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Naar aanleiding van het antwoord op de vraag over BSW een reactie van LPL: 
 
Dit is niet het antwoord op de vraag die LPL stelde.  
 
De vraag is of, bij welk project/krediet dan ook, het college zelfstandig kan besluiten het bedrag dat 
overblijft van het krediet als dit om welke reden dan ook te hoog blijkt te zijn, naar eigen inzicht kan 
besteden, zonder toestemming van de Raad. 
 
 
LPL stelt zich voor dat als de raad, nu bijvoorbeeld voor de bouw van een school, een krediet van X euro 
beschikbaar stelt maar de bouw kost minder dan die X euro, de Raad dan beslist wat er met dat overschot 
gebeurt. Volgens de wethouder mag het college dat zelf beslissen, en LPL vroeg toen welke regelgeving 
dat zo heeft bepaald. 
 
Antwoord 
Wanneer een project/krediet te hoog is ingeschat en er ontstaat een voordeel heeft het college geen 
mandaat om dit voordeel voor iets anders dan dit project/krediet in te zetten. 
 
Projecten/kredieten worden door de raad vastgesteld bij de start van het project. Daarbij wordt ook de 
dekking vastgesteld.  
-Bij W4 projecten is bijvoorbeeld de dekking de bestemmingsreserve W4 (bijvoorbeeld bij het W4 
investeringsproject Weteringpark). Wanneer het project een voor- of nadeel heeft wordt dit met de reserve 
W4 verrekend conform nota Reserves en voorzieningen. 
-Bij overige grondexploitaties (bv. project Hoek Merelstraat) worden voor- en nadelen met de reserve 
bouw- en grondexploitaties verrekend conform nota Reserves en voorzieningen.  
 
Uiteraard kan door de raad anders worden besloten; bijvoorbeeld dat aanbestedingsvoordelen tijdens het 
project ten gunste van de exploitatie komen of bij afsluiting van het project een voordeel voor iets anders te 
besteden. Hiervoor is een raadsbesluit nodig. 
 
-Voor projecten waarvoor een krediet wordt aangevraagd waarvan de kapitaallasten in de toekomst ten 
laste van de exploitatie komen (bv een brede school) geldt bij een voordeel op het totale project dat de 
kapitaallasten in de toekomst lager worden dan geraamd. Er is aan de voorkant rekening gehouden met 
bepaalde uitgaven binnen het krediet  waar dus ook navenante kapitaallasten tegenover staan. Als er 
minder wordt uitgegeven dan geraamd, worden de kapitaallasten dus ook automatisch lager dan geraamd. 
In de GIG komt dit als een voordeel tot uitdrukking (er wordt in het project minder uitgegeven dan 
geraamd); de gevolgen uiten zich evenwel in de exploitatie (de kapitaallasten zijn lager dan begroot).  
 
Het voordeel van bv de  2 miljoen op de BSOD leidde tot een voordeel de komende 40 jaar van € 50.000 
per jaar.  
 
Voor de Brede School West is in 2009 aan de raad een krediet gevraagd. Hier staat een dekking 
tegenover uit exploitatie. Nu het project zijn afronding nadert is de verwachting dat ongeveer € 800.000,- 
van het beschikbare krediet niet besteed zal worden. De € 800.000 betreft dus geen overschot maar een 
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voordeel (ten aanzien van de dekking).  Dit voordeel leidt daarmee tot lagere kapitaallasten in de 
toekomst. Hiervoor geldt het coalitieakkoord waarin staat dat voordelen die ontstaan binnen de exploitatie  
weer terugvloeien naar de algemene middelen. 
 
Hoe werkt dit nu uit: bij de GIG 2015 neemt uw raad een besluit over de afsluiting van het krediet BSW. 
Dan is ook duidelijk welk bedrag precies binnen het krediet niet is uitgegeven. Dit besluit zal – zoals het er 
nu uitziet – leiden tot lagere kapitaallasten voor de BSW waardoor er ca. € 20.000 ruimte in de begroting 
ontstaat met ingang van 2015. Voor deze ruimte zal het college, met alle andere plussen en minnen, een 
voorstel doen in de Kadernota 2016.  
 
Vanzelfsprekend staat het uw raad vrij daar anders over te beschikken. Besluitvorming over de begroting 
2016 staat op de rol voor november 2015.  
 
 

 


