Zuidwolde, 18-12-2017
Geacht bestuur.
In de AB-vergadering van 29 november jl. hebben wij bij de behandeling van het Jaarplan 2018
voorgesteld om een deel van de reserve “Zuiveren” te gebruiken om de ontwikkeling van de
schuldenlast te verminderen en daarmee de stijging van de kapitaallasten en de tarieven in de
komende jaren. In die vergadering heft u toegezegd te onderzoeken en in kaart te brengen wat
ons voorstel dienaangaande zou betekenen. Daarbij heeft u ons gevraagd duidelijk te maken wat
ons voorstel precies inhoudt. Dat zal ik hieronder pogen te doen.
In de huidige praktijk wordt de reserve “Zuiveren”, voor zover niet benodigd voor het
weerstandsvermogen, ingezet om de exploitatie sluitend te krijgen bij gelijkblijvende tarieven. Er
wordt zeg maar geld van de spaarpot aan de huishoudpot toegevoegd om een deel van de rente
en aflossing van de hypotheek te betalen. Dit houdt echter een keer op; bij de huidige inzet is de
beschikbare reserve in 12 jaar benut.
In ons voorstel is er geen sprake van toevoegen van een deel van de reserve aan de exploitatie,
maar wordt de schuldenlast zelf verminderd en daarmee de stijging van jaarlijkse kapitaallast en
de tarieven structureel afgeremd. In andere woorden: er wordt niet elk jaar een deel van het
spaargeld aangewend om rente en aflossing van de hypotheek te betalen, maar om een stuk
hypotheek af te lossen.
Het onderstaande voorstel betreffende de te volgen methode is in feite theoretisch: het zou ook
andere investeringen kunnen betreffen. Bedoeling hiervan is om duidelijk te maken wat deze
keuze zou betekenen voor de meerjarige ontwikkeling van de schuldenlast, de kapitaallasten en de
belastingtarieven voor de taak zuiveren.
Voorstel: de afgelopen jaren heeft het AB kredieten verstrekt voor de vervanging van
kamerfilterpersen door membraamfilterpersen. De kosten hiervan worden geactiveerd en leiden
gedurende ruim 18 jaar tot kapitaallasten. Stel nu dat wij de kosten hiervan voor een bedrag van
€ 7,3 miljoen, zijnde de beschikbare vrije reserve, niet activeren maar uit de reserve betalen en
dus ineens afschrijven. Daarmee beperken we de stijging van de schuldenlast met dat bedrag.
De vraag is wat dit betekent voor:




de ontwikkeling van de schuldenlast ten opzichte van de ontwikkeling zoals gepresenteerd
in het Jaarplan 2018 op pag. 49
de ontwikkeling van de kapitaallasten voor de taak Zuiveren in de komende 12 jaar *
de ontwikkeling van de tarieven voor de taak Zuiveren in de komende 12 jaar*

Hopende het voorstel hiermee voldoende duidelijk gemaakt te hebben om de gevolgen uit te
rekenen.
Hoogachtend
Henk Hoiting
*
*

Langer mag ook, maar in het jaarplan wordt gerekend tot 2030. Uiteraard zijn beide berekeningen
er op gebaseerd dat alle andere variabelen gelijk zijn aan de huidige calculaties

