
 

Extra achtergrondinformatie deelnemers Marrekrite ten behoeve van uitgangspunten meerjarenbegroting 
2021-2024 
We hebben in overleg met DB besloten een handreiking te maken op de drie meest gestelde vragen en 
concept-zienswijzen ten aanzien van de meerjarenbegroting 2021-2024 en wat de overwegingen zijn geweest 
van het DB om de meerjarenbegroting op deze wijze aan het AB voor te leggen. 
 
Een korte algemene toelichting: 
Hieronder hebben we onze meerjarige balans gecomprimeerd weergegeven. Deze balans bestaat uit 
bezittingen (activa) en schulden (passiva). Het eigen vermogen -gepresenteerd aan de passiva-zijde van de 
balans- is het saldo van beiden: zolang het eigen vermogen positief is, zijn de bezittingen meer waard dan de 
schulden.  
 

 
 

 Vaste activa zijn de bezittingen die niet direct of op korte termijn in geld beschikbaar zijn. Het betreft bij 
Marrekrite steigers en damwanden (aanlegvoorzieningen), die aard- en nagelvast in de grond zitten. 

 Vlottende activa zijn de banksaldi en de debiteurenvorderingen: onder de laatste valt bij Marrekrite de 
doorschuif-BTW die jaarlijks achteraf aan de deelnemers in rekening wordt gebracht. 

 
Na een aantal jaren van voorbereiden hebben we de afgelopen jaren de vervanging van oude voorzieningen 
versneld. De meerjarige balansprognose laat derhalve een sterke stijging zien van het bezit: we investeren fors 
in nieuwe steigers en damwanden (vaste activa). De afgelopen twee jaar, dit jaar en ook komend jaar ligt het 
tempo van vervangen zodanig hoog, dat we (tijdelijk) meer geld uitgeven dan we aan deelnemersbijdragen 
binnen krijgen (op kasbasis). Dat is ook te zien aan de vlottende activa die duidelijk teruglopen (tot 2022). Dit 
heeft u ook uit de jaarrekeningcijfers van de afgelopen jaren kunnen opmaken. Vanaf 2022 zien we de 
vlottende activa opnieuw stijgen. Dit is het gevolg van het aantrekken van vreemd vermogen (leningen, 
vaste/vlottende passiva). 
 
Ons eigen vermogen neemt eveneens toe. Niet heel sterk, maar geleidelijk. Deze stijging is het gevolg van het 
begrotingsoverschot dat we hebben gepresenteerd. Dat overschot ontstaat (mede) omdat wij met ingang van 
2022 de bijdragen van de deelnemers weer meerjarig indexeren. Duidelijk is dat ons bezit veel sneller 
toeneemt dan ons eigen vermogen: het verschil moet daarom worden aangevuld met vreemd vermogen, 
anders zou de balans niet daadwerkelijk in balans zijn.  
 
Voor de goede orde: in deze presentatie hebben we de bestemmingsreserve Baggeren toegerekend aan het 
Eigen Vermogen en dat is ook formeel juist. Toch hebben we in onze notitie Reserves & Voorzieningen en ook 
in onze meerjarenbegroting aangegeven dat we deze reserve eigenlijk als “vreemd vermogen” beschouwen, 
omdat we aannemen dat we tenminste dit bedrag nodig zullen hebben om onze baggeropgave te realiseren. 
Tegenover deze reserve staat een verplichting waarin we eigenlijk geen keuzes meer kunnen maken. Wij zijn 
volop bezig in beeld te brengen over welke totale verplichting we eigenlijk spreken. Dit is een lastige opdracht 
met heel veel dimensies. Het hebben het DB beloofd zo snel als mogelijk met een stuk te komen waarin we 
meer inzicht kunnen geven. 

Meerjarenbalans Marrekrite (prognose) 2021-2024

Activa 2020 2021 2022 2023 2024

Vaste activa MVA 3.740.698  4.876.489   5.976.577   7.077.775   8.149.564   

Vlottende activa DKBG 1.320.475  554.236      661.328      759.292      889.727      

TOTAAL 5.061.173  5.430.725   6.637.905   7.837.067   9.039.291   

Passiva

Eigen Vermogen Reserves 5.046.173  5.265.725   5.471.905   5.670.067   5.871.291   

Vreemd vermogen lang -              -               1.000.000   2.000.000   3.000.000   

kort 15.000        165.000      166.000      167.000      168.000      

TOTAAL 5.061.173  5.430.725   6.637.905   7.837.067   9.039.291   



 

De drie meest gestelde vragen en antwoorden: 

We hebben de volgende drie vragen geformuleerd die wij terug zien keren in de reacties op onze 
begrotingsstukken. We hebben deze vragen beantwoord in de context van wat we u hiervoor hebben geschetst 
en menen u hiermee beter inzicht te geven in de stukken. 
 
1. Welke mogelijkheden zijn er voor uitbetaling van het Eigen Vermogen aan de deelnemers?  
Zoals u uit de balans kunt opmaken zit ons vermogen "vast" in onze vaste activa (damwanden en steigers). We 
kunnen daarom geen geld aan de deelnemers uitbetalen, zonder dat we daarvoor (meer en lang) vreemd 
vermogen moeten aantrekken (lenen). Dat leidt in principe tot een hogere last voor de deelnemers. 
 
CONCLUSIE: Marrekrite heeft zelf onvoldoende liquide middelen om de deelnemers (een deel van) het Eigen 
Vermogen uit te betalen. Hiervoor zou Marrekrite aanvullende leningen moeten sluiten. Dit is niet een logische 
stap. 
 
2. Waarom indexeert Marrekrite de deelnemersbijdrage per 2022? 
De van oudsher riante liquiditeitspositie van Marrekrite staat onder druk door de grote investeringsopgave, en 
door algemene loon- en prijsstijgingen. Waar Marrekrite de afgelopen jaren altijd alle kostenstijgingen heeft 
kunnen opvangen binnen de begroting en geen indexaties heeft doorgevoerd, mede door uitstel van 
investeringen, is dat nu niet langer mogelijk. Het saldo vlottende activa (kas/bank/giro) daalt snel. De vaste 
activa halen het eigen vermogen zodoende per 2022 in.  
 
Daarbij komt dat de onderhoudskosten ten aanzien van de Baggeropgave nog niet volledig zijn ingeprijsd in de 
meerjarenbegroting: de initiële baggeropgave is enorm, zie ook de toelichting onder vraag 3. De 
geactualiseerde en resterende investeringsopgave hebben we inmiddels wél exact en scherp in beeld. Deze is   
met het DB besproken en is minder groot en langdurig dan waar we bij de begroting van uit gingen, mede door 
de enorme versnelling die we nu realiseren. 
 
CONCLUSIE: Marrekrite zal voor de toekomstige houdbaarheid van de financien de komende 
meerjarenbegroting de deelnemersbijdragen moeten indexeren. 
 
3. Wat is de status van het beheerplan Baggeren en leidt dit tot een voorziening Baggeren? 
We hebben in de nota Reserves & Voorzieningen (AB december 2019) en in onze meerjarenbegroting 
aangegeven dat we de reserve "beschouwen als zijnde een voorziening" (dus als vreemd vermogen).                
Het opstellen van het beheerplan Baggeren is complex, maar we maken vorderingen. We streven naar een 
intelligent beheerplan waarbij we zeer efficiënt en effectief baggerwerk uitvoeren tegen minimale kosten. 
Doen we dit niet intelligent en op maat, dan loopt onze baggeropgave op tot ver boven de € 10 miljoen. U 
begrijpt dat de huidige reserve en een exploitatiebijdrage van krap € 0,15 miljoen per jaar onvoldoende is om 
die opgave te bekostigen, dus dit zal extra druk geven op ons meerjarig begrotingsresultaat en daarmee op de 
deelnemersbijdrage. 
 
Zonder actueel en accuraat onderhoudsplan mogen we geen voorziening vormen. Met een actueel baggerplan 
mogen we een voorziening vormen, maar dat hoeft niet. Wij anticiperen op een actueel onderhoudsplan (max. 
5 jaar oud) zodat we te allen tijde goed en volledig zicht hebben op onze onderhoudsopgave en welke 
budgetten daarvoor nodig zijn, maar zonder gebruik te maken van een voorziening. Zo kunnen we beter en 
flexibeler zorgen voor voldoende dekkingsmiddelen in de exploitatie en zorgen we tegelijk voor voldoende 
"control" binnen onze organisatie en in de verantwoording naar onze deelnemers. 
 
CONCLUSIE: Marrekrite stelt op dit moment een beheerplan Baggeren op. Dit beheerplan heeft impact op het 
begrotingsresultaat: de minimale impact zijn we nu aan het bepalen. Marrekrite zorgt dat het onderhoudsplan 
actueel blijft (iedere vijf jaar een geactualiseerd plan). Marrekrite heeft niet de intentie een voorziening 
Baggeren te vormen: via exploitatiebudgetten nemen we voldoende middelen op in onze meerjarenbegroting 
om de jaarlijks noodzakelijke opgaven uit te voeren. 


