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KENNISNEMEN VAN:

De beantwoording van de vragen van Voor Neerijnen inzake Precario opbrengsten  

INLEIDING 

Op basis van artikel 155 van de Gemeentewet zijn door de heer Van Tellingen van Voor 
Neerijnen enkele vragen gesteld inzake de Precario opbrengsten. In deze informatienota 
worden deze vragen beantwoord. 

Hieronder wordt de inleiding met de vragen integraal overgenomen waarna de vragen 
beantwoord worden:

Vragen:

Eind 2016 zijn er door de raad op uw voorstel besluiten genomen over de besteding van de 
opbrengsten van de precariobelasting voor de jaren 2017 t/m 2010.
Zo is er voor de jaren 2018 en 2019 ieder jaar €  250.000, opgenomen t.b.v. de revitalisering en 
verduurzaming van verschillende sportaccommodaties. Het ging daarbij om het streven naar 
toekomstbestendige sportverenigingen met een nog grotere verwevenheid in de lokale 
samenleving.
Onlangs (september 2017) hebt u de raad voorgesteld om de opbrengsten 2017 en 2018 te 
reserveren voor harmonisatie projecten en beleid en de opbrengst voor 2019 toe te voegen aan 
een bestemmingsreserve afschaffen precario. Dat voorstel was gebaseerd op een 
voorgenomen fusie met Geldermalsen en Lingewaal per 1-1-2019. De raad heeft met uw 
voorstel ingestemd.
In verband met het voorgaande wil ik u de volgende vragen stellen:

1. Zijn de door de in de raad van september 2017 genomen besluiten  eerdere (eind 2016) 
genomen besluiten m.b.t. de reservering van precariorechten komen te vervallen?

2. Zijn er inmiddels harmonisatietrajecten en harmonisatie beleidsvoorstellen in gang gezet 
waar de reserveringen voor bedoeld waren. Daarbij kan wat Neerijnen betreft gedacht worden 
aan de bestemmingen t.b.v. sportbeleid en de rondweg Tuil.
Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

3. Zijn er bij sportverenigingen verwachtingen gewekt c.q. toezeggingen gedaan m.b.t. 
investeringen in accommodaties, waarbij financieringen uit de precario opbrengsten aan de 
orde zijn geweest?
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Antwoorden:

1. De drie fusie gemeenten hebben afgesproken dat de individuele gemeenten geen nieuw 
beleid meer ontwikkelen (Gentlemens agreement). Daarom zijn de bestedingsvoorstellen uit het
besluit van november 2016 waar nog geen concrete besluitvorming over plaatsgevonden heeft 
komen te vervallen aangezien deze middelen op basis van het raadsbesluit van september 
2017 alleen aangewend mogen worden voor harmonisatieprojecten. Het betreft hier de 
bedragen die opgenomen zijn voor sportbeleid voor de jaren 2018 en 2019 van € 250.000 per 
jaar. Daarnaast zijn de toevoegingen aan de bestemmingsreserve rondweg Tuil/Waardenburg 
ad. € 200.000 per jaar vanaf 2019 komen te vervallen, aangezien vanaf dat jaar de opbrengst 
precario gebruikt wordt voor de afbouw ivm de afschaffing van de precariobelasting vanaf 2022.
De overige bestedingsvoorstellen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting en door de provincie 
goedgekeurd in het kader van het verscherpt Arhi-toezicht. Voor een overzicht van de 
bestedingsvoorstellen en de wijzigingen wordt u verwezen naar de bijlage.

2. Voor harmonisatievoorstellen is een raadsbesluit nodig en vallen onder het verscherpt Arhi-
toezicht. U ontvangt een raadsvoorstel met harmonisatievoorstellen voor de 1e raadcyclus 2018.

3. In diverse bijeenkomsten met sportverenigingen is geïnventariseerd welke mogelijkheden tot 
verduurzaming aanwezig zijn.
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Bijlage

Begrotingswijziging 3 – 2017 besteding incidentele opbrengst Precariobelasting 2017 tm 2020.

FCL ECL Omschrijving 2017 2018 2019 2020
lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten

Start Begrotingssaldo na vorige wijziging 63.891 561.793 690.527 1.069.093

Jaarlijkse inkomsten aanslag precariobelasting

6.064.100 222.001 Precario elektriciteitsnetwerken 833.352 833.352 833.352 833.352
6.100.100 710.360 BR Precariobelasting 833.352 833.352 833.352 833.352

6.100.100 710.370 Inzet precario BR Rondweg Tuil/Waardenburg 200.000 200.000 200.000 200.000 Vervallen miv 2019

6.210.100 320.000 Inzet precario Veilige fietspaden 90.000

6.210.100 380.000 Inzet precario Verkeersveiligheid 20.000 20.000 20.000 20.000

6.100.100 710.040 Inzet precario Verhoging reserve leefbaarheid 200.000

6.120.100 380.000 Inzet precario Integrale veiligheid 3.000 3.000 3.000 3.000

6.530.400 380.000 Inzet precario 4/5 mei herdenking 10.000 10.000 10.000 10.000

6.210.100 730.100 Inzet precario Verlaagde kapitaallasten ivm vervroegde afschrijving -54.000 -54.000 -54.000 -53.000

6.510.100 320.000 Inzet precario Sportbeleid/Accomodatiebeleid 250.000 250.000 Vervallen, aparte voorstellen volgen

6.570.200 380.000 Inzet precario Biodiversiteit/LOP 25.000 25.000 25.000 25.000 Eénmalig gebruikt voor dekking LOP/

6.630.400 380.000 Inzet precario Jeugdsportfonds/armoedebeleid 25.000 25.000 25.000 25.000

6.570.500 436.000 Financieel ondersteunen vrijwilligers viering Koningsdag 10.000 10.000 10.000 10.000

6.040.100 380.000 Inzet precario Uitvoeringsbudget 150.000
Reserve Zwemdiploma kinderen minima ( € 25.000) is in 2016 ingesteld.

6.100.100 710.360 Inzet reserve Precario Raadsvoorstel 3-11-2016 643.000 540.000 450.000 200.000

Totalen 1.422.352 1.476.352 1.412.352 1.373.352 1.322.352 1.283.352 1.073.352 1.033.352

Saldo Begrotingssaldo na begrotingswijziging 2017 – 3 117.891 522.793 651.527 1.029.093

Vanaf 2019 wordt de volledige  opbrengt gestort in de reserve Precario conform besluit 23 september 2017


