
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

Artikel 53 van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht gemeenten om in de toelichting 

op de balans inzicht te geven in de financiële verplichtingen waaraan de gemeente is verbonden, 

voor zover: 

• die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren en 

• deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost. 

Voorbeelden daarvan zijn langlopende huurcontracten en leasecontracten.  

 

Het is niet de bedoeling dat in de toelichting een lange lijst van meerjarig aangegane verplichtingen 

wordt opgenomen. Het gaat alleen om verplichtingen die politiek-bestuurlijk en financieel gezien 

van belang zijn. 

 

De Commissie BBV doet de stellige uitspraak om meerjarige inkoopcontracten, die zouden moeten 

voldoen aan Europese regels, in de toelichting op de jaarrekening bij de ‘niet in de balans 

opgenomen verplichtingen’ op te nemen voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten. 

De accountant betrekt de rechtmatigheid van de contractverlening bij de oordeelsvorming over het 

jaar dat het contract is afgesloten. Een eventuele onrechtmatigheid werkt dan niet door in de 

controleverklaring gedurende de rest van de looptijd van het contract. 

 

Naam Contract Start-

datum 

Einddatum Expiratie-

datum 

Contract-

waarde 

Rest-

waarde 

Fa. 

Hezelburcht 

Raam-

overeenkomst 

subsidie-

vervingsdiensten 

tussen IGSG5 en 

Hezelburcht 

01-01-

2016 

31-12-2018 31-12-2020 € 600.000  € 364.747  

SITA 

ReEnergy 

Roosendaal 

BV 

Overeenkomst 

inzake de 

verwerking en het 

transport van 

afval 

(afvalstoffen) 

01-01-

2010 

01-01-2020 01-01-2021 € 5.500.000  € 553.014 

VAR     

(Attero Zuid 

B.V.) 

Verwerken en 

transporteren van 

GFT 

01-01-

2015 

31-12-2022 30-06-2025 € 1.181.250  € 443.373 

 

Hagemans 

Werk BV 

Veranderkracht in 

100 dagen 

01-10-

2018 

01-10-2019 02-10-2021 € 295.800  € 178.927 

Driessen Flexibele 

arbeidskrachten 

payroll 

01-01-

2016 

31-12-2018 31-12-2020 € 9.207.193 € 873.747  

Sight 

landscaping 

bv 

Maaien recreatief 

grasveld  

19-03-

2018 

31-12-2018 32-12-2020 € 405.000 €  251.790 

Noot 

personen-

vervoer 

Leerlingen-

vervoer 

01-08-

2018 

31-07-2020 31-07-2022 € 2.869.584 € 864.318 



Naam Contract Start-

datum 

Einddatum Expiratie-

datum 

Contract-

waarde 

Rest-

waarde 

St huis van 

renkum 

Algemene 

voorzieningen 

Welzijn - Renkum 

voor Elkaar 

01-05-

2016 

Onbepaalde 

tijd 

 € 661.292 

(o.b.v. 4 

jaar)  

 

Lumens Algemene 

voorzieningen 

Welzijn - Renkum 

voor Elkaar 

01-05-

2016 

Onbepaalde 

tijd 

  € 924.120 

(o.b.v. 4 

jaar)  

 

Stimenz Algemene 

voorzieningen 

Welzijn - Renkum 

voor Elkaar 

01-05-

2016 

Onbepaalde 

tijd 

  € 1.248.872 

(o.b.v. 4 

jaar)  

 

Participe 

projecten 

Algemene 

voorzieningen 

Welzijn - Renkum 

voor Elkaar 

01-05-

2016 

Onbepaalde 

tijd 

  € 309.176 

(o.b.v. 4 

jaar)  

 

RSR 

revalidatie-

service 

Wmo 

Hulpmiddelen 

01-11-

2015 

30-06-2020 31-10-2019 € 1.084.546 € 113.887 

Div. zorgaan-

bieders WMO 

en jeugd 

Interactief 

Aankoopsysteem 

Sociaal Domein 

Regio Centraal 

Gelderland 

01-01-

2017 

01-07-2020  open einde 

regeling 

 

 

Kin installatie-

techniek 

Betreft bouw en 

onderhoud van 

MFC 

01-06-

2017 

01-06-2037  € 4.252.927 € 482.860  

De groene 

stroomfabr 

Elektriciteit 01-01-

2018 

01-01-2038  € 7.512.060 € 6.880.496 

Gazprom 

energy 

Levering van Gas 01-01-

2018 

31-12-2020 31-12-2022 € 797.982 € 123.036  

Accountant 

Astrium 

Overeenkomst 

accountants-

diensten 

01-12-

2019 

30-11-2023  € 259.920 € 259.920  

Attero Overeenkomst 

verwerking en 

transport fijn 

huishoudelijk 

afval 

01-01-

2020 

31-12-2024 31-12-2028 € 101,50 per 

ton restafval 

 

Attero Overeenkomst 

verwerking en 

transport fijn 

huishoudelijk 

afval 

01-01-

2020 

31-12-2024 31-12-2028 € 145,50 per 

ton restafval 

 

Zorg Lokaal Uitvoering 

administratie 

Wmo en jeugdwet 

01-01-

2020 

31-12-2021  € 205.700 € 205.700  



Naam Contract Start-

datum 

Einddatum Expiratie-

datum 

Contract-

waarde 

Rest-

waarde 

Re-integratie-

voorziening 

Jobcoaching 

Raamovereenkom

st voor het 

aanbieden van 

jobcoach-

voorzieningen 

01-04-

2019 

31-03-2020 31-03-2023 € 400.000 € 400.000  

 

Naast de hiervoor genoemde inkoopcontracten die Europees aanbesteed zijn, is sprake van de 

volgende crediteuren die niet Europees aanbesteed zijn (en daardoor onrechtmatigheid op het 

gebied van inkopen en aanbesteden). Hiervan is de resterende contractwaarde opgenomen in de 

volgende tabel: 

 

Naam Contract Resterende  

Contractwaarde 

Kummeling B.V. Groenonderhoud € 86.915 

Bender Inhuur diverse personen € 36.745  

Bender detachering Inhuur € 7.300 

Eiffel Inhuur € 5.730 

  € 136.690 

 

Eigen bijdrage op grond van de Wmo 

Een aanvrager van een voorziening op grond van de WMO (zoals hulp in de huishouding, 

begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of  beschermd wonen) is op grond van de Wmo een 

bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van 

deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om 

privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en 

volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. 

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de 

wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de 

eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent 

dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen 

kunnen worden verkregen. 

 

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum  

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 

continuïteitsveronderstelling van de gemeente Renkum. Echter, als gevolg van de uitbraak van het 

coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om 

de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke 

maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen. De 

gevolgen voor het resultaat en de financiële positie van de gemeente Renkum zijn op dit moment 

nog niet te overzien. Het college gaat desondanks uit van een duurzame voortzetting van de 

activiteiten. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van 

continuïteit van de gemeente Renkum. 

 

 


