
Voorgestelde sanering algemene reserve Vlissingen 

 

Aan: Tripartite Overleg (TPO) artikel 12 Vlissingen 

Van: de artikel 12-Inspecteurs  

 

Onderstaand wordt het voorstel beschreven van de artikel 12-inspecteurs aan de 

fondsbeheerders van het gemeentefonds met betrekking de sanering van de negatieve 

algemene reserve van Vlissingen, ontstaan als gevolg van grondexploitatieproblematiek. Dit 

voorstel wordt opgenomen in het Inspectierapport 2017. Aangetekend hierbij wordt wel dat dit 

een advies is van de artikel 12-inspecteurs. De fondsbeheerders kunnen hiervan afwijken. 

 

Inleiding 

De artikel 12-handleiding geeft aan dat tekorten in de grondexploitatie niet vanzelfsprekend 

op het gemeentefonds kunnen worden afgewenteld. Ten eerste hangt dit af van de mate 

waarin de historische uitgaven onontkoombaar en onuitstelbaar zijn geweest en in hoeverre de 

gemeente een en ander kan worden aangerekend. Ten tweede speelt hierbij mee welke 

mogelijkheden de gemeente zelf heeft om de lasten in de toekomst te kunnen opvangen. 

Wanneer er sprake is van beleid met grote risico’s met als gevolg een negatieve financiële 

positie van de gemeente, dan betekent dit dat de gemeente een navenant grotere eigen 

inspanning zal moeten leveren. Onderstaand wordt dan ook ingegaan op de door de 

inspecteurs voorgestelde saneringstermijn van de als gevolg van tekorten in de 

grondexploitatie ontstane negatieve algemene reserve, op de passende bijdrage van 

Vlissingen bij de sanering van de negatieve algemene reserve en op de daarvoor benodigde 

saneringsbegroting. 

 

Saneringstermijn 

In het Inspectierapport 2016 is met betrekking tot de termijn waarbinnen de negatieve 

algemene reserve wordt gesaneerd door de inspecteurs het volgende voorgesteld: 

1. In verband met de conjunctuurgevoeligheid van tekorten op de grondexploitatie wordt een 

saneringstermijn voorgesteld van 10 jaar. Binnen deze 10 jaar dient de negatieve 

algemene reserve geheel gesaneerd te worden.  

2. Het begin van de looptijd van de saneringstermijn dient te starten in de jaarschijf van de 

meerjarenraming waarin naar het oordeel van de inspecteurs de gemeentelijke bijdrage 

aan die sanering is gemaximeerd. De reden is dat indien een gemeente door 

grondexploitatie in de financiële problemen komt er sprake dient te zijn van een maximale 

eigen inspanning om de negatieve reserve weg te werken. De provinciale toezichthouder 

kan hierbij een termijn van maximaal 10 jaar toestaan in plaats van de gebruikelijke 4 

jaar om de negatieve reserve te saneren. Indien de termijn van 10 jaar voor Vlissingen in 

2015 zou zijn ingegaan, zou de saneringslast onderdeel zijn van het relevante tekort 

waardoor de artikel 12-gemeente beter af zou zijn dan een preventieve gemeente die op 

eigen kracht de negatieve reserve wegwerkt. Uitgaande van een saneringsbegroting in 

2017 die veronderstelt dat pas in het vierde jaar van de meerjarenraming de maximale 

eigen inspanning wordt bereikt, komt dit voor Vlissingen neer op een start van de 

saneringstermijn in 2020. 

3. Gezien de onzekerheden waarmee de grondexploitatieberekeningen zijn omgeven alsmede 

de omvang van de artikel 12-steun adviseren de inspecteurs een actualisatie-onderzoek 

door hun inspectie, te beginnen in 2023 en afhankelijk van de situatie dan eventueel ook 

omstreeks 2028. Dit onderzoek dient tenminste in te gaan op: 

 de hoogte van de te saneren algemene reserve, zijn de huidige inschattingen bij de 

herzieningen van de grondexploitaties en benodigde hoogte voorzieningen 

grondexploitaties realistisch gebleken; 

 de hoogte en noodzaak van de aanwezige bestemmingsreserves en; 

 de hoogte en mogelijke aanwending van de stille reserves;  

 de benodigde hoogte van de OZB en lastendekkendheid riolering en reiniging;  



 consequenties voor Vlissingen van de rechtszaak (Hulst-Enduris) m.b.t. precario 

kabels en leidingen en de aanpak om wegvallende precario op kabels en leidingen op 

te vangen vanaf 2022; 

 de realisatie van bezuinigingen en de stelpost ‘nog te bezuinigen’; 

 verloop bestemmingsreserve Frictiekosten; 

 de hoogte van de passende bijdrage door Vlissingen;  

 de hoogte van de aanvullende uitkering; 

 de inschatting van de rente-effecten van het saneringsbedrag; 

 de (resterende) looptijd van de sanering. 

 

Bovenstaande uitgangspunten blijven van kracht. In haar reactie op het Inspectierapport 2016 

adviseert de Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) echter om de sanering van de negatieve 

reserve al voor 2020 te laten aanvangen. Volgens de Raad biedt het de gemeente iets meer 

financiële ruimte en daarnaast is dit op jaarbasis en ook in totaal financieel gunstiger voor de 

collectiviteit van de gemeenten, omdat als de aanvullende steun over een langere periode 

wordt uitgesmeerd er een groter rentevoordeel ontstaat. 

 

De inspecteurs nemen dit advies over. Concreet betekent dit dat wordt voorgesteld aan de 

fondsbeheerders van het gemeentefonds om de sanering van de algemene reserve via de 

aanvullende uitkering uit het gemeentefonds te laten starten in 2018. In 2017 is daar, zoals 

het er nu voorstaat, gezien de omvang van het saldo op de saneringsbegroting nog geen 

ruimte voor naar het oordeel van de inspecteurs. De sanering via de maximale passende 

bijdrage van de gemeente Vlissingen start dan in 2020. Vanzelfsprekend echter zullen 

positieve relevante begrotingssaldi van begrotingsjaren voor 2020 ook worden meegenomen 

bij de sanering van de negatieve algemene reserve.  

 

Saneringsbegroting en passende bijdrage Vlissingen 

Indien een gemeente een negatieve algemene reserve heeft als gevolg van afboekingen bij de 

grondexploitatie (of op grond van andere redenen), dan dient deze gemeente zelf een 

passende bijdrage te leveren aan de sanering van deze negatieve algemene reserve. In het 

Inspectierapport 2016 zijn in paragraaf 7.5 de uitgangspunten beschreven voor de bepaling 

van de hoogte van deze passende bijdrage. Deze uitgangspunten komen er met name op neer 

dat op basis van onderzoek en analyse de specifieke problematiek bij Vlissingen in kaart is 

gebracht en dat is afgewogen dat aan de ene kant de gemeente niet te veel krijgt via de 

aanvullende uitkering en aan de andere kant wel de financiële problematiek uiteindelijk wordt 

opgelost, zodat de gemeente weer op eigen benen kan staan en kan doen wat vergelijkbare 

gemeenten ook kunnen. 

 

In de periode 2015-(1e helft) 2018 vindt het onderzoek plaats en wordt de financiële 

problematiek van de gemeente Vlissingen en wat de gemeente zelf kan bijdragen aan de 

oplossing van die problematiek in kaart gebracht. De eerste uitkomsten hiervan zijn 

beschreven in de Inspectierapporten 2015 en 2016. Op basis van dit onderzoek adviseren de 

inspecteurs in het Inspectierapport 2017 aan de fondsbeheerders over de hoogte van de 

aanvullende uitkering uit het gemeentefonds die naar het oordeel van de inspecteurs nodig is 

voor het saneren van de negatieve reserve en het oplossen van de 

grondexploitatieproblematiek van Vlissingen.  

 

Concreet betekent dit dat een saneringsbegroting wordt opgesteld waarbij het overschot in 

2020 op deze begroting naast de aanvullende uitkering wordt gebruikt voor de aanzuivering 

van de negatieve algemene reserve. Dit overschot in 2020 is naar het oordeel van de 

inspecteurs een passende bijdrage van de gemeente Vlissingen aan de sanering van de 

algemene reserve. Deze passende bijdrage dient jaarlijks (per jaar opgehoogd met een 

indexering) gedurende de gehele saneringsperiode door Vlissingen te worden bijgedragen aan 

de sanering van de algemene reserve. Eventueel kan als daar aanleiding toe is deze passende 



bijdrage aangepast worden via de actualisatieonderzoeken in 2023 en 2028. Vanzelfsprekend 

echter zullen positieve relevante begrotingssaldi van begrotingsjaren voor 2020 ook worden 

meegenomen bij de sanering van de negatieve algemene reserve. De saneringsbegroting 

wordt gepresenteerd in het Inspectierapport 2017. Het is nu echter nog niet mogelijk een 

cijfermatige inschatting te geven van deze saneringsbegroting. De volgende onderzoeken zijn 

namelijk nog niet afgerond: 

 Historie Scheldekwartier en op basis daarvan het advies over verhoging OZB naar 140% of 

150% van het landelijke gewogen gemiddelde. 

 Mogelijke bezuinigingen in het kader van de clusteranalyse 2015-2016 en 

kerntakendiscussie. 

 Beoordeling beheerplannen kapitaalgoederen. 

 Mogelijke toekomstige extra lasten en baten. 

 

Zolang Vlissingen een artikel 12-uitkering uit het gemeentefonds ontvangt, blijft de artikel 12-

status voor Vlissingen van kracht. In de periode 2018-2022 zal de inspecteur echter geen 

onderzoek uitvoeren en staat de gemeente weer financieel op eigen benen onder de 

voorwaarde dat elk jaar de passende bijdrage wordt bijgedragen aan de sanering van de 

algemene reserve. Dit betekent dat Vlissingen eventuele tegenvallers zelf moet opvangen. De 

gemeente hoeft voor de periode 2019-2022 niet elk jaar een artikel 12-aanvraag in te dienen. 

 

De artikel 12-inspecteurs 

12 maart 2018 

 




