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Kennisnemen van: 
De beantwoording van een aantal vragen uit de fractie van Harlinger Belang 

Beste raadsleden, 

Op 12 februari heeft de fractie van Harlinger Belang een aantal schriftelijke vragen ingediend 
in verband met het intrekken van de beroepsprocedure door Liander. 
Aan Liander zijn de afgelopen (precario)heffingen opgelegd voor het hebben van kabels en 
leidingen in en over gemeentegrond. Liander is in beroep gegaan tegen deze heffingen en 
heeft dit beroep onlangs ingetrokken. In deze brief leest u de beantwoording van de vragen 
die de fractie van Harlinger Belang daarover heeft gesteld. 

Liander heeft intussen precariobelasting betaald over de afgelopen jaren. U hebt daarvoor 
een voorziening getroffen in afwachting van de definitieve uitspraak over de rechtszaak. 

Hierna wordt na iedere vraag wordt het antwoord (cursief gedrukt) aangegeven. 

Vraag 1 
Om welke bedragen gaat het hier exact? 
Antwoord 
De rechtbank heeft ons 17 februari geïnformeerd dat de lopende procedures over de 
aanslagen 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn ingetrokken. Het totaalbedrag van deze opgelegde 
aanslagen bedraagt€ 2.846.814. Vanwege het feit dat Liander in beroep is gegaan zijn deze 
bedragen in een voorziening gestopt (oftewel; de opbrengst is nog niet in het rekeningsaldo 
verwerkt). Met het intrekken van de beroepsprocedure kunnen deze bedragen uit de 
voorziening vrijvallen en komen deze alsnog ten guste van de het rekeningresultaat. 
Verder heeft Liander ons vorige week bericht dat ook de lopende bezwaarprocedure 
voor de aanslag 2019 niet wordt voortgezet. Dit betekent dat ook deze opbrengst à 
€ 757.382 alsnog in het rekeningresultaat kan worden opgenomen. 

Daarmee valt totaal een bedrag € 3.604.196 vrij ten guste van het rekeningresultaat 2019. 
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Vraag 2 
Er van uitgaande, dat de vordering nu definitief geworden is, zal deze voorziening in 2020 
vrijvallen. Dit zal u middels een begrotingswijziging verantwoorden in de jaarcijfers 2020, 
{naar wij aannemen). Wanneer wordt dit aan de Raad voorgelegd? 
Antwoord 
Zoals uit bovenstaand antwoord blijkt, worden alle tot en met 2019 opgelegde aanslagen 
verantwoord in de jaarrekening 2019. Voor 2020 zal de begroting worden aangepast. 

In voorgaande jaren is de opbrengst geboekt bij het opleggen en meteen in de voorziening 
gestort. Omdat op voorhand niet bekend was of de opbrengsten daadwerkelijk zouden 
worden gerealiseerd, is dit budgetneutraal in de begroting opgenomen. Dit betekent dat 
zowel de opbrengsten als de storting in de voorziening niet in de begroting is verwerkt. 
Dit is ook voor 2020 en 2021 het geval. 
De raad kan dus een begrotingswijziging verwachten voor 2020 en in het meerjaren 
perspectief zal de jaarschijf 2021 op dit onderdeel worden bijgesteld. 

Vraag 3 
Welke bedragen gaat u de volgende jaren nog in rekening brengen bij Liander? 
Antwoord 
Het gaat om € 757.382 per jaar. Er kan over 2020 en 2021 nog worden geheven. 

Vraag 4 
Wordt de Raad hierover geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief? 
Antwoord 
De raad wordt geïnformeerd via de reguliere P&C cyclus. Concreet komt het er op neer 
dat deze informatie wordt opgenomen in gebruikelijke raadsinformatiebrief 'Financieel 
perspectief' met daar de begrotingsupdate voor 2020-2023. Bij deze update zit een 
raadsvoorstel met een begrotingswijziging. 

Vraag 5 
Worden deze bedragen betrokken bij het opstellen van de begroting van 2021 en het 
meerjarenperspectief? 
Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 2. 
NB. Het meerjarenperspectief na 2021 blijft ongewijzigd. Er is dan geen mogelijkheid meer 
om Liander deze heffing op te leggen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de secretaris> de burgemee 

W.R. Sluit 


