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Aan de gemeenteraad

datum : 25 november 2014
kenmerk : Z/14/008133/15833
bijlage : n.v.t.
betreft : Mogelijke verplichte vorming voorziening riolering

Geachte leden van de raad,

Graag willen wij u via deze brief informeren over een wijziging in de BBV die mogelijk effect
heeft op de bestaande bestemmingsreserve riolering.

Op 18 november ji. werden wij door Sen/icepuntïi geattendeerd op een online geplaatste
notitie van de commissie BBV inzake riolering. ln deze notitie worden richtlijnen gegeven hoe
moet worden omgegaan met de overschotten op de riooiheffing. Binnen Leiderdorp worden
deze overschotten nu in de bestemmingsresen/e riolering gestort om op een later moment
weer ten behoeve van de riolering in te zetten. ln de notitie staat vermeld dat in een aantal
gevailen geen sprake mag zijn van een reserve voor dit doel, maar dat de gelden verplicht in
een voorziening moeten worden opgenomen. Op dit moment wordt nader onderzocht wat
deze notitie betekent voor de gemeente Leiderdorp. Wij verwachten dit onderzoek begin 2015
af te ronden en inhoudelijk te kunnen afstemmen met de accountant. De uitkomsten van dit
onderzoek zuilen vervolgens worden ven/verkt in de jaarrekening 2014.

Bij het onderzoek wordt onderzocht of er aanpassingen nodig zijn aan de bestemmings-
reserve Riolering. Het onderzoek richt zich op de herkomst van het opgebouwde saldo van de
reserve Riolering. Hoe dit bedrag tot stand is gekomen. Aangezien de reserve al vele jaren
bestaat zal hiervoor in met name oude boekjaren onderzoek moeten worden gedaan.

De mogelijke wijziging
De gemeente Leiderdorp heeft momenteel een bestemmingsreserve riolering. Het saldo in
deze bestemmingsreserve kan zijn gevormd vanuit 3 situaties:

1. Bespaarde kapitaallasten van uitgestelde investeringen in riolering;
2. Efficiencyvoordelen op uitgevoerde investeringen in riolering;
3. Niet bestede/uitgestelde onderhoudslasten
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Bij de bepaling of de bestaande bestemmingsreserve riolering behouden kan blijven in de
huidige vorm of moet worden omgezet in een voorziening stelt de commissie BBV het
volgende uitgangspunt: indien de reserve overwegend is gevormd ter dekking van
bovengenoemde situatie 2 behoeft er geen voorziening gevormd te worden,

Normaliter is voor onttrekkingen uit reserves een raadsbesluit nodig dat in het betreffende
boekjaar is genomen. Aangezien de notitie zo laat is verschenen en het onderzoek niet voor
het einde van het jaar afgerond kan worden is besluitvorming voor het einde van het boekjaar
2014 niet realistisch. Daarom informeren wij u nu over het lopende onderzoek en de mogelijke
consequenties hiervan. Aangezien het hier om landelijke wetgeving gaat zuilen wij een
omzetting naar de voorziening, indien noodzakelijk, in de jaarrekening 2014 verwerken. Vóór
besluitvorming over de jaarrekening 2014 zullen wij u informeren over de uitkomsten en
consequenties van het onderzoek. Wij hebben deze werkwijze met de accountant besproken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,
lqurrgemeeßteren wethoudjejrszmjj
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