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In de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 7 januari 1997 verzoekt 
u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over het verzoek van de 
gemeente Hilversum om een aanvullende bijdrage (a.b.) uit het Gemeentefonds voor het 
jaar 1996. 
 
 

Ter zake zijn de volgende stukken ter kennis van de raad gebracht, hetgeen heeft 
bijgedragen aan de besluitvorming van het voorliggende advies: het rapport van de 
Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden van 12 november 1996, het advies 
van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 17 december 1996 en de reactie van de 
gemeente Hilversum van 13 januari 1997.  

  
De gemeente Hilversum vraagt thans voor 1996 - het derde achtereenvolgende jaar - een 
a.b., zodat tevens de vraag van een eventuele aanvullende uitkering (a.u.) voor 1997 en 
volgende jaren aan de orde komt.  

  
Voor 1996 is door de inspecteurs een relevant tekort van ƒ 9,6 mln berekend, waarbij 
onder meer rekening is gehouden met de lasten van oude tekorten, met de verhoging 
van het reguliere onderhoud en vooral met de (gedeeltelijke) aanpak van de 
geactualiseerde lijst van achterstanden. Bij het laatste gaat het vooral om achterstallig 
onderhoud van wegen, openbare verlichting en verkeerslichten, oevervoorzieningen en 
baggeren. Het saldo van de erkende verstorende factoren is echter liefs ƒ 6,6 mln 
positief, zodat bij de steunverlening volledig sprake is van sanering. De jonge 
monumenten hebben thans in het kader van de monitoring van het verdeelstelsel de 



aandacht maar, gezien het nog niet beschikbaar zijn van hiervoor benodigde gegevens, 
kunnen de desbetreffende uitgaven vooralsnog geen rol spelen. 
  
De door Hilversum in het voorjaar van 1996 opgestelde meerjarenraming 1997-2001 
was gebaseerd op de geactualiseerde lijst van achterstanden en zou pas in 2018 tot een 
sluitende begroting leiden. Hiermee voldeed de gemeente niet aan het bijzonder 
voorschrift van de a.b.-1995 (in 2000 reëel sluitend). Om toch tot een in 2000 reëel 
sluitende begroting te komen, is vervolgens de geactualiseerde lijst van achterstanden in 
nauw overleg tussen gemeente en inspecteurs aan een nader onderzoek onderworpen. 
De hieruit resulterende meerjarensaneringsbegroting gaf voor 2000 een sluitende 
begroting zonder artikel 12-steun te zien. Hierbij  is rekening gehouden met de 
(stapsgewijze) invoering van het nadeel van de Fvw (ƒ 9,3 mln), met verwerking van de 
onderhoudsachterstand van openbare verlichting, wegen enz. binnen de verwachte duur 
van de artikel 12-periode (vierjarige annuïteit), met een aantal noodzakelijke reguliere 
investeringen  (onontkoombare/onuitstelbare vervangingsinvesteringen) en met een 
extra aandeel van de gemeente in de sanering van het tekort (oplopend van ƒ 5,2 mln in 
1997 tot ƒ 13,8 mln in 2000).  
  
Het extra aandeel bestaat uit een verhoging van de inkomsten en een verlaging van de 
uitgaven. De extra inkomstenverhoging betreft een matige trendmatige verhoging van 
de OZB-tarieven en de opbrengst van de verkoop van de CAI (de kabel), waarbij de 
netto-opbrengst (ruim ƒ 30 mln) is gereserveerd en het structurele rentevoordeel wordt 
ingebracht ter vermindering van het begrotingstekort. Als redenen om de opbrengst zelf 
van de CAI niet rechtstreeks in te zetten ter vermindering van het tekort noemt het 
inspectierapport het feit dat er nog het nodige op de gemeente afkomt dat niet bij artikel 
12 is betrokken (investeringen inzake jonge monumenten, het niet-excessieve deel van 
achterstanden in de infrastructuur, de riolering, enz.) terwijl de reservepositie marginaal 
is zodat er nauwelijks een buffer is om tegenvallers op te vangen. Zonodig kan dan deze 
reserve kabel ingezet worden, waarbij de gemeente zelf zal moeten zorgen voor dekking 
van de daling van structurele renteopbrengsten.  

  
De verlaging van de uitgaven betreft de concrete invulling van de 
bezuinigingstaakstelling uit het gemeentelijke saneringsprogramma, vastgesteld aan de 
hand van een eerdere Kerntakendiscussie. IFLO  spreekt van een zware gemeentelijke 
inspanning en noemt het bezuinigingsprogramma hard. 

  
Op grond van deze benadering stellen de inspecteurs voor Hilversum voor 1996 een a.b. 
van ƒ 9,6 mln te verlenen alsmede een a.u. voor de jaren 1997 tot en met 1999 van 
respectievelijk ƒ 7,9 mln, ƒ 6,7 mln en ƒ 5,6 mln, steeds geheel als saneringsbijdrage. 
Dit onder de volgende voorwaarden: 

de steun mag uitsluitend worden aangewend voor de onderdelen en tot de bedragen 
zoals in de meerjarensaneringsbegroting 1997-2001 en het IFLO-rapport vermeld; 

de gemeente dient ook in de jaren 1997 tot en met 1999 ervoor te zorgen dat het 
materiële evenwicht in de meerjarensaneringsbegroting gehandhaafd blijft en dat de 
verlaging van uitgaven en de verhoging van inkomsten in essentie worden 
gerealiseerd zoals is aangegeven. 

  



De inspecteurs stellen voor akkoord te gaan met de door de gemeente gewenste afkoop 
ineens van de a.u.-bedragen 1997 tot en met 1999.  Bruto gaat het om ƒ 20,2 mln, de 
contante waarde hiervan bedraagt ƒ 18,2 mln. Voorgesteld wordt dit laatste bedrag  als 
afkoopsom beschikbaar te stellen. 

  
Commentaar van de raad 

Uit de analyse van IFLO blijkt dat de oorzaak van de huidige financiële problemen 
vooral moet worden gezocht in de grote achterstanden in onderhoud en 
vervangingsinvesteringen. Er zijn geen exogene factoren gevonden die een hogere 
uitkering rechtvaardigen. In tegendeel,  er is sprake van  een positief saldo. Dit beeld 
stemt overeen met de resultaten van de herziening van het nieuwe verdeelstelsel. 

  
De raad is dan ook van mening dat de gemeente in beginsel zelf de problemen moet 
oplossen. Hij heeft kennis genomen van het feit dat er een onderzoek loopt naar de 
vraag of de kosten van jonge monumenten in de verdeling van de algemene uitkering 
moeten worden betrokken. Op de voor de gemeente Hilversum van belang zijnde uitslag 
van dat onderzoek wil de raad niet vooruitlopen en gaat er voorlopig van uit dat ook die 
kosten in een sluitende begroting zijn op te vangen. 
  
De raad constateert dat de gemeente ook mogelijkheden ziet om op den duur zonder 
artikel 12 steun te kunnen. Daarvoor is een ingrijpend saneringsproces nodig. De raad 
ziet in dat  het saneringsproces ernstig zal worden bemoeilijkt indien daarin geen 
bijdrage vanuit het Gemeentefonds zou worden gegeven. Hij kan derhalve akkoord gaan 
met de continuering van  de reeds eerder verleende artikel 12-steun. 
  
Hoewel de raad in z’n algemeenheid het uitgangspunt onderschrijft dat een artikel 12-
gemeente financieel zo spoedig mogelijk weer op eigen benen dient te staan, meent hij 
dat aan een afkoopsom ineens in plaats van een a.u. gedurende een toch ook beperkt 
aantal (drie) jaren  meer nadelen dan voordelen kleven. Tegenover het voordeel dat 
Hilversum dan na 1996 formeel geen artikel 12-gemeente meer is, staat het nadeel dat 
het extra benodigde bedrag van f 18,2 mln in mindering komt op het bedrag dat voor 
verdeling over alle gemeenten  beschikbaar blijft. Honorering van het verzoek van de 
gemeente zou betekenen dat achteraf het uitkeringspercentage zou moeten worden 
verlaagd . 
  
Een tweede bezwaar is dat het betalen van een afkoopsom een breuk is met de tot nu toe 
aangehouden lijn. Zeker gedurende de laatste jaren is bij andere gemeenten ook niet 
overgegaan tot het afkopen van een reeks van aflopende saneringsbijdragen. 

Indien dat bij Hilversum wel wordt gedaan, kan er een precedent worden geschapen dat 
nadelig kan uitwerken voor alle andere gemeenten. Zeker indien het gaat om grote 
bedragen zou dat kunnen leiden tot een van jaar op jaar sterk wisselend bedrag dat voor 
de uitvoering van artikel 12 jaarlijks nodig zou zijn en als gevolg daarvan een 
wisselvallig verloop van de uitkeringsfactor. Voor het voeren van een verantwoord 
financieel beleid hebben de gemeenten behoefte aan een redelijk voorspelbare 
ontwikkeling van die factor. De raad adviseert u dan ook niet tot afkoop van de 
toekomstige aanvullende uitkeringen over te gaan. 

  



  
Advies 
De raad adviseert u niet over te gaan tot het beschikbaar stellen van een afkoopsom 
ineens. Voor het overige adviseert hij u akkoord te gaan met de voorstellen van de 
inspecteurs inzake een a.b. voor het jaar 1996 van f 9,6 mln (geheel als 
saneringsbijdrage) en een a.u. voor de jaren 1997 tot en met 1999 van respectievelijk f 
7,9 mln, f 6,7 mln en f 5,6 mln (geheel als saneringsbijdrage) alsmede de daarbij 
gestelde bijzondere voorwaarden. 
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