten laste komen van het rekeningresultaat 2014 en dus de reservepositie
van Breed. In het geval dat de reservepositie niet toereikend is, dan zullen de
deelnemende gemeenten dit tekort moeten aanvullen. In het geval dat de medewerkers
van Breed overgaan naar het Werkbedrijf per 1-1-2015, dan zal het Werkbedrijf in mei
2015 slechts 5 maanden vakantiegeld (januari – mei 2015) hoeven uit te betalen, in plaats
van de gebruikelijk 12 maanden. Dit voordeel van € 2,2 miljoen komt ten gunste van de
gemeenten en compenseert een eventuele bijdrage in het tekort dat per 31-12-2014 is
ontstaan bij Breed.
2. Veiligheidsregio jaarrekening 2014 en begroting 2016
Vraag: de formulering van de beslispunten in het voorstel is niet duidelijk.
Antwoord: dit zal worden aangepast, de juiste formulering zal geplaatst worden op
internet
Vraag: in de jaarrekening 2014 wordt aangegeven dat de accountant een verklaring met
oordeelbeperking geeft voor de rechtmatigheid als gevolg van onrechtmatige
aanbestedingen. Kan dit worden toegelicht?
Antwoord: Het antwoord op deze vraag zal in een later stadium worden teruggekoppeld
aan de gemeenteraad. De VRGZ zal in een tussenrapportage aangeven welke stappen
ondernomen gaan worden om te komen tot een goedgekeurde verklaring.
3. MARN jaarrekening 2014 en begroting 2016
Vraag: In het voorstel staat aangegeven dat het voordeel van € 46.000 dat ontstaat vanuit
de jaarrekening 2014 van de MARN wordt meegenomen in de begroting 2016 van de
gemeente Beuningen. Hoort dit niet al in de Zomernota 2015 te worden meegenomen?

Antwoord: Deze vraag is correct. Het voordeel zal verwerkt worden in de Zomernota
2015 van de gemeente Beuningen.
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