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ONDERWERP Bestuurlijke reactie op concept bestuurlijk rapport Transformatiefonds 

Geachte heer De Ridder, 

Op 31 januari 2019 hebben wij de concept rapportage over het Transformatiefonds van de 
Rekenkamer Zaanstad ontvangen. U heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd 
uiterlijk 14 februari 2019 een reactie to geven op het concept-bestuurlijk rapport. 

Het college waardeert de grondige aanpak waarmee de rekenkamer de opzet van het 
Transformatiefonds heeft onderzocht. De Rekenkamer concludeert dat Zaanstad door de instelling 
van het Transformatiefonds een belangrijke stap heeft gezet om to voorkomen dat de financiele 
positie wordt uitgehold. Het college onderschrijft dit. Dit is bij de invoering van het Transformatiefonds 
een zeer bewuste keuze van Zaanstad geweest. Zaanstad heeft gezocht Haar de best mogelijke 
manier om de stad met de beschikbare begrotingsruimte op korte termijn vooruit to helpen en 
tegelijkertijd op langere termijn geen nadelige effecten hiervan to ondervinden. 

Dat is pionieren. Bij andere gemeenten of overheden zijn nauwelijks voorbeelden van soortgelijke 
fondsen to vinden. Bij pionieren hoort ook een begin van leren, uitproberen en ontdekken van wat wel 
en niet werkt. De raad heeft daar vijf jaar de tijd voor gegeven. Na vijf jaar is de verwachting 
voldoende ervaringen to hebben (concrete casussen) om de opzet en werking to evalueren. Dan is 
ook het moment om de uitgangspunten en aannames op juistheid to toetsen en eventuele 
veranderingen in voorwaarden of proces voor to stellen. Het college acht de casuistiek tot nu toe -
slechts twee projecten zijn aan de raad voorgelegd die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het 
Transformatiefonds -nog to beperkt om al conclusies over de werking van het Transformatiefonds to 
kunnen trekken. 

De Rekenkamer plaats kanttekeningen bij de wijze waarop het Transformatiefonds is uitgewerkt. De 
harde conclusie dat'de wijze waarop dit idee is uitgewerkt niet het gewenste houvast biedY deelt het 
college niet. Er zijn objectieve berekeningen gemaakt door een op dit gebied zeer deskundig bureau 
(Cebeon) en het proces is zo ingericht dat er voldoende waarborgen' zijn om ondoelmatig gebruik to 
voorkomen. Het onbedoeld uithollen van de financiele functie acht het college hiermee zo goed als 

~ Elk voorstel voor een bijdrage uit het Transformatiefonds vereist een apart raadsbesluit. Het raadsvoorstel 
hiervoor gaat gepaard met een advies van de ambtelijke, onafhankelijke Investeringsboard die toetst of aan de 
randvoorwaarden en criteria van het fonds is voldaan. 
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uitgesloten. Desalniettemin zijn er altijd verbeteringen mogelijk. De rekenkamer heeft deze 
geformuleerd in een aantal aanbevelingen. Het college onderschrijft deze indien het aanscherpingen 
betreffen van de eerdere besluitvorming door de raad. Een aantal aanbevelingen loopt vooruit op het 
afgesproken evaluatiemoment van vijfjaar. Het college wil voor deze aanbevelingen vasthouden aan 
de termijn van vijf jaar en deze aanbevelingen betrekken bij de evaluatie die dan uitgevoerd zal 
worden. 

De Rekenkamer heeft twee concrete aanbevelingen ten aanzien van de berekeningen voor het 
Transformatiefonds. Het college heeft daarbij de volgende opmerkingen bij. 

Aanbeveling 1: ga na of uitgangspunten van berekeningen sporen met toekomstvisie 
Maak de belangrijkste uitgangspunten over de fysieke en sociaal-economische kenmerken van de 
doorgerekende groei van Zaanstad in de periode 2077 - 2042 inzichtelijk. Ga voor elk van deze 
uitgangspunten na of deze sporen met het toekomstbeeld waaraan Zaanstad op dit moment werkt. 
Een aanvullend, maar belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de door Zaanstad aangeleverde 
informatie voor de berekening, zoals de gehanteerde WOZ-waarden, ook sporen met de 
uitgangspunten van de visie en de doorrekening daarvan. 

Aanbeveling 2: maak voorzichtigheid in berekeningen Transformatiefonds inzichtelijk 
Beschrijf de precieze berekening die ten grondslag ligt aan het vastgestelde maximale bedrag van 
€10.000 per woning uit het Transformatiefonds. Geef daarbij inzicht in Welke stappen er 
voorzichtigheid is toegepast en wat het (verwachte) effect hiervan is op het vastgestelde maximale 
bedrag. 

Reactie college: 
Bij de instelling van het fonds is Cebeon gevraagd de berekeningen voor Zaanstad uit to voeren. 
Cebeon is gevraagd omdat zij de kennis, kunde en ervaring in huffs hebben om dergelijke 
berekeningen, vooral op het gebied van het gemeentefonds, uit to kunnen voeren. Ook hebben zij 
datasets van meerdere gemeenten om waar nodig vergelijkingsmateriaal in to kunnen zetten. Dit komt 
de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de berekening ten goede. Zaanstad heeft vertrouwen in 
de kwaliteit van het werk dat Cebeon oplevert en verwijst Haar de door hen opgeleverde rapporten 
voor de precieze berekeningen en de stappen die zijn gevolgd. Dat op een aantal onderdelen 
voorzichtig is geraamd is onderdeel hiervan. Elk onderdeel waar voorzichtigheid is toegepast heeft als 
resultant dat de kans op uitholling van de financiele functie verder verkleind wordt. Dit is beschreven 
in de rapporten. Kwantificering hiervan achteraf heeft voor het college Been toegevoegde waarde. 

Zaanstad heeft voor de berekeningen die Cebeon Bing maken alle informatie aangeleverd die Cebeon 
van belang achtte voor de berekeningen. Deze informatie was gebaseerd op de toekomstvisies zoals 
die toen bekend waren. De afspraak is na vijf jaar een evaluatie van het Transformatiefonds uit to 
voeren, waarbij ook de toenmalige berekeningen en berekeningswijze aan de meer recente 
toekomstvisies en inzichten getoetst worden. Het college ziet geen toegevoegde waarde deze toets 
eerder of tussentijds to doen. Het is daarbij ook niet de verwachting dat de toekomstvisies tussentijds 
zodanig wijzigen dat dit zou leiden tot significant andere uitkomsten van de berekeningen. 

Beide aanbevelingen zal het college betrekken bij de evaluatie van het Transformatiefonds na vijf 
jaar. 

De Rekenkamer heeft ook twee aanbevelingen gedaan over het (verwachte) effect op de financiele 
positie. Het college heeft daar de volgende reactie op: 
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Aanbeveling 3: maak een expliciete keuze voor het al dan niet of/ossen van schuld 
Breng hiervoor de financiele gevolgen van het wel en niet aflossen van de schuld systematisch in 
beeld. Daarbij is het zaak om deze gevolgen ook to beschouwen in het perspectief van de gehele 
Zaanse financiele positie. Wj wijzen hiervoor op ons onderzoek Haar de financiele positie (2016) 
waarin we een raamwerk hebben gepresenteerd waarmee dit snort vraagstukken inzichtelijk kunnen 
worden gemaakt. 

Reactie college: 
Het college onderschrijft de aanbeveling om de keuze om al dan niet de schuld of to lossen expliciet 
to maken. Ook in het gesprek met de gemeenteraad bij de eerste voorstellen ten taste van het 
Transformatiefonds is deze behoefte geuit. Het college is voornemens de spelregels rondom het 
Transformatiefonds in de eerstvolgende actualisatie van de Financiele Verordening op to nemen. 
Daar wordt dit punt aan toegevoegd. 
Het in beeld brengen van de financiele gevolgen van het wet aflossen is niet aan de orde. In de 
Financiele Verordening worden de eerder in het raadsbesluit van de begroting 2017 opgenomen 
spelregels aangescherpt en geexpliciteerd, waar dat nodig is. Er worden echter geen eerder 
gemaakte keuzes ter heroverweging voorgelegd. Het voorleggen van alternatieve doorrekeningen is 
daarmee niet aan de orde. 
Wel heeft het college in gesprekken met de raad toegezegd om bij elk voorstel ten taste van het 
Transformatiefonds inzicht to geven in de gevolgen van het besluit op de schuldontwikkeling. 

Aanbeveling 4: voeg ontstane financiele ruimte door groei weer toe aan Transformatiefonds 
Voeg elk jaar de financiele ruimte die wordt toegerekend aan de met het Transformatiefonds 
gerealiseerde groei (jaarlijks € 500 per woning) minus de rentelasten die het gevolg zijn van de inzet 
van het Transformatiefonds weer toe aan de reserve van het Transformatiefonds. Licht de 
ontwikkeling van de stand van de reserve toe aan de hand van de verstrekte bijdragen, de 
gerealiseerde groei en de weer toegevoegde financiele ruimte aan de reserve. 

Reactie college: 
Het college verbaast zich over deze aanbeveling. De rekenkamer stelt voor de extra inkomsten die 
niet nodig zijn voor dekking van de rentelasten, toe to voegen aan het Transformatiefonds. Het college 
heeft hier een aantal bezwaren tegen. Ten eerste hecht het college eraan dat extra vrije middelen 
integraal worden afgewogen op de daarvoor bestemde P&C momenten. Als deze aanbeveling wordt 
overgenomen, is dat niet meer mogelijk. De middelen zijn dan al vooraf geoormerkt voor het 
Transformatiefonds om bij to dragen aan het realiseren van extra woningen. Ten tweede wordt het 
Transformatiefonds extra gevoed, zonder dat afgewogen is of deze extra middelen nodig zijn. Voor de 
komende jaren is er ruim voldoende geld in het fonds beschikbaar om de geplande investeringen to 
kunnen doen en is er geen noodzaak tot extra voeding. Bovendien geeft dit extra druk op de lening 
portefeuille als deze extra middelen ook tot besteding zouden komen. Ten derde is het argument dat 
de Rekenkamer aandraagt om zo `eenvoudig to kunnen volgen in Welke mate Zaanstad erin slaagt om 
de verstrekte bijdragen uit het Transformatiefonds weer terug to verdienen met hogere opbrengsten 
uit het Gemeentefonds en OZB' niet relevant. In de besluitvorming over het Transformatiefonds is niet 
opgenomen dat de uitgaven uit het Transformatiefonds terug verdiend moeten worden. Dit is ook nooit 
een uitgangspunt bij de opzet van het Transformatiefonds geweest. Tot slot is het voorstel 
administratief zeer bewerkelijk. Het college zal deze aanbeveling daarom niet overnemen. 

De laatste aanbeveling die de Rekenkamer doet betreft het uitsluiten van ondoelmatige aanwending 
van het Transformatiefonds. 
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Aanbeveling 5: spits beleidskader expliciet toe op uitsluitend nieuwe woningen 
Herformuleer het vastgestelde beleidskader voor het Transformatiefonds. Beschrijf daarb~ duidelijk de 
voorwaarde dat een b~drage alleen mag worden verstrekt voor woningen die zonder steun in het 
geheel niet zouden kunnen worden gebouwd. 

Het college onderschrijft deze aanbeveling. De spelregels voor het Transformatiefonds zijn vastgelegd 
in het raadsbesluit bij de Begroting 2017. Dat is inmiddels 2,5 jaar geleden. Zoals hiervoor beschreven 
is het college voornemens om in het voorjaar 2019 een geactualiseerde versie van de Financiele 
Verordening ter vaststelling aan de Raad aan to bieden. Daarin zullen de spelregels van het 
Transformatiefonds opgenomen worden en waar nodig worden de huidige spelregels aangescherpt. 
De voorwaarde dat een bijdrage alleen mag worden verstrekt voor woningen die zonder steun in het 
geheel niet zouden kunnen worden gebouwd, zal expliciet worden opgenomen. Overigens zal dit in de 
praktijk ook altijd het geval zijn, enerzijds omdat juist hierop gestuurd en f onder andere door de 
Investeringsboard) getoetst wordt en anderzijds omdat de regels op staatsteun dit al borgen. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders Zaanstad, 

drs. J. Hamming, Burge eest~r~ 

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris 

~' 


