
Technische vragen D66 inzake Burap II 

t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 14 september 

Na het bestuderen van de goede Burap 2, zijn er nog 4 verhelderende, technische vragen 
onzerzijds: 

1. Er wordt op pagina 3, bij de autonome bijstellingen, een nadeel van € 190 
aangegeven voor de invoering van de vpb. Dit zijn de kosten voor de fiscale 

dienstverlening (blz. 7). Wat opvalt op blz. 6 bij taakveld 0.9 is dat er geen vpb 

opgenomen is in de lasten en ook geen realisatie. De vraag is of we dan vpb 
vrijgesteld zijn. 

Antwoord 1:  
Nee we zijn niet VPB vrijgesteld.  
Wij zijn reeds bij het uitvoeren van de vpb-analyse 2016 voor een aantal activiteiten met de 
belastingdienst in vooroverleg getreden en hebben expliciet afstemming gezocht. Op basis van dit 
vooroverleg zijn de volgende goedkeuringen door de Belastingdienst verstrekt. 

 Activiteit straatparkeren kwalificeert voor toepassing van de overheidstakenvrijstelling 

 Activiteit ‘verhuur en verkoop van gemeentelijke eigendommen’ kwalificeert als 
normaal vermogensbeheer en vormt derhalve geen Vpb-plichtige activiteit 

Daarnaast is een drietal activiteiten aan de Belastingdienst voorgelegd, waarvoor de 
Belastingdienst heeft aangegeven niet in te (kunnen) stemmen met het door de gemeente 
Veldhoven ingenomen standpunt. Deze situatie van ‘agree to disagree’ is transparant bij de 
Belastingdienst onder de aandacht gebracht. 
Ook hebben wij in juli 2021 nog een afstemmingsbrief aan de Belastingdienst gestuurd ten aanzien 
van de activiteit ‘starters- en stimuleringsleningen’. Deze activiteit hebben we conform ons 
standpunt niet meegenomen in de aangifte. Er is echter nog geen inhoudelijke reactie van de 
Belastingdienst.  

 
Tot slot hebben we een langdurig en intensief traject met de belastingdienst doorlopen met 
betrekking tot de bouwgrondexploitatie, waarbij alle parameters ten behoeve van de Vpb-analyse 
zijn besproken. De afspraken die uiteindelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen, zijn 
vastgelegd in een (Veldhoven specifieke) vaststellingsovereenkomst met maatwerk afspraken. Ten 
tijde van het opstellen van burap II 2021 waren wij hier nog mee bezig. Bij de 3e burap zult u dan 
ook een bijstelling van de vpb last in 2021 zien. De vpb last in 2022 en volgende jaren is reeds in 
de begroting opgenomen. 

2. Er wordt  op pagina 3 bij de autonome bijstellingen over de verhoging van de 

algemene uitkering beschut werk gezegd dat deze toegevoegd wordt aan de ERGON, 

met een nadeel van € 138k. Dit wordt meerjarig neergezet. Dit geheel lezend was de 

verwachting dat een algemene verhoging budget neutraal zou worden doorgezet. Kan 
dit toegelicht worden? 

Antwoord 2:  
De verhoogde bijdrage aan Ergon is budgetneutraal. De verhoging van de bijdrage aan Ergon 
wordt namelijk gedekt door een hogere uitkering Participatie binnen het gemeentefonds. Dit geeft 
een bijstelling op de baten. Overigens stijgt het gemeentefonds door meer oorzaken dan alleen de 
uitkering Participatie. 
En omdat de totale verhoging van het gemeentefonds als belangrijke bijstelling is aangegeven, 
wordt ook deze bijstelling aan Ergon op de lasten aangegeven. 
  



3. Bij programma 5. Sport wordt een nazorgbudget t.b.v. het maken van een 

verbindingsgang van het nieuwe zwembad naar de sporthal van € 302 voor 2022 
ingericht (blz. 20 verwijzing 1). Dit geeft aanleiding tot 2 vragen: 

a. Als dit voor 2022 is voorzien, waarom dan in de BURAP 2 reeds verrekend? 

Antwoord 3a:  

De investeringen voor het zwembad zouden in 2022 gereed zijn. Deze investeringen blijken 
conform de planning al gereed te zijn in december 2021, waardoor er budget verschuift van 2022 
naar 2021. Daarbij wordt een nazorgbudget (nieuw investeringsnummer) gecreëerd voor 2022. Dit 
bedrag komt van de bestaande investeringen van het zwembad en is budgettair neutraal uitgeruild.  

b. in de opbouw van dit bedrag is het merendeel voor installaties en niet voor 
bouwkundige en inrichtingszaken. Kan dit toegelicht worden? 

Antwoord 3b:  
In het investeringenoverzicht is de € 300 nazorg niet zichtbaar, omdat deze in 2022 staat gepland. 
De zichtbare bedragen van de bijstelling betreft de verschuiving van het budget van 2022 naar 
2021. 

4. Bij programma 8 kunnen we constateren dat de meerjarige bijstelling van 

resultaten (BGE) woningen (pag. 30) bij Kransackerdorp cumulatief ruim € 3 miljoen 
is. Gaarne een nadere toelichting. 

Antwoord 4:  
Op basis van ingediende zienswijzen is bij de vaststelling van het bestemmingsplan Zilverackers, 
Kransackerdorp een spuithindercirkel opgenomen vanwege een buiten het plan gelegen 
bomenkweekbedrijf. Deze spuithindercirkel ligt over een over een deel van het gemeentelijk 
woningbouwgebied. Deze woningbouwgrond is door de spuithindercirkel momenteel niet 
verkoopbaar. Vandaar de lagere opbrengst. De gemeente is bezig om de bomenkwekerij aan te 
kopen. Op hoofdlijnen is er overeenstemming met de eigenaar. Na aankoop kan de hindercirkel 
opgeheven worden en is de grond weer verkoopbaar. Dan zal het resultaat weer omhoog gaan. 

 

 

 

 


