ERRATUM
Onderwerp:

Jaarstukken 2019 gemeente Doetinchem

Aan:
Van:
Datum:

Gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders
9 juli 2020

In het raadsvoorstel bij de jaarstukken bent u door ons geïnformeerd over het feit dat
door de recent aan het licht gekomen fraudezaak de accountant de controle nog niet
heeft af kunnen ronden. Naar aanleiding van deze controle heeft de accountant aan ons
gevraagd om nog enkele technische aanpassingen te verwerken in de jaarstukken. Deze
aanpassingen hebben geen consequenties op het gerealiseerde saldo van baten en lasten
over 2019, het gerealiseerde resultaat en vermogen ultimo 2019.
Het accountantsverslag en de controleverklaring, die op dit moment als gevolg van de
aanvullende onderzoeken door de fraudezaak nog niet beschikbaar zijn, worden zodra
deze er zijn aan uw raad aangeboden. De accountant is graag bereid om het verslag te
zijner tijd aan u toe te lichten.
U wordt in het raadsvoorstel gevraagd om de jaarstukken 2019, inclusief de bijbehorende
jaarrekening 2019 en de rekening in één oogopslag 2019 van de gemeente Doetinchem
onder voorbehoud van het accountantsverslag vast te stellen. Omdat het
accountantsverslag ter kennisname aan uw raad wordt aangeboden heeft de accountant
aangegeven dat het dictum gewijzigd moet worden in:
1. De jaarstukken 2019, inclusief de bijbehorende jaarrekening 2019 en de rekening in één
oogopslag 2019 van de gemeente Doetinchem onder voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring vast te stellen.
Op basis van dit dictum, kunnen op het moment dat er een goedkeurende
controleverklaring wordt ontvangen direct de jaarstukken, inclusief deze verklaring
worden aangeboden aan de toezichthouder. Op het moment dat er een andere verklaring
dan een goedkeurende controleverklaring wordt afgegeven, bent u als raad in de
gelegenheid om hierover nader in gesprek te gaan met het college en de accountant en
zullen de stukken pas na dit gesprek worden aangeboden aan de toezichthouder.
Wijzigingen in het raadsvoorstel:
Was:
Te besluiten om:
1. De jaarstukken 2019, inclusief de bijbehorende jaarrekening 2019 en de rekening in één
oogopslag 2019 van de gemeente Doetinchem onder voorbehoud van het
accountantsverslag vast te stellen.
Wordt:
Te besluiten om:
1. De jaarstukken 2019, inclusief de bijbehorende jaarrekening 2019 en de rekening in één
oogopslag 2019 van de gemeente Doetinchem onder voorbehoud van een goedkeurende
controleverklaring vast te stellen

Wijzigingen in het boekwerk:
Pag 56: Financiële kengetallen
In de beantwoording van de vragen op openstaande vragen informatieve
raadsbijeenkomst (aanschuifsessie) op 18 juni 2020 over de jaarstukken 2019, 1e
bestuurlijke monitor 2020, kadernota 2021, MPO 2020 door het College van burgemeester
en wethouders op 30 juni 2020 bent u er op pagina 5 over geïnformeerd, dat bij de
berekening van de kengetallen er door een onjuiste verwerking van de incidentele lasten
en baten abusievelijk onjuiste uitkomsten in de tabel zijn opgenomen voor het jaar 2019.
De juiste berekening leidt tot een aantal correcties in de tabel op pagina 56
Was:
Rekening Begroting Rekening
2018
2019
2019

Financiële kengetallen
1 Netto schuldquote

83%

101%

76%

1a Netto schuldquote gecorrigeerd met alle verstrekte leningen

77%

88%

71%

2 Solvabiliteitsratio

18%

14%

18%

2a Solvabiliteitsratio excl leningen en grondvoorraden

22%

19%

22%

3 Kengetal grondexploitatie
4 Structurele exploitatieruimte
5 Belastingcapaciteit: woonlasten als % van landelijk gemiddelde

18%

20%

16%

-0,02%

0,62%

2,57%

97%

97%

97%

Wordt:
Rekening Begroting Rekening
2018
2019
2019

Financiële kengetallen
1 Netto schuldquote

83%

101%

79%

1a Netto schuldquote gecorrigeerd met alle verstrekte leningen

77%

88%

73%

2 Solvabiliteitsratio

18%

14%

18%

2a Solvabiliteitsratio excl leningen en grondvoorraden

22%

19%

22%

3 Kengetal grondexploitatie

18%

20%

17%

-0,02%

0,62%

-2,13%

97%

97%

97%

4 Structurele exploitatieruimte
5 Belastingcapaciteit: woonlasten als % van landelijk gemiddelde

Pagina 124:
Halverwege de pagina staat “raming 2018”, dit moet “raming ultimo 2019” zijn.
Pagina 127 tabel reserves
De transitiereserve woningbouw is voor een bedrag van € 750.000 ingezet ter dekking van
project de Veentjes. In de toelichting op de balans is dit per abuis niet verwerkt. Er vindt
een verschuiving plaats van de reserve woningbouwstrategie naar de reserve
kapitaallasten
Was:

Reserve dekking kapitaallasten
Reserve woningbouw strategie

Saldo
31-12-2018
21.913
566

Toevoeging
548
2.014

Onttrekking

Bestemming Afschrijvingen
resultaat 2018
(dekking)
1.247
0
1.718
0

Saldo
31-12-2019
21.214
862

Wordt:

Reserve dekking kapitaallasten
Reserve woningbouw strategie

Saldo
31-12-2018
21.913
566

Toevoeging

Onttrekking

1.298
2.014

Bestemming Afschrijvingen
resultaat 2018
(dekking)
1.247
0
2.468
0

Saldo
31-12-2019
21.964
112

Pagina 132:
De Covid-passage betreft een gebeurtenis na balansdatum, echter deze staat vermeld
onder de niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen.
Was:
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
……….
Vennootschapsbelasting
Gemeenten zijn vanaf 2016 belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. Over 2019
en voorgaande jaren heeft de gemeente Doetinchem geen activiteiten uitgevoerd, die
door de ondernemingspoort komen en daardoor belastbaar zijn. Er is echter wel een
landelijke discussie tussen meerdere gemeenten en de Belastingdienst ontstaan over de
belastbaarheid van reclame activiteiten (lichtmasten e.a.). Voorzichtigheidshalve heeft de
gemeente Doetinchem in zijn aangiften vanaf 2016 een belastbaar bedrag voor deze
activiteit opgenomen. Mocht de uitkomst van de landelijke discussie positief uitvallen voor
de gemeenten dan zullen de reeds betaalde belastingbedragen worden teruggevorderd.
Coronavirus (COVID-19)
In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het corona virus. Het Rijk
nam vanaf dat moment steeds verdergaande beperkende maatregelen om de gezondheid
van de burgers te beschermen. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de
economie. Hoewel het Rijk met een noodsteunpakket de ondernemers probeert te
ondersteunen, blijft er onzekerheid hoe lang dit gaat duren. Om deze reden is op
balansdatum niet aan te geven wat hiervan de invloed op de hoogte van de balansposten
zal zijn. In de tussentijdse rapportage 2020 en de kadernota/begroting 2021 wordt
hierover een meer actueel beeld gegeven.
Lopende procedures
Ontbinding koopovereenkomst
Deze kwestie betreft een rechtbankprocedure die als inzet kent de ontbinding van een
koopovereenkomst waarbij een bedrag groot € 113.000 aan schade wordt gevorderd. De
vordering van de gemeente Doetinchem is toegewezen voor een bedrag groot € 105.000,
vermeerderd met wettelijke rente met ingang van 20 april 2010 tot de dag van volledige
betaling, evenals een bedrag groot € 9.000 aan proceskosten. Het vonnis is op 3 augustus
2012 onherroepelijk geworden. Na de datum van het wijzen van het vonnis loopt een
verjaringstermijn van 20 jaar waarbinnen het vonnis kan worden geëxecuteerd.
Vooralsnog zal het dossier nog worden aangehouden.
Wordt
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
……….

Vennootschapsbelasting
Gemeenten zijn vanaf 2016 belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. Over 2019
en voorgaande jaren heeft de gemeente Doetinchem geen activiteiten uitgevoerd, die
door de ondernemingspoort komen en daardoor belastbaar zijn. Er is echter wel een
landelijke discussie tussen meerdere gemeenten en de Belastingdienst ontstaan over de
belastbaarheid van reclame activiteiten (lichtmasten e.a.). Voorzichtigheidshalve heeft de
gemeente Doetinchem in zijn aangiften vanaf 2016 een belastbaar bedrag voor deze
activiteit opgenomen. Mocht de uitkomst van de landelijke discussie positief uitvallen voor
de gemeenten dan zullen de reeds betaalde belastingbedragen worden teruggevorderd.
Lopende procedures
Ontbinding koopovereenkomst
Deze kwestie betreft een rechtbankprocedure die als inzet kent de ontbinding van een
koopovereenkomst waarbij een bedrag groot € 113.000 aan schade wordt gevorderd. De
vordering van de gemeente Doetinchem is toegewezen voor een bedrag groot € 105.000,
vermeerderd met wettelijke rente met ingang van 20 april 2010 tot de dag van volledige
betaling, evenals een bedrag groot € 9.000 aan proceskosten. Het vonnis is op 3 augustus
2012 onherroepelijk geworden. Na de datum van het wijzen van het vonnis loopt een
verjaringstermijn van 20 jaar waarbinnen het vonnis kan worden geëxecuteerd.
Vooralsnog zal het dossier nog worden aangehouden.
Gebeurtenissen na balansdatum
Coronavirus (COVID-19)
In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het corona virus. Het Rijk
nam vanaf dat moment steeds verdergaande beperkende maatregelen om de gezondheid
van de burgers te beschermen. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de
economie. Hoewel het Rijk met een noodsteunpakket de ondernemers probeert te
ondersteunen, blijft er onzekerheid hoe lang dit gaat duren. Om deze reden is op
balansdatum niet aan te geven wat hiervan de invloed op de hoogte van de balansposten
zal zijn. In de tussentijdse rapportage 2020 en de kadernota/begroting 2021 wordt
hierover een meer actueel beeld gegeven.

