
07-06-2013:  Jaarrekening 2012 

Negatief jaarresultaat 

Vorige week schreef ik over nieuwe financiële ontwikkelingen in dit lopende jaar aan de hand van de 
eerste Bestuursrapportage. Deze week kregen wij ook de jaarrekening en het jaarverslag 2012 
toegezonden. Een terugblik dus op het afgelopen jaar. Volgende week een vooruitblik op 2014 en 
volgende jaren aan de hand van de Voorjaarsnota die inmiddels ook verschenen is. Nu dus de 
jaarrekening 2012 die met een zwaar negatief saldo van 2,7 miljoen sluit. 

De begroting 2012 was destijds sluitend en eigenlijk is het resultaat nu achteraf niet zo slecht als op 
het eerste gezicht lijkt. Natuurlijk, van een negatief resultaat van 2,7 miljoen word je niet vrolijk maar 
de belangrijkste oorzaak daarvan is het gegeven dat de gemeente een bedrag van 6,3 miljoen 
toevoegt aan de voorzieningen voor verliezen op de bouwgrondexploitatie. Eigenlijk is dat de enige 
echte tegenvaller; als je die zou weglaten zou de jaarrekening met een aanzienlijk positief saldo 
geëindigd zijn. Ook belangrijk om te melden is dat het bedrag voor budgetoverheveling (nu 3,8 
miljoen) aanzienlijk gedaald is t.o.v. eind 2011 (toen 6,3 miljoen). Budgetoverheveling betekent nl. 
dat beschikbare budgetten nog niet of niet geheel benut zijn omdat de gemeente het betreffende 
project of beleidsitem nog niet heeft kunnen afwerken. Het bedrag voor de verdere uitvoering wordt 
dan overgeheveld naar de begroting van volgend jaar. Het feit dat dit bedrag nu aanzienlijk lager 
uitkomt geeft aan dat de gemeente sneller zaken oppikt en vooral afhandelt. 

Als je het jaarverslag zo doorleest, dan besef je dat we als gemeente met veel zaken bezig zijn en dat 
er gelukkig op vele fronten ook veel bereikt wordt. Kijken we bijvoorbeeld naar het beleidsveld 
Economische Zaken. Begin 2012 ging het Sociaal Economisch Team (SET) van start; daarin wordt 
intensief samengewerkt met Waalwijk en Loon op Zand, bijvoorbeeld om tot een gezamenlijk sociaal-
economisch plan te komen. In de loop van 2012 is hard gewerkt om ISD en WML samen te voegen 
tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (per 1 januari 2013 van start gegaan). De 
herstructurering van Groenewoud is afgerond; met de herstructurering van bedrijventerrein 
Nassaulaan is een begin gemaakt. Bedrijventerreinen Nieuwkuijk en Groenewoud kregen in februari 
het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. Er is een businessplan Metal Valley Netherlands 
opgesteld en er werd gewerkt aan de privatisering van weekmarkten en uitgifte bedrijventerreinen. 
Zaken op het beleidsveld Economische Zaken en zo zou ik ook de andere 14 beleidsvelden in het 
jaarverslag kunnen aflopen. Soms zou je wensen dat dingen wat sneller gaan, maar er worden dus 
wel degelijk zaken afgehandeld. 

Eigenlijk dus maar één tegenvaller in de jaarrekening 2012, maar dan ook meteen een stevige: de 
bouwgrondexploitatie waarvoor 6,3 miljoen wordt uitgetrokken om mogelijke toekomstige verliezen 
op te vangen. In die pot zit nu al ruim 18 miljoen euro op een totale grondpositie van 122 miljoen. De 
belangrijkste daarvan zijn de Grassen, de Poort van Heusden, Geerpark en het Centrumplan Vlijmen. 
Opvallend is dat in 2012 wel geld opzij werd gezet (6,3 miljoen dus), maar nauwelijks gebruik werd 
gemaakt van deze voorziening. Voor de Poort van Heusden werd een bedrag van 2 miljoen euro op 
zij gezet en merkwaardig genoeg voor Geerpark een bedrag van 2,3 miljoen. Merkwaardig omdat in 
maart jl. de exploitatieopzet van Geerpark in de raad werd behandeld en er toen nog sprake was van 
een voordelige exploitatie. Dat is inderdaad een ingewikkelde materie die moeilijk is uit te leggen. Bij 
de behandeling van een nieuw bestemmingsplan moet de gemeente in sommige gevallen ook een 
exploitatieopzet maken. Die is soms nodig om kostenverhaal op derden mogelijk te maken. Een 



dergelijke berekening gaat ervan uit dat alle gronden in eigendom zijn van de gemeente en men 
hanteert daarbij bepaalde uitgangspunten bijvoorbeeld bij berekening van de inbrengwaarde van 
panden en gronden. Nu, in de jaarrekening 2012 gaat het om het gemeentelijk aandeel in de totale 
exploitatie van Geerpark (dus excl. andere belanghebbenden zoals Woonveste) en dan krijg je dus 
een heel ander plaatje. Nu gelden ook andere uitgangspunten bij berekening van dat resultaat, 
bijvoorbeeld de werkelijke kosten die de gemeente bij verwerving van panden en gronden gemaakt 
heeft. Men schat nu dus in dat de gemeente een verlies van 2,3 miljoen zal leiden op het Geerpark, 
voornamelijk veroorzaakt door een latere start en een verlenging van de looptijd. Een rechtstreeks 
gevolg van de huidige malaise op de huizenmarkt en de huidige economische crisis. 
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