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Beantwoording schriftelijke vragen
Datum

3 juli 2018
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Van der Kammen,

4374287
Uw kenmerk

-Contactpersoon

J.P.M. (Judith) van der Ham
Telefoon

Bij brief van 16 juni 2018, ingekomen op 16 juni 2018, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

(073) 680 85 46
Email

jvdham@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Op 16 april ontvingen Provinciale Staten een brief d.d. 12 april 2018 van
Havenschap Moerdijk die op de lijst ingekomen stukken 5 april 2018 tot en
met 18 april 2018 is opgenomen onder nummer 010.L10 als "Ter
beoordeling aan Provinciale Staten van Havenschap Moerdijk voorlopige
Jaarrekening 2017 en concept Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling
Havenschap Moerdijk met mogelijkheid tot indienen van zienswijze voor 21
juni 2018".
Kan het college toelichten waarom bij de vergaderstukken van statenvoorstel
34/18 die wij van het college ontvingen vervolgens enkel de
conceptbegroting 2019 uit 010.L10 is toegevoegd, en rest (de jaarrekening
2017 en de aanbiedingsbrief aan PS) is weggelaten?
Antwoord: Wij hebben van de griffie, gedateerd op 17 april 2018 met het
kenmerk 4346896, het volgende verzoek ontvangen: “Provinciale Staten
gaan in hun vergadering van 1 juni 2018 de lijst van ingekomen stukken
vaststellen. Conform afspraak worden zaken op voorhand aan u
overgedragen. Ik verzoek u de behandeling over te nemen ten aanzien van
het verzoek om zienswijze op de concept Begroting 2019
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Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk en hiervoor een voorstel
voor te bereiden.”
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Met het genoemde Statenvoorstel zijn we aan dit verzoek tegemoetgekomen.
Het al dan niet indienen van een zienswijze komt ook tegemoet aan de
wettelijke voorschriften zoals genoemd in het statenvoorstel bij de paragraaf
bevoegdheden. Voor de Staten is geen formele bevoegdheid vastgelegd met
betrekking tot het proces van besluitvorming over de jaarrekening van een
Gemeenschappelijke Regeling.
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2. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen artikel 58b luidt:" Het dagelijks
bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15
april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening
aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van
de deelnemende provincies."
De jaarrekening 2017 is daarmee op grond van de wet functioneel
samenhangend aan de begroting van 2019.
Waarom heeft het college in de statenvergadering geweigerd directe en
indirecte vragen over de jaarrekening 2017 te beantwoorden, ondanks de
samenhang die de wet benoemt tussen de jaarrekening 2017 en de begroting
2019, waarop PS een zienswijze mogen indienen?
Antwoord: Het college heeft aangegeven dat zij bereid is de vragen met
betrekking tot het geagendeerde onderwerp, Zienswijze op concept begroting
Havenschap Moerdijk 2019, te beantwoorden. Verder hebben wij u ter
vergadering uitgenodigd met betrekking tot uw overige vragen schriftelijke
vragen in te dienen en dat wij die zullen beantwoorden volgens de
gebruikelijke procedure.

3. Volgens de jaarrekening 2017 van het Havenschap is er in de jaarrekening
2016 ten onrechte vanuit gegaan dat er géén lening verstrekt zou zijn terwijl
dat wel het geval is.
3.a. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat 133 miljoen euro vergeten is op te
nemen?
3.b. Waarom is er in dát licht bezien een goedkeurende verklaring van de
accountant over 2016?
3.c. Is de accountant daar nog op teruggekomen bij de interim controle
2017?
3.d. Welke maatregelen heeft het college genomen om dit soort vergissingen
voortaan uit te sluiten?
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3.e. Heeft het vergeten op te nemen in de eindbalans 2016 van de lening
aan het Havenbedrijf nog een effect op het lopende jaar dan wel de
meerjarenbegroting 2019?
3.f. Zijn er anderzins relevante vermeldenswaardige feiten over dat onterechte
uitgangspunt te noemen?
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Antwoord:
3.a. Het bedrag van 133 mln was niet vergeten op de balans maar
opgenomen onder de rubriek Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen. Bij
nader inzien en in overleg met de accountant is geconcludeerd, dat dit
bedrag opgenomen moet worden onder de rubriek Overige uitzettingen met
een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Met de openingsbalans van
2017 is dit gecorrigeerd. Beide rubrieken maken onderdeel uit van de
hoofdrubriek Financiële vaste activa. Er is geen invloed op de balanstotalen
geweest.
3.b. De constatering en correctie heeft plaats gevonden in overleg met de
accountant. Er was geen aanleiding voor de accountant hier nadere
opmerkingen over te maken.
3.c. Nee.
3.d. Het bestuur van de BVO blijft verantwoordelijk voor het opstellen van de
jaarrekening.
3.e. Nee, zie antwoord a.
3.f. Nee.

4. Volgens de jaarrekening 2017 van het Havenschap heeft het Havenbedrijf
een verlies over 2017, veroorzaakt door eenmalige kosten.
4.a. Hoe groot zou het verlies van het Havenbedrijf zijn waarvan in de
jaarrekening van het Havenschap werd uitgegaan?
4.b. Om welke eenmalige kosten van het Havenbedrijf gaat het in de
jaarrekening 2017 van het Havenschap?
Volgens de jaarrekening 2017 van het Havenbedrijf is er een winst van ruim 4
miljoen euro. Geen verlies dus, zoals de begroting 2019 van het Havenschap
suggereert.
4.c. In de wetenschap dat er geen verlies is, maar een winst van ruim 4
miljoen euro, is er dan nog steeds sprake van de noodzaak om -zoals
voorgesteld in de begroting 2019 van het Havenschap- de financieringsruimte
voor het Havenbedrijf te verruimen? Zo ja, kunt u dat kwantitatief
onderbouwen?
Antwoord:
4.a. € 2.343.431
4.b. Er is uiteindelijk geen sprake geweest van eenmalige kosten.
4.c. Ja, deze is gebaseerd op de liquiditeitsplanning van Havenbedrijf
Moerdijk.
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5. Waarom wordt vanaf de begroting 2019 van het havenschap Moerdijk
steeds meer korte termijn leningen en uitzettingen gepresenteerd? Wat
betekent deze omschakeling voor het publieke provinciaal kapitaal en voor de
financiële kengetallen, en welke beleidsmatige keuze ligt hieraan ten
grondslag?
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Antwoord: De huidige financiering bestaat voornamelijk uit renteswaps
gekoppeld aan lopende contracten. De kasgeldleningen gekoppeld aan de
renteswaps worden vanwege de duur van de leningen gepresenteerd als
vaste leningen. Er is geen invloed op het publieke provinciale kapitaal. Het
weerstandsvermogen van Havenbedrijf Moerdijk is dusdanig solide dat er in
de begroting van de provincie geen voorzieningen/reserveringen zijn
getroffen voor de BVO. Nieuwe inzichten over het gebruik van renteswaps
laten zien dat deze weinig toegevoegde waarde hebben. Renteswaps
worden dan ook niet meer ingezet als financieringsinstrument. Bij toekomstige
financiering is uitgangspunt dat vlottende activa worden gefinancierd met
vlottende middelen (vlottende schulden, rekening courant krediet) en dat vaste
activa worden gefinancierd met vaste middelen (vaste schulden en eigen
vermogen). Per saldo groeit daarmee de omvang van korte
financieringsmiddelen.

6. Hoeveel kapitaal van het Havenschap wordt gebruikt voor het
verwezenlijken van de duurzaamheids- en klimaatdoelen van het
Havenbedrijf?
Antwoord: De verstrekte financiering aan het Havenbedrijf geschiedt op basis
van de liquiditeiten prognose en niet op basis van individuele projecten. U
kunt de begroting en jaarrekening van het Havenbedrijf vinden op de website
van het Havenbedrijf: https://www.portofmoerdijk.nl/havenbedrijf/feiten-encijfers/.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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