
1 
 

Vragen raadsleden en commissie Nota Reserves en voorzieningen 2018  

 
Nr Omschrijving Antwoord 
 Vragen Auditcommissie 7 juni 2018   

 Vragen/Opmerkingen DUS  
1 De notitie uit te brengen na vaststelling van de 

jaarrekening over 2017. Alle overbodige teksten over 
CpvL kunnen dan vervallen. En de notitie sluit dan ook 
aan bij de jaarrekening over 2017. 

In de voorbereiding van de nota reserves en voorzieningen is 
sprake van samenloop met de werkzaamheden voor de 
jaarrekening 2017. In de nota reserves en voorzieningen is vooral 
het voorstel om geen rente meer te berekenen essentieel bij de 
samenstelling van de begroting 2019. Behandeling van de nota 
reserves en voorzieningen ná vaststelling van de jaarrekening 2017 
zou pas in september kunnen plaatsvinden. Voor de voorbereiding 
van de begroting 2019 zou het besluit over de renteberekening te 
laat zijn.  

2 Daar waar tabellen worden gebruikt en posten uit de 
reserves en de voorzieningen worden gebruikt verzoek ik 
u deze tabellen te splitsen. Dit zijn immers 2 
verschillende onder werpen. 

We nemen de suggestie mee bij de opstelling van de volgende 
nota.  

3 Daarnaast valt het mij op dat de voorzieningen voor 
grondexploitaties niet in deze notitie zijn meegenomen. 
Aangezien de  voorzieningen voor grondexploitaties van 
materieel belang zijn en voor de volledigheid van deze 
notitie stel ik voor om deze ook mee te nemen. 

De voorzieningen voor de grondexploitatie zijn in de tabel op 
bladzijde 12 opgenomen onder de kop “voorzieningen voor 
verplichtingen, verliezen en risico’s”. Verder is op bladzijde 10 van 
de bijlage een totaaloverzicht van reserves en voorzieningen van 
de grondexploitatie opgenomen.  

4 1. Pagina 2 punt 1 samenvatting 
 
Omdat dit een document is voor de komende 4 jaar stel 
ik voor om “De financiële positie van de gemeente is 
gezond” uit de tekst te halen. Dit is immers een waarde 
oordeel gebaseerd op de huidige stand van zaken. 

Van de totale nota kan gezegd worden dat het een weergave is van 
de huidige stand van zaken. De nota dient in elk geval 4-jaarlijks 
vastgesteld te worden. Als ontwikkelingen daartoe aanleiding 
geven, wordt de raad tussentijds geïnformeerd. De ontwikkelingen 
die we nu zien in zowel jaarrekeningen als meerjarenbegroting 
2018-2021 geven geen aanleiding om te veronderstellen dat de 
financiële positie op korte termijn onder druk komt te staan. 

5 2. Pagina 2 punt 1.2 beleidsvrijheid 
 
(deels) 
Wat is de regelgeving met betrekking tot het meenemen 
van bestemde reserves voor de berekening van het 
weerstandsvermogen? 

Bij de berekening van het weerstandsvermogen worden de 
reserves meegenomen die specifiek ook als doel hebben om risico’s 
zoals beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen op te 
vangen. Bij de instelling van een reserve moet dit doel ook 
benoemd worden en vormt dan ook onderdeel van het 
raadsbesluit. 
Concreet worden in de berekening meegenomen: 
Algemene reserve 
Reserve risicobuffer Grondbedrijf 
Bestemmingsreserve Sociaal Domein 
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6 3. Pagina 3 punt 1.5 

 
Worden voorgestelde wijzigen doorgevoerd op basis van 
deze nota, of komt er per wijziging een raadsvoorstel? 

De voorstellen zijn in het bijbehorende raadsvoorstel afzonderlijk 
benoemd en als beslispunt aangegeven. De voorgestelde 
wijzigingen worden op basis van de besluiten per onderdeel in het 
raadsvoorstel doorgevoerd. 

7 Punt 6: rekening houdend met de opmerking onder 
algemeen hoort deze niet meer thuis in deze nota 

Zie ook het antwoord naar aanleiding van deze opmerking. 

8 Punt 7: Waarom deze niet in 2018 afwerken en vanaf de 
begroting 2019 hier een jaarlijkse post voor opnemen? 

In de bijlage wordt op bladzijde 4 dieper ingegaan op deze reserve. 
Het is ook de bedoeling om vanaf 2019 structurele budgetten in de 
begroting op te nemen voor de planmatige uitvoering van 
restauraties van de collectie van het museum. In de reserve zit ook 
nog een bedrag voor digitalisering van documenten van het archief. 
Of dit budget van € 19.590,-- al in 2018 volledig ingezet is, kan nu 
nog niet ingeschat worden. Vandaar dat er nu vanuit wordt gegaan 
dat afronding van de reserve in het kalenderjaar 2019 zal 
plaatsvinden. 

9 4. Pagina 9 “voor de reserve majeure projecten”  
Indien dit 3 projecten zijn exact bekend zijn stel ik voor 
hier ook 3 bestemmingsreserves van de maken. 

De reserve Majeure projecten is vanaf de instelling door de raad 
opgezet voor de 3 projecten samen. Administratief technisch heeft 
het geen toegevoegde waarde om deze te gaan splitsen.  

10 5. Pag. 11  punt 4 Opheffing 
Tabel splitsen. Onder de kop bestemmingsreserves zijn 
ook voorzieningen opgenomen. 

In de tabel is in de linker kolom benoemd over welk type reserve of 
voorziening het gaat. Met deze informatie is de gevraagde 
verduidelijking al verwerkt in de tabel. 

11 6. Pag. 12 tabel. 
Ook hier het overzicht splitsen zodat er een aansluiting 
met de jaarrekening wordt gerealiseerd. 

De tabel is gebaseerd op de in het BBV gehanteerde begrippen en 
definities van reserves en voorzieningen. Deze indeling vormt ook 
de basis voor de jaarrekening. 

12 7. Pag1. Bijlage 1 
Indien er op de algemene reserve een claim ligt voor 
FLOW en WinD ligt het dan niet voor de hand om hier 
bestemmingsreserves voor te benoemen? Deze claim 
bedragen zijn immers niet vrij meer te besteden. 

De claim vanuit FLOW is in een afrondende fase. De claim voor het 
traject WinD is in de meerjarenbegroting 2018-2022 in de cijfers 
verwerkt ( specificatie onttrekkingen aan reserves bladzijde 151 
programma 5) en daardoor in beeld. Gelet op het tijdelijke karakter 
van de besteding is het niet opportuun om via een raadsbesluit 
hiervoor een afzonderlijke reserve in te stellen.  

 


