Conceptverslag vergadering controlecommissie 6 december 2016
Aanwezig
Leden:
Adviseurs:
Griffie:
Afwezig
Leden:
Adviseurs:
1.

Dhr. M.C. Buising, voorzitter (GBA), dhr. F. Hoekstra (schaduwlid VVD), dhr. T.
Nicolai (PvdA), dhr. D. van Oosten (CU), dhr. G. Terpstra (CDA)
Dhr. H. Bruining (wethouder), dhr. W. Kobus (financieel beleidsadviseur), dhr. A.J.
van der Ploeg (medewerker financieel beleid en concern), mevr. E. Tijsma (financieel
beleidsadviseur)
Mevr. J. van Hoppe (griffier) en mevr. R. de Vries-Mulder (verslag)
Dhr. IJ. van Kammen (FNP), mevr. J.R. Kingma (VVD), mevr. A.G. Zandbergen (CDA)
Dhr. N. Doorn (concerncontroller)

Opening, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 17.03 uur en heet iedereen van harte welkom.
Er zijn afmeldingen binnengekomen van mevr. Kingma en mevr. Zandbergen. Voor mevr.
Kingma is dhr. Hoekstra als vervanger aanwezig en dhr. Terpstra als vervanger voor mevr.
Zandbergen.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststelling verslag 3 november 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
 De voorzitter geeft aan dat agendapunt 6 (Benoeming voorzitter controlecommissie)
niet meer aan de orde is.

4.

Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

5.

Najaarsanalyse
De voorzitter stelt voor de najaarsanalyse bladzijgewijs door te nemen en per pagina de
vragen te stellen.
Blz. 1
Dhr. Nicolai (PvdA) is van mening dat het besluit van het college om een deel van de reeds
gereserveerde onderhoudsposten voor het dorpshuis van Twijzel naar voren te halen,
formeel niet juist is. De volgorde is op deze manier niet juist, omdat de raad eigenlijk eerst
een besluit had moeten nemen.
Wethouder Bruining antwoordt hierop dat er op 1 november in het college een stuk over
deze problematiek in Twijzel is behandeld. Er is toen besloten om de benodigde middelen
uit de voorzieningen te halen, er financieel op terug te komen bij de najaarsanalyse en de
raad hier via de LIS van op de hoogte te stellen. De leden van de controlecommissie
kunnen zich niet herinneren hier iets van gezien te hebben. Wethouder Bruining zoekt dit
uit en stuurt het stuk van 1 november nog even naar de controlecommissie.
Actie: wethouder Bruining/ambtelijke organisatie
Het was inderdaad mooier geweest om het via een raadsbesluit te doen, maar in dit geval
was hier geen tijd meer voor. Het college moest hier eerder mee aan de slag vanwege de
subsidie die van de provincie was gekregen.
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blz. 2
 De voorzitter:
o in het staatje onder ‘Resumé programma 1 – Mienskip’ staat een voordelig saldo
van € 146.000. Om wat voor saldo gaat dit?
Mevr. Tijsma antwoordt dat dit een onttrekking aan de reserve is die al in de begroting staat.
o onderaan pag. 2: wat zijn tutorkinderen?
Mevr. Tijsma antwoord dat dit ‘zorgkinderen’ zijn waar extra begeleiding voor beschikbaar is.
Blz. 4
Dhr. Nicolai (PvdA): vanuit de Wmo wordt € 500.000 bijgedragen aan het armoedebeleid
en de verwachting is dat hiervan € 100.000 wordt benut. Daarom is voorgesteld om
€ 400.000 terug te laten vloeien naar de Wmo. Hoe kan het dat van een budget van 5 ton
maar 1 ton wordt gebruikt?
Mevr. Tijsma antwoordt dat er nu wordt onderzocht hoe het kan dat er maar 1 ton is
gebruikt. Komt het doordat de regelingen niet bekend genoeg zijn, of is het niet echt
nodig? De uitkomsten hiervan zullen ook worden meegenomen naar het budget voor 2017.
Blz. 6
 Dhr. Nicolai (PvdA) wil graag weten wat de stand van zaken is van de Interreg subsidies
die zijn aangevraagd voor De Kruidhof.
Wethouder Bruining antwoordt dat dit uitgezocht zal worden. Actielijst
 Dhr. Terpstra (CDA): voor de verlengde crisisopvang van vluchtelingen in Gerkesklooster was een bijdrage van de veiligheidsregio van € 16.000 ontvangen. Dit bedrag is dit
jaar teruggevorderd in verband met een gewijzigde vergoedingenstructuur. Hij is van
mening dat het raar is dat je als gemeente geld ontvangt en dat je dat in verband met
een gewijzigde vergoedingenstructuur weer terug moet betalen.
Wethouder Bruining is het hier mee eens en het college probeert het bedrag nog wel
terug te krijgen.
Blz. 9
Dhr. Nicolai (PvdA) geeft aan dat hij het jammer vindt dat er in het raadsvoorstel niet een
totaalstaatje was opgenomen. Hij komt op een plus van € 565.000 en wil graag weten wat
het voordeel van de gemeente is.
Mevr. Tijsma antwoordt dat het voordeel € 630.000 bedraagt. Het resultaat van € 525.000
en € 102.000 van de werkmaatschappij. De volgende keer zit het staatje in het raadsvoorstel.
Wethouder Bruining vult hier bij aan dat de analyse van begin november is, en toen waren
er nog 2 maanden te gaan. Het zou mooi zijn als we circa 6 ton over zouden houden.
Dhr. Kobus geeft aan dat het een momentopname is, die doorgetrokken moet worden naar
het eind van het jaar. Ook zijn er de laatste maanden meer groenstrookjes verkocht
waarmee het saldo nog met € 50.000 zal toenemen.
De voorzitter concludeert dat er geen schokkende dingen in het raadsvoorstel staan en hij
zal donderdagavond namens de controlecommissie een korte toelichting geven.
6.

Wijziging begroting 2016 Werkmaatschappij 8KTD
De voorzitter geeft aan dat hij blij is dat de bijdrage van Achtkarspelen met € 452.000
omlaag gaat en de bijdrage van Tytsjerksteradiel met € 510.000 omhoog. Dit komt op
pagina 4 ook weer naar voren. Hij vraagt zich af of dit incidenteel is of structureel.
Dhr. Van der Ploeg antwoordt dat het gaat om een technische wijziging van de begroting
van de werkmaatschappij. Er zitten nog steeds wel weeffouten in en verschuivingen van
posten. Het geeft nu een beter beeld dan bij de start van de werkmaatschappij. Op basis
van dit verhaal zal er in de begroting van 2017 ook nog een wijziging komen en het
streven is om dit in april richting colleges en raden te doen.
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Dhr. Nicolai (PvdA) geeft aan dat er op blz. 4 een verschuiving van de kapitaallasten ICT
naar de dragende organisatie vermeld staat en dat vindt hij raar. Als je nog ergens
voordeel op wilt halen, dan is het op ICT.
Dhr. Kobus antwoordt dat het gaat om de oude investeringen en die horen in de dragende
organisatie thuis.
Dhr. Terpstra (CDA) vraagt hoe lang hiermee nog rekening gehouden moet worden.
Dhr. Kobus antwoordt dat dit nog hooguit 7 jaar zal spelen, er wordt in 5-7 jaar afgeschreven. Ook wordt er heel goed gekeken naar de licenties, zodat er geen dubbele licenties
meer voorkomen.
Dhr. Nicolai (PvdA) geeft aan dat de raad enige tijd geleden een lijstje heeft ontvangen met
een financiële onderbouwing van de bijdragen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel aan
de werkmaatschappij en het bleek dat Achtkarspelen een enorme post aan ICT betaalde. Is
er aan de hand van dit lijstje besloten beter te kijken naar de ICT?
Dhr. Kobus antwoordt dat dit zeker het geval is, de bedoeling is om een gelijkwaardige
begroting te creëren. Op deze manier komen we al aardig naar het 0-punt waarbij beide
gemeenten gelijkwaardig bijdragen. Het verschil van 8 ton is hiermee inmiddels
weggewerkt. Het is ook de bedoeling dat er vanaf 2018 nog maar 1 begroting zal zijn en
als op een gegeven moment blijkt dat dat niet haalbaar is, dan zal dit ook aan de raad
gemeld worden.
Dhr. Nicolai (PvdA) vraagt of het klopt dat er besloten is om de jeugd- en dorpenteams toe
te voegen aan de werkmaatschappij vanwege de vermelding van extra personeel Sociaal
Domein op pag. 4.
Dhr. Van der Ploeg antwoordt dat het gaat om 20 mensen die zijn aangetrokken voor de
uitvoering van werkzaamheden in het Sociaal Domein. Dit zit al in de begroting van de
werkmaatschappij 2017. Binnen het Sociaal Domein zal dit budgettair neutraal opgelost
worden. De bijdrage aan de werkmaatschappij gaat omhoog, maar kan binnen het Sociaal
Domein opgelost worden.
Dhr. Nicolai vraagt of de personeelsbezuiniging van 1.6 miljoen op deze manier dan nog
wel gehaald kan worden.
Dhr. Van der ploeg antwoordt dat wanneer er nieuwe taken bij komen, deze los staan van
de bezuinigingstaakstelling. De personeelsbezuiniging van 1,6 miljoen blijft bestaan en
wordt ook realiseerbaar geacht.
Wethouder Bruining vult nog aan dat dit gaat over 2016; deze mensen zijn er in 2016 al
gekomen.
De voorzitter zal ook bij dit agendapunt donderdagavond namens de controlecommissie
een korte toelichting geven.
Wethouder Bruining geeft nog aan dat er ook kritisch naar de overlopende posten gekeken
zal worden. In de volgende vergadering van de controlecommissie zal hier een notitie over
komen. Actielijst
7.

Actielijst controlecommissie
 Actiepunt 1 (Advisering aan de raad inzake het RKC-onderzoek naar de controlerende
taak van de raad): de griffier heeft vernomen dat dit onderwerp vanmorgen in het
college is besproken en de reactie volgt binnenkort. Zodra de reactie binnen is, gaat ze
een voorstel maken.
 Actiepunt 2 (Reserves en voorzieningen): wethouder Bruining geeft aan dat de memo
over de reserves en voorzieningen in januari in de controlecommissie kan worden
behandeld.
Dhr. Nicolai (PvdA) had eigenlijk nog een vraag voor de rondvraag: wat is de stand van
zaken van de precariobelasting? Er ligt straks een aantal miljoen op de plank waar we niet
over kunnen beschikken.
Wethouder Bruining antwoordt dat hij naar de splitsingsvergadering van Eneco is geweest
en hier is een winstwaarschuwing van 20 miljoen gegeven voor splitsingskosten en 35 mil3

joen extra voor precariobelasting. Na afloop heeft hij aan de directeur gevraagd hoe het zit
met de doorbelasting en de rechtszaken. Deze antwoordde dat de bezwaren uit principe
worden ingediend, want ze zijn er tegen, maar ze gaan er niet van uit dat ze de rechtszaken winnen.
De overgangsregeling is 10 jaar en in die periode mag er geen tariefsverhoging plaatsvinden. Achtkarspelen zou dan voor 10 jaar precariobelasting kunnen inboeken. Hopelijk is er
eind dit jaar een uitspraak van de rechter.
Dhr. Nicolai wil graag nog weten of er al daadwerkelijk is betaald.
Mevr. Tijsma zal dit even nakijken. Actie: ambtelijke organisatie
8.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.02 uur.
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