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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief over "Besluit aanvullende uitkering 2019 t/m 2029 aan Vlissingen"

Geachte raad,

Op 19 december 2019 heeft de Minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) een besluit genomen over de aanvullende uitkering ex. Artikel 12 
Financiële verhoudingswet voor de gemeente Vlissingen. Dit besluit gaat over de jaren 2019 
t/m 2029. Op 10 juli 2019 had de Minister van BZK reeds een besluit genomen over de 
aanvullende uitkering over de jaren 2017 en 2018 van respectievelijk € 8.020.000 en 
€ 6.000.000. 

Het besluit van de Minister van BZK is gebaseerd op het artikel 12 rapport 2017/2018 van de 
artikel 12 inspecteurs van 12 november 2018 en de hierop gegeven reactie van de 
gemeente Vlissingen van 17 januari 2019 en van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Zeeland van 22 januari 2019. 

In uw reactie op het Artikel 12 rapport 2017/2018 heeft u samengevat aangegeven dat:
 U blij bent met het advies van de artikel 12 inspecteur resulterend in een advies aan 

de fondsbeheerders voor een aanvullende uitkering van:
o 2017: € 8.020.000;
o 2018 t/m 2028: € 6.000.000 per jaar;
o 2019: € 5.967.000.

 U zich niet kunt vinden in de conclusie rondom het onderzoek Scheldekwartier 
waardoor het Vlissingse Onroerende Zaakbelasting (OZB) tarief moet groeien naar 
150% van het landelijk gewogen gemiddelde in 2020;

 U inhoudelijk van mening verschilt over een aantal taakstellende bezuinigingen. Dit 
betreffen de taakstellende bezuinigingen op de eigen bijdrage diploma zwemmen, 
preventief ouderen beleid en de bezuiniging op groen;

 U de inkomsten voor kades van jaarlijks € 200.000 reeds als dekking heeft
opgenomen in de huidige begroting. 
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Op uw verzoek is een bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de gemeente op 30 oktober 
2019 in gesprek gegaan met het ministerie van BZK. Ten aanzien van de OZB 
onderschrijven de fondsbeheerders het oordeel van de artikel 12 inspecteurs dat er sprake 
is van verwijtbaarheid. Maar zij komen tot een andere weging ten aanzien van het passende 
niveau voor de OZB. Het onderzoek naar de historie van het Scheldekwartier laat zien dat er 
sprake is van een heel specifieke situatie. Ondanks dat de gemeente Vlissingen
verantwoordelijk is, blijkt uit het onderzoek van de artikel 12 inspecteurs dat geen van de 
betrokken partijen (Rijk, provincie, gemeente) de uiteindelijke realiteit vooraf als mogelijkheid 
onder ogen heeft gezien. Het resultaat is dat het Vlissingse OZB tarief 140% in plaats van 
150% van het landelijk gemiddelde moet zijn. 

In de navolgende tabel is een samenvatting opgenomen van het verschil tussen het artikel 
12 rapport 2017/2018 en het besluit “Aanvullende uitkering 2019 t/m 2029 aan Vlissingen”: 

Omschrijving Artikel 12 
rapport 
2017/2018

Besluit 
aanvullende 
uitkering 2019 t/m 
2029

Verschil 

Saldo saneringsbegroting en 
passende bijdrage Vlissingen

€  29.258.000 € 18.547.000 -/- € 10.711.000

Aanvullende uitkering 
gemeentefonds

€ 79.987.000 € 88.111.000 + € 8.124.000

Inschatting daling rente 
schulden Scheldekwartier

€ 24.228.000 € 26.815.000 + € 2.587.000

Totaal € 133.473.00 € 133.473.00 € 0

De totale aanvullende uitkering stijgt daardoor met € 8.124.000 van € 79.987.000 naar 
€ 88.111.000. De aanpassing resulteert in de volgende aanvullende uitkering:

 2019: € 13.286.000;
 2020 t/m 2027: € 7.000.000 per jaar;
 2028: € 4.805.000.

De eigen bijdrage neemt in totaal af met € 10.711.000 (van € 29.258.000 naar 
€ 18.547.000). De daling van de eigen bijdrage heeft geen effect op het ‘vrij’ besteedbaar 
gedeelte (nb: het gedeelte van de Programmabegroting dat niet onder het artikel 12 traject 
sociaal domein en werk & inkomen valt) van de gemeente Vlissingen doordat in de 
Programmabegroting 2020 reeds rekening is gehouden met OZB toegroei naar 140%/150%.
De verhoging van de aanvullende uitkering en de verlaging van de eigen bijdrage wordt 
financieel verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2020.

Door het ministerie van BZK is tevens aangegeven dat aanpassing van de 
uitbetalingssystematiek noodzakelijk is, waardoor is besloten om de gehele reeks 
aanvullende uitkeringen één jaar naar voren te halen. Dit resulteert in een stijging van het 
begrote rentevoordeel met € 2.587.000 (van € 24.228.000 naar € 26.815.000). In het 
actualisatie-onderzoek van 2023 wordt deze inschatting van de besparing op de rentelasten 
opnieuw bekeken. In de jaarrekening 2019 wordt het positieve rente-effect verwerkt ten 
gunste van de sanering van de algemene reserve.

De fondsbeheerders zijn niet ontvankelijk voor de argumenten om taakstellende 
bezuinigingen of de huurinkomsten kades zoals opgenomen in het artikel 12 rapport 
2017/2018 te schrappen. U heeft reeds bij de behandeling van de Kadernota 2020 besloten 
om deze additionele bezuinigingen niet op te nemen in de Programmabegroting 2020. 
Derhalve heeft dit resultaat geen effect op de Programmabegroting 2020. 
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Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


