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In leiding

7 Samenvatting

De geldende nota reserves en voorz ieningen is opgesteld in 2013. In het kader van het traject
"Kiezen met Visie" is in 2015 deze nota op onderdelen geactualiseerd. In de door uw raad
vastgestelde verordening ex. artikel 212 Gemeentewet is opgenomen, dat deze nota eens per 4
jaar geactualiseerd dient te worden. In de actuele versie dienen de beleidswijzigingen en het
instellen, opheffen en samenvoegen van de reserves te worden opgenomen. Bij de nu voorliggende
nota 2018 is deze actualisatie uitgevoerd.

Vanaf l januari 2017 geldt het gewijzigde Besluit begroting en verantwoording gemeenten en
provincies (BBV). Het BBV heeft ook gevolgen voor de manier waarop beleidsmatig met reserves
en voozieningen omgegaan moet worden. Belangrijk nieuw element vanuit de herziening BBV in
2077 is de aanbeveling om geen rente meer aan de reserves toe te voegen. Deze aanbeveling en
de gevolgen ervan voor het beleid van de gemeente Weert zal toegelicht worden. Onderstaand
wordt het kader weergegeven ten aanzien van de vorming en het gebruik van reserves en
vooaieningen. De gemeente Weert beschikt over een aantal reserves en voorzieningen, waarmee
zorgvuldig omgesprongen wordt. De financiële positie van de gemeente is gezond.

1.1 Wettel¡jk kader

Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan
te merken en die vrij zijn te besteden. Artikel 43 lid 1 van het BBV onderscheidt de reserves naar
(a) de algemene reserve(s) en (b) bestemmingsreserve(s). Voorzieningen zijn
vermogensbestanddelen die binnen het BBV als vreemd vermogen worden aangemerkt en niet vrij
te besteden zijn. Vooaieningen moeten dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen of
risico's waarvoor ze zijn gevormd.

Voorzieningen vertonen een aantal belangrijke overeenkomsten met reserves, maar ook
verschillen. In deze nota komt daarom opnieuw ook de visie op voorzieningen en de toereikendheid
ervan aan de orde. Een belangrijk verschil is dat voorzieningen tot het vreemd vermogenl behoren
en reserves tot het eigen vermogenz. Aan de overeenkomsten en andere verschillen wordt
verderop in deze nota aandacht besteed. Onderstaand een verkort overzicht wat een reserve en
vooziening inhoudt:

Reserve
o is gevormd door bestemming van het

resultaat
. is vrij besteedbaar
r presenteren bij eigen vermogen
. aanwending + toevoeging o.b.v.

raadsbeslu it

. is verplicht gevormd door het nemen
van een last

. heeft een verplichte bestedingsrichting
r prgs€nteren bij vreemd vermogen
. aanwending + toevoeging o.b.v.

raadsbeslu it

1.2 Beleidsvrijheid

Evaluatie van de reservepositie en het bijbehorende beleid uil2Ot3/2015 is dus noodzakelijk,
waarbij de reserves, afhankelijk van de bepaalde bestemming, (deels) als weerstandscapaciteit
kunnen worden gebruikt. Ook al heeft de gemeente het ¡ntegraal risicomanagement in beeld, het
blijftvan belang het beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen aan te scherpen. De
gemeente is vrij in het aantal reserves. Instellen, toevoegen en onttrekking aan reserves is aan de
raad. Als de omstandigheid zich voordoet dan moet een gemeente een voorziening vormen. Het

1 Vreemd vermogen: betreft bestaande verplichtingen van de gemeente die voortkomen uit gebeurtenissen in
het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteeft u¡t een u¡tstroom van middelen uit de
gemeente. Vreemd vermogen van gemeenten kan worden onderverdeeld ¡n vaste en vlottende schulden,
voorz¡eningen en overlopende passiva.
2 Eigen vermogen: het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de
jaarrekening.
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BBV geeft aan wanneer de vorming van een voorziening noodzakelijk is naast het eigen beleid van
de gemeente voor vorming van een voorziening.

1.3 Gemeentelijk beleid

In deze nota wordt hoofdzakelijk het bestaande beleid met betrekking tot de uitgangspunten nog
eens voor het voetlicht gebracht. Als er bij een reserve of voorziening nieuwe inzichten zijn,
worden deze specifiek benoemd.
Het uitgangspunt dat bestemmingsreserves waarvan het doel of de noodzaak niet meer aanwezig
is, worden overgeheveld naar de algemene reserve blijft hierbij in stand. Deze nota zal daarnaast
ook ingaan op de gewenste omvang van de reserves en voorzieningen en waar mogelijk
samenvoegen tot bredere inzetbare middelen.

1.4 Indeling nota

Deze nota is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 gaat in op de wettelijke kaders waarbinnen het
reserve- en voorzieningenbeleid vorm dient te krijgen dan wel te houden. In hoofdstuk 3 komen we
terug op het gevoerde beleid. Hoofdstuk 4 is het deel van deze nota waarin de opheffingen in
reserves en voorzieningen aan de orde komen, waarna in hoofdstuk 5 het totaaloverzicht van de
reserves en voorzieningen volgt. In de bijlagen worden de reserves, voorzieningen en voorstellen
toegelicht.

1.5 Voorstellen tot w¡jz¡g¡ng

In deze paragraaf worden de relevante wijzigingen in de nota gerecapituleerd

Voorgesteld wordt om :

de aanbeveling van de commissie BBV in verband met de inzichtelijkheid, eenvoud en
transparantie te volgen en vanaf de begroting 2019 géén rente meer toe te rekenen aan
reserves. De aan de reserves toegerekende rente is in feite een fictieve rente die samen
met de werkelijk betaalde rente voor de geldleningen wordt doorbelast naar de taakvelden
De doorbelasting gebeurt in de vorm van kapitaallasten. Door het loslaten van deze
systematiek worden alleen de werkelijke rentekosten van geldleningen doorbelast en is
sprake van een aanzienlijke verbetering in het inzicht van deze kosten.
voor de reserve majeure projecten (R2100) in plaats van een storting op basis van rente
een op de berekening majeure projecten gebaseerde storting ten laste van de exploitatie
op te nemen.
De actualisatie m.b.t. huisvesting onderwijs elke vier jaar bij gelegenheid van de
actualisatie van de nota reserves en voorzieningen uitvoeren (tenzij majeure
ontwikkelingen een eerdere actualisatie noodzakelijk maken);
Door het niet meer toerekenen van de rente vervalt de inkomensfunctie van de Reserue
Huisvesting Onderwijs (R2126). Daarom wordt voorgesteld de reserve op te heffen en het
saldo van € 7.000.000,-- over te hevelen naar de Algemene reserve (R1000).
de Reserve wijkenbudget (R2135) te wijzigen in de reserve ondersteuning
burgerinitiatieven. Deze reserve kan dan dienen om burgerinitiatieven ook na 2018 nog te
ondersteunen.
Voorgesteld wordt om de reserve te mogen besteden voor twee zaken:
l.Bekostiging van subsidies conform criteria van de "subsidieregeling burgerinitiatieven
2017" en deze regeling aan te passen zodat deze niet stopt per 1-1-2019 (zoals nu
opgenomen is in de regeling), maar pas wanneer er in de begroting geen middelen meer
voor worden opgenomen door de raad.
2.Incidentele subsidies voor burgerinitiatieven die niet strikt passen binnen de criteria van
de subsidieregeling voor burgerinitiatieven, maar waarvan het college van B&W van
mening is dat een initiatief toch het doelvan de regeling ondersteunt.
De Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg (R2143) op te heffen en het saldo van
€ 2.870.509,22toe te voegen aan de Algemene reserve.
de Reserve restauratie en digitalisering museum-en archiefcollectie (R2153) in de
jaarrekening 2018 af te romen tot een bedrag van € 19.590,-- en de reserve na
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aanwending van dit bedrag bij de jaarrekening 2019 op te heffen. De kosten van
planmatige jaarlijkse restauraties jaarlijks in de begroting opnemen.

8. In te stemmen met de opheffing van reserves en voorzieningen conform de tabel op
bladzijde 11.
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2- Wettelijk kader

Met betrekking tot reserves en voorzieningen zijn de onderstaande (wettelijke) kaders van
toepassing:
. BBV (artikel 43 en 44)
. Notitie rente BBV

2.1 Besluit begroting en verantwoord¡ng (BBV)

Reserves
Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan
te merken en die vrij zijn te besteden. Artikel 43 lid 1 van het BBV onderscheidt de reserves naar
(a) de algemene reserve(s) en (b) bestemmingsreserve(s).

Conform artikel 42 van het BBV bestaat het eigen vermogen uit de reserves (algemene reserve en
bestemmingsreserves) en het gerealiseerde resultaat. Het gerealiseerde resultaat is in feite het
saldo van baten en lasten, inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op grond van
eerdere besluitvorming. Het gerealiseerde resultaat is een rekeningsaldo, waaraan nog geen
bestemming is gegeven. Bestemming van het resultaat gebeut aan de hand van een
raadsvoorstel, dat bij de jaarrekening wordt voorgelegd. De feitelijke bestemming van het
gerealiseerde resultaat vindt daarmee pas plaats nadat de raad heeft besloten over een voorstel
tot de bestemming ervan.

Voorzieningen
Voorzieningen zijn vermogensbestanddelen die binnen het BBV als vreemd vermogen worden
aangemerkt en niet vrij te besteden zijn. Voorzieningen moeten dekkend zijn voor de
achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor zezijn gevormd. Om een juiste weergave van de
vermogenspositie van de gemeente te geven is het daarom nodig om de noodzakelijke omvang van
een voorziening te bepalen.

Artikel 44 in het BBV gaat over het gebruik van voorzieningen

Artikel44
1. Voorzieningen worden gevormd wegens:
a. verplichtingen en verliezen waaruan de omvang op de balansdatum onzeker is,
doch redelijkerwijs te schatten;
b. op de balansdatum bestaande rlslco's ter zake van bepaalde te verwachten
verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken
van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand
begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een
aantal begroti ngsjaren.
d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waaruoor een heffing
wordt geheven als bedoeld in artikel35, eersfe lid onder b.
2. Tot de voonieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die
specifiek ôesfeed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen,
bedoeld in artikel49, onderdeelb.
3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Verschillen fussen reserves en
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Reserve Voorzieninq
Onderdeel van Eioen Vermooen Vreemd Vermoqen
Bestemming Vrii via raadsbesluit Niet vrii
Aanwendino Vriivia raadsbesluit Niet vrii
Opbouw Resultaatbestemming
Onttrekkins Resultaatbestemminq Ten laste van voorzieninq
lnstrument van Financieel beleid lraad) Financieel beheer colleoe



De beleidsvrijheid van reserves en voozieningen wordt voor een deel bepaald door regels van
buitenaf en voor een deel door gemeentelijke verordeningen.

2.2 Notitie rente BBV

De notitie rente die in het kader van de herziening BBV is opgesteld en vanaf 2018 moet worden
toegepast is tevens van belang voor de reserves waar rente wordt toegepast. Alhoewel in het BBV
de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om een rentevergoeding over het eigen vermogen
(reserues) en de voorzieningen te berekenen en deze door te belasten aan de taakvelden,
adviseert de Commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud, en transparantie, deze
systematiek niet (meer) toe te passen.
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3 - Beleidsvrijheid

3.1 Vorming, aanwending, mutaties en opheffing reserves

Functies en vorming
Het eigen vermogen wordt in de loop der jaren opgebouwd door overschotten op de rekening van
baten en lasten toe te voegen aan de reserves. Ook kan in de jaarlijkse begroting op basis van een
raadsbesluit rekening worden gehouden met een storting of aanwending van een reserve. De
begroting is dan de basis om in de jaarstukken al bedragen in de reserues te storten of er juist uit
te halen. Gemeenten kunnen gemakkelijk vreemd vermogen opnemen (lenen), aangezien het
rentetarief laag is op het moment. Zowel vreemd vermogen als eigen vermogen kan worden
gebruikt voor de financiering van activa (investeringen).

Reserues kunnen door de besteding en de voeding van de reserve verschillende functies binnen de
gemeentelij ke financiële hu ishoudin g vervullen.
De verschillende functies zijn:

. Reserves met een bufferfunctie zijn bedoeld om financiële tegenvallers op te vangen.

. Een groot deel van de reserves heeft een bestedingsfunctie. Dit zijn de zogenaamde
bestemmingsreserves. Bij deze reserves is in feite sprake van een bestedingsdoel dat al
vastligt maar pas in de toekomst wordt uitgegeven. De middelen hiervoor zijn wel al
gereserveerd.

. Bij reserves met een inkomensfunctie wordt de toegerekende rente gebruikt om lasten te
dekken.

. Reserves kunnen een egalisatiefunctie hebben. Deze worden dan gevormd om baten en
lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Extreme pieken en dalen in de exploitatie
kunnen zo worden vermeden. Zo kunnen bijvoorbeeld ongewenste schommelingen in
tarieven die aan derden in rekening worden gebracht via een egalisatiereserve worden
opgevangen.

Mutaties
Een tweede belangrijk punt bij mutaties in de reserves is dat géén mutaties mogen plaatsvinden
zonder raadsbesluit. In de meeste gevallen betekent dit een specifiek besluit om een bedrag toe te
voegen of te onttrekken aan een reserve, via de begroting of een begrotingswijziging. De
raadsbesluiten om saldi van vooraf afgesproken activiteiten of investeringen te verrekenen met
reserves kunnen al in het verleden genomen zijn. Deze besluíten zijn dan gekoppeld aan een
specifiek beleidsterrein en worden al in de begroting van enig jaar verwerkt. Ook door vaststelling
van deze nota door de raad is er sprake van een raadsbesluit waardoor de opgenomen
beslispunten uitgevoerd worden.

Verantwoording
Het BBV geeft aan dat alle lasten en baten via de programma's en algemene dekkingsmiddelen
dienen te verlopen. Dit betekent dat het werkelijke saldo van de begroting en rekening zichtbaar is
Pas nadat het saldo gepresenteerd is worden de mutaties in de reserues (zowel storting als
onttrekking) benoemd. De bijbehorende mutatie in een reserve is terug te vinden in het onderdeel
resultaatbestemming. Hiermee wordt via het saldo van de programma's het werkelijke saldo van
de begroting en rekening zichtbaar. De dekking ten laste van de balans (reserves) vindt daarna
plaats.

Opheffing
Wanneer het doel waarvoor een reserve is gevormd op enig moment vervalt of de eventueel
vastgestelde einddatum verstreken is, dan wordt de reserve opgeheven. Het opheffen van een
reserve gebeurd door een raadsbesluit. Een eventueel resterend saldo wordt toegevoegd aan de
algemene reserve.

3.2 Vorming, aanwending, mutat¡es en opheff¡ng voorz¡en¡ngen

Vorming
De vorming, voeding en aanwending van reserves is dus volledig vrij voor de gemeente, doch een
bevoegdheid van de raad. Voor voorzieningen geldt dit in het algemeen niet. Tegenover
voorzieningen staan namelijk verplichtingen en ze worden gezien als vreemd vermogen. Het is ook
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daarom dat het BBV (artikel 44) specifiek aangeeft in welke gevallen een vooziening moet worden
gevormd.

Een vooaiening kan de volgende kenmerken hebben voor vorming:
. Een voorziening wordt gevormd ten behoeve van een verplichte uitgave waatvan de omvang

op de balansdatum redelijkerwijs is in te schatten (of risico);
. De omvang van een voorziening is gelijk aan de omvang van de verplichting (of het risico);
. Bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als

bedoeld in aftikel 35, eerste lid onder b.
. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de

voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel bv(voorschotten van Europese en
Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel).

Voorzieningen moeten voldoende onderbouwd zijn. Bij het ontbreken van een onderbouwing mag
geen voorziening worden gevormd.

Mutaties en verantwoording
Vanwege het verplichtende karakter van de lasten is het college zonder meer bevoegd binnen de
gestelde kaders vanuit wetgeving en raad, uitgaven ten laste van de voorziening te doen. De
omvang van voorzieningen dient gelijk te zijn aan de te verwachten last waarvoor de voorzieningen
zijn gevormd.

Opheffing
Met uitzondering van egalisatievoorzieningen vindt het opheffen van voorzieningen plaats op het
moment dat de verplichting c.q. het ingeschatte risico of verlies zich heeft geëffectueerd.
Het besluit tot het opheffen van egalisatievoorzieningen ligt bij de gemeenteraad en is het gevolg
van veranderde omstandigheden waartoe de voorziening is ingesteld.

3.3 Gemeentelijk beleid

Alle bovenstaande informatie betreft feitelijke uitwerking van bestaande regelgeving. Daarbinnen
blijft echter veel ruimte over om gemeentelijk beleid te voeren. Beleid ten aanzien van reserves en
voorzieningen is geen doel op zich, maar onderdeel van het financiële beleid van de gemeente.
Dit hoofdstuk behandelt het algemene beleid en enkele bijzondere situaties. Eerst komen enkele
algemene uitgangspunten aan de orde die aandacht vragen, vervolgens wordt ingegaan op de
reserves en de voorzieningen.

Rente
Alhoewel in het BBV de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om rente aan de reserves toe te
voegen c.q. rente over reserves met een inkomensfunctie ten gunste van de exploitat¡e te brengen,
adviseet de commissie BBV vanwege het inzicht, de eenvoud en transparantie deze systematiek
niet (meer) toe te passen.

Bij de gemeente Weert wordt nog rente berekend over de volgende reserves

Voorgesteld wordt om de aanbeveling van de commissie BBV te volgen en vanaf de begroting 2019
geen rente meer toe te voegen aan/te berekenen over deze reserves zoals die in bovenstaande
tabel zijn opgesomd. De aan de reserves toegerekende rente is in feite een fictieve rente die
samen met de werkelijk betaalde rente voor de geldleningen wordt doorbelast naar de taakvelden.
De doorbelasting gebeurt in de vorm van kapitaallasten.

I

Reserve Motivatie
Algemene reserve 27o Toevoeging aan de reserve als inflatiecorrectie

4,5% reserye na
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 2% Opbouw bufferfunctie

lnkomensreserve onderwijshuisvesting 4% Ten gunste van de exploitatie onderwijs
Reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie 4% Ten gunste van exploitatie
lnkomensreserve afwaardering CPvL 4o/o Ten gunste van exploitatie



Op basis van de motivatie vanuit het verleden waarom er tot rentetoevoeging is besloten zijn er
ook inhoudelijke argumenten naast de argumentatie van de commissie BBV.

De algemene reserve vormt een belangrijk aandeel in het weerstandsvermogen van de gemeente
Weert en dient ook voor het opvangen van incidentele tegenvallers. Gelet op de hoogte van de
algemene reserve en de groei door de saldi vanuit de jaarrekeningen in de afgelopen periode in
relatie met de weerstandscapaciteit binnen het eigen vermogen is het niet meer noodzakelijk om
op voorhand bij de begrotíng al met een verhoging door rentetoevoeging rekening te houden.

Ook voor de reserve decentralisatie onderwijshuisvesting geldt dat de functie als buffer voor de
jaarlijkse lasten ruim voldoende is. De reserve is vanaf L997 bij de decentralisatie door het rijk van
de taak huisvesting onderwijs met de jaarlijkse saldi gevoed en uit de meest recente actualisatie
van het beleid met betrekking tot de onderwijshuisvesting is gebleken dat de reserve niet extra
aangevuld hoeft te worden door toerekening van de rente.

De inkomensreserve afwaardering CPvL is bij de jaarrekening 2OL7 volledig ingezet voor de
afwaardering en wordt nu opgeheven.

De rente van de Inkomensreserve onderwijshuisvesting is gekoppeld aan het budget voor
onderwijshuisvesting. Doordat het budget in de begroting voor huisvesting van onderwijs
voldoende is om de jaarlijkse lasten op te vangen heeft de stelselwijziging met betrekking tot de
toerekening van de rente geen gevolgen voor het huisvestingsbeleid.

Voor de Reserve majeure projecten is de rentetoevoeging een essentieel element in de voeding van
de reserve.
De reserve is bedoeld om de budgettaire lasten van de 3 majeure projecten deels op te vangen.
Door de stelselwijziging van het BBV komt de rentetoevoeging aan de reserve te vervallen.
Bij het instellen van de reserve majeure projecten is een berekening gemaakt van de kosten van
de projecten en op basis hiervan is een opzet gemaakt van de noodzakelijke voeding van de
reserve om een deel van de lasten op te vangen. Voorgesteld wordt nu om op basis van deze opzet
en het renteschema dat hierbij is gemaakt elk jaar een dotatie in de reserve in de begroting op te
nemen.
Voor de begroting 2019 e.v. heeft dit geen budgettair gevolg: in plaats van het opnemen van
fictieve rente als kostenpost wordt nu een storting in de reserve opgenomen.

Verordening 212
De verordening ex artikel 212 Gemeentewet geeft in aftikel 12 verdere richtlijnen ten aanzien van
het gebruik van reserves en voorzieningen in Weert.

Artikel 72 - Rese¡yes en voorzieningen
Het college biedt 1 keer per 4 jaar als onderdeel van de begroting de
notitie reserves en voorzieningen aan ter behandeling en vaststelling door
de raad. De notitie behandelt: het doel waarvoor de reserves en
voorzieningen zijn ingesteld, de vorming en vrijval van reserves, de
vorming en vrijval voorzieningen en de toerekening en verwerking van
rente over de algemene reserves en bestemmingsreserves. Tussentijdse
ontwikkelingen worden ter besluitvorming voorgelegd in de begroting,
bestu u rs ra p po rta ges en/of ja a rreken i ng.

De belangrijkste vastlegging ¡n dit artikel is dat regelmatig een nota reserves en voorzieningen
wordt opgesteld en welke onderwerpen daarin aan bod komen.
Naast deze kaders zijn de bepalingen uit het BBV en notities vanuit de commissie BBV over
specifieke onderwerpen leidend bij het opstellen van beleid ten aanzien van reserves en
voorzieningen.
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Ook de provincie geeft als toezichthouder handvatten als het gaat om de omvang van algemene
reserves en het weerstandsvermogen. In het provinciaal toezichtkader zijn geen bepalingen over
de vorming en minimale omvang van reserves opgenomen. Alleen als de gemeente haar beleid
voor het weerstandsvermogen (nog) niet heeft uitgewerkt houdt de provincie nog vast aan de
"oude" norm voor de minimale omvang van de algemene reserve van 10o/o van het genormeerd
uitgavenniveau (GUN). De raad van de gemeente Weert heeft in maart 2015 formeel beleid voor
het weerstandsvermogen bepaald. Op grond hiervan is de norm voor de minimale omvang van de
algemene reserve (10o/o GUN) voor Weert niet meer aan de orde. Veel wordt dus overgelaten aan
het beleid dat de gemeente zelf vaststelt.

Toepassing reserves
Uitgaande van de in 3.1 benoemde functies kennen we in de gemeente Weert de volgende
reserves (door de stelselwijziging met betrekking tot rente toerekening is de functie van
lnkomensreserve komen te verva llen) :

Algemene reserve:
deze vormt een deel van de weerstandscapaciteit

Bestemmingsreserves:
voor een aantal specifieke onderwerpen zijn bestemmingsreserves gevormd. Het is echter
anders dan bij een voorziening nog mogelijk om de bestemming te wijzigen en ze zijn niet
noodzakelijkerwijs toereikend (een bestemmingsreserve kan ook worden gevormd met het
doel om als een buffer voor lasten te fungeren).

Bestemde reserves voor dekking van kapitaallasten:
als er een reserve wordt ¡ngezet om een investering te dekken moet dit volgens de
voorschriften uitgevoerd worden in de vorm van jaarlijkse compensatie van de
afschrijvingslasten door de inzet van de betreffende reserve. De investering in één keer ten
laste van de reserve brengen is niet toegestaan.

a

a

Toepassi ng voozien i n gen
De gemeente Weert kent de volgende indeling van voorzieningen

a

a Voorzieningen met relatie heffingen :

Deze voorzieningen zijn enigszins te vergelijken met egalisatiereserves, want ze dienen
om pieken en dalen in inkomsten of uitgaven op een bepaald terrein af te vlakken. Door
het vormen van een voorziening kan bijvoorbeeld voorkomen worden, dat burgers met
sterk wisselende heffingen voor riolering te maken krijgen. Deze voorzieningen zijn
gerubriceerd onder "voorzieningen voor van derden verkregen middelen".

Onderhoudsvoorzieningen :

Om de lasten van cyclisch groot onderhoud te spreiden is het toegestaan voorzieningen
te vormen. De omvang van deze voorzieningen is gebaseerd op de bedragen die naar
verwachting nodig zijn om in de komende jaren het groot onderhoud te kunnen
bekostigen. Voor deze voorzieningen is een beheerplan opgesteld, waaruit de benodigde
omvang en voeding en de geplande besteding voor groot onderhoud blijken.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen cn risico's:
Deze categorie betreft voorzieningen die conform het BBV worden gevormd met het oog
op een gekwantificeerd risico, een verplichting of een te verwachten verlies. Niet voor alle
risico's worden voozieningen gevormd, maar wel wanneer het redelijk is om aan te
nemen dat erfinanciële verplichtingen hieruit voortvloeien. Het risico is de kans maal
gebeurtenis. Tot deze categorie voorzieningen worden bijvoorbeeld dubieuze debiteuren
en pensioenvoorzieningen voor (voormalige) bestuurders gerekend. Zo vallen hier ook de
financiële voorzieningen grondexploitaties onder die nodig zijn om de verwachte
negatieve eindwaarde van enkele grondexploitaties te dekken.
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4 - Opheffing reserves en voorzieningen in Weert

Voorgesteld wordt de volgende reserves en voorzieningen op te heffen op grond van het vervallen
van het doel waarvoor de resen¡e is ingesteld (eindsaldo € 0,--) of op basis van een specifiek
voorstel in deze nota (R2153, R2]-43 en R2126):

Bestemminqsreserves R2149 Reserve renteverlies emtns
R2153 Reserve restauratie en digitalisering opheffen bijde
iaarrekening 2019 na inzet bedraq in 2018 en 2019
R21 59 Bestem m ingsreserve Weert-West
R2323 Reserve economische activiteiten GB

Egalisatiereserves R2143 Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg
€ 2.870.509 ,22 ten qunste van de Alqemene reserve.

lnkomensreserves R2126 lnkomensreserve Huisvesting Onderwijs
€ 7.000.000,-- ten gunste van de Algemene reserve
R21 44 Afwaarderinq bouwqrondexploitatie
R2 1 50 I nkomensreserve afwaardering CPvL

Voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's

V301 I Voorziening Taphoeve Stramproy

V3026 Voorziening Stationsplein
V3029 Voorziening Kloosterstraat
V3101 Voorziening bovenwiikse invulling Stationsplein
V3102 Voorziening bovenwijkse invulling Bassin

Voorzieningen voor van derden
verkregen middelen

V1 043 Schuldhulpverlening

V1 053 Voorziening Jeugdwerkloosheid
V1 065 Voorziening Beekstraatkwartier

5 - Totaaloverzichú reserwes en voorzien¡ngen in Weert

In dit hoofdstuk is het overzichten met de beschikbare middelen opgenomen. De tabel voor zowel
reserves als voorzieningen bevatten alleen cijfers op totaalniveau. In de bijlage zijn tabellen
bijgevoegd met basisgegevens, wijze van voeding en aanwending en indien nodig een toelichting
en eventueel een beslissingsvoorstel. Deze voorstellen zijn ook terug te vinden in de recapitulatie
van besluiten in de samenvatting.

De overzichtstabel van de reseryes en de voorzieningen staat op de volgende pagina weergegeven.
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Overzicht reserves en voorz¡eningen Stand 31-12-
2(Jt7

R1000
ALGEMENE RESERVES
Algemene resewe
Totaal algcmene r€s€rvss

BESTEMMINGSRESERVES
Reserve rnajeure projecten
Reserve aankoop kunstvoomerpen
Reserue dec. hu¡svesting ondemijs
Reserue wijkenbudget
Egalisatiereserye CpvL
Civieltechn¡sche kunstwerken
Asl-medewerker
Reserue renteverlles emtns
Afkoopsom en ond en verv biesterbrug
Meerjarenonderhoud en vervang.sport
Restaur/digltal archief-/museumcoll
Herinrichtlng Sutjensstraat
Reserve gemeentelljk vastgoed
Reserve soclaal dome¡n
Bestemmingsreserue Weert-West
Res. Inburg.Particip. Niet-west. all
Reserue Comb¡natiefu nctionar¡ssen
Reserue bodemsanering
Reserue Econimische actlvitelten GB

Inkomensreserue Hu¡svest¡n9 OndemU
Afuvaa rdering bouwgrondexploltaties
R¡s¡cobuffer bouwqrondexploitat¡e9
In komensreserve afwaardering cpvl
Totâal b€3têmmingsrêserveg

BESTEMDE RESERVES VOOR DEKKING KAPITAALLASTEN
Reserye KKK w ijkaccommodatle
Reserve accom.Batavierentreffers
Res,2 peuterspeelzalen Het Dal
Res. w ¡jkaccommodat¡e Tungelroy
Res. toplaag vloer sporthal
Res. resta uratie Martinustoren
Res. aankoop St. Annamolen
Reserue JOP grasw¡nkel
Reserue rnolenonderhoud
Reserve welzijn peuterspeelzaal W ML

Reserve verkoop oude mllleustraat
Reserue atlet¡ekaccomrnodatie fase 1

Gebiedsvlsie Kempenbroek/¡Jzeren Man
Totaal bestemde rêserves voor dekk¡ng kapitaallasten

VOORZIENINGEN VOOR VERÞLICHIINGEN, VERL¡EZEN EN
Rrs¡co's
Voor¿¡enlnq dubieuze debiteuren
Voor¿iening dub¡euze deb¡teuren SOZA
Voorz ¡en¡ng Beekpoort-Noord
Voorz¡en¡n9 Keent
Voou¡ening Kanaalzone 1

Voorz¡en¡n9 Taphoeve Stramproy
Voou iening Truppertstraat
Voozieninq Stationsplein
Voor¿iening Laarveld
Voou iening Kloosterstraat
Voor¿ien¡ng beekpoort landbouw belang
Voouiening Kampershoek 2.0
Voor¿iening ltteryoorterueg
Voor¿ ie n in g Vrouw enhof
Voorz iening spl Leuken
Voou.bovenwijkse inv.stat¡onsplein
Voou.bovenw ijkse inv.bass¡n
Voorz anter¡eure overeenkomsten RO BV

Vooz. Pens¡oen kapitaal wethouders
Voou, Pensioen zittende wethouders
Totaal yoorz¡eningen voor verplicht¡ngen, vêrl¡ezen en r¡sico's

VOOR;ZIENINGEN VOOR VAN DERDEN VERKREGEI{ MIDDELEN
Voou. veruangingsinv.r¡olering
Voou ¡enin9 schuldhulpverlen¡n9
Voou ¡ening jeugdwerkloosheid
Voou. oude verv.invest.rioler¡ngen
Voou iening Beektraatkwartier
lotaal voorz¡ên¡ngên voor van derden verkregen middelen

13.993.153

R2 100
R2103
R2106
R2135
R2143
R2.147

R2148
R2149
R2151
R2152
R2153
R2155
R2156
R2158
R2159
R2160
R2161
R2162
R2323

13.993.1 53

26.626.298
53.057

5.786.322
L42.436

2.870.509
833.284
161.658

0
2.103.505

300.671
90.079

105,950
3.898.146
8.473.950

0
t.t27.764

110.819
386.742

0

PA.t26
R2L44
R2145
R2150

7.000.000

11.200.000

71.271.791

R3 101
R3102
R3103
R3104
R3105
R3106
R3107
R3108
R3110
R3111
R3113
R31 14
R'3227

v1024
v1029
v3001
v3003
v3013
v3019
v3022
v3026
v3027
v3029
v3030
v3031
v3032
v3033
v3037
v3101
v3102
v1057
v1048
v1064

1.401.940
3.337

L23,255
L22.003

776
66.9r7

3.913
4.t44

86.511
t07.479
548.838

1.t25.478
7.876

3.602.467

972.000
1.306.804
2.828.894
1.522.727
1.770.220

1.265.090

15.831.401

223.815
3.583.940

57.208
614.468
177.591

41t.570
58.6 14

490.709
31.115.051

20.669.762

8.400.875

v1026
v1043
v1053
v1063
v1065

12

29.070.637



13





Bijlage 1: Toelichting reserues

Alqemene reserve

Bestemmingsreserves

Naam van de reserve Algemene resenre (Rf 000)

Doel van de reserve Weerstandsvermogen en opvangen van incidentele tegenvallers.

Voeding Saldi jaarrekening

Bestedingsraming N.v.t.

Maximale omvang N.v.t.

Omvang per 31-12-2017 € 13.993.153,22

Looptijd Structureel

De algemene reserve is in feite het enige vermogensbestanddeel van de gemeente Weert dat niet geoormerkt is.

Onttrekkingen aan de algemene reserve bestaan in principe uitsluitend uit verrekeningen van negatieve
rekeningsaldi en het tijdelijk opvangen van begrotingstekorten. Op de algemene reserve rust in het kader van het
traject FLOW nog een claim van €.226.647,-. Voor het traject WinD en overige aanwendingen vanuit de
meerjarenraming 2018-2020 (prioriteiten) is er nog een claim van € 2.027 .680,-
Met ingang van 1999 is besloten om niet de gehele rente van de algemene reserve ten gunste van de exploitatie
te brengen maar een inflatieconectie aan de algemene reserve toe te voegen. Deze inflatieconectie is bij
behandeling van de begroting 2002 blijvend gesteld op 2o/o.

Op basis van de stelsetwijziging BBV met befekking tot toerekenen van rente wordt voorgesteld vanaf de
begroting 2019 géén rente meer toe te rekenen.

Naam van de reserve Majeure projecten (R2f 00)

Doel van de reserve Egalisatiereserve

Voeding Toevoeging via exploitatie

Bestedingsraming Berekening majeure projecten

Omvang per 31-12-2017 € 26.626.298,09

Looptijd Looptijd majeure projecten

Deze reserve is bedoeld om de budgettaire lasten van de 3 majeure projecten (Aan de Bron,
Brandweerkazerne post Weert en Gemeentehuis Wilhelminasingel) deels op te vangen. De toevoeging door
renteberekening komt met ingang van 2019 te vervallen als gevolg van de wijzigingen BBV. Er wordt
voorgesteld om in plaats van de rentetoevoeging op basis van de berekening majeure projecten een storting
ten laste van de begroting van enig jaar uit te voeren.

Naam van de reserve Aankoop kunstvoonrerpen (R2l 03)

Doel van de reserve Aankoop kunstvoonverpen

Voeding Verschillen aankoopbudget en subsidies derden en realisatie

Maximale omvang € 100.000,--

Omvang per 31-12-2017 € 53.057,1r

Looptijd Onbeperkt

Ten behoeve van de collectiepresentaties in het museum 'nieuwe stijl' worden naar verwachting de komende
jaren een aantal aankopen gedaan. Op dit moment is nog niet volledig inzichtelijk welke objecten er worden
aangekocht, maar volgens planning zal eind 2018 een aankooplijst opgesteld zijn. Ook wordt voor de opening
van het museum een collectieplan ontwikkeld waarin de aankoopwensen zijn veruvoord. De objecten zijn bedoeld
ter versterking van het te vertellen verhaal over zowel de geschiedenis van Weert als over de semi-vaste
presentatie over de veranderende kijk op kunstnijverheid. Met name met betrekking tot het laatste thema zullen
aankopen worden gedaan. Naarvenruachting hedendaagse designobjecten van bekende ontwerpers. Dit
betekent dat de kosten voor aankopen zullen oplopen. Waar mogelijk worden subsidies aangevraagd. Verder is
het van belang om snel te kunnen handelen op het moment dat objecten via een veiling op de markt komen.
Daarom wordt in de iaarrekeninq zowel een voor- als nadelig saldo van het iaarliikse exploitatiebudget



kunstaankopen venekend met deze reserve. Eventuele subsidiebaten i.h.k.v. kunstaankopen maken onderdeel
uit van de saldobepaling.

Naam van de reserve Reserve huisvesting ondenirüs (R21 06)

Doel van de reserve Buffer om schommelingen in bestedingen ten opzichte van het budget
op te vanqen

Voeding Batige resultaten exploitatiebudgeften onderwijshuisvesting

Bestedingsraming N.v.t.

Maximale omvang N.t.b.

Omvang per 31-12-2017 € 5.786.322,29

Looptijd Onbeperkt

Deze reserve wordt gebruikt om verschillen in de exploitatielasten ondenrijshuisvesting (kapitaallasten, OZB,
vezekering, enz.) ten opzichte van het beschikbare budget voor ondenrijshuisvesting te venekenen. Op deze
manier wordt ondenarijshuisvesting budgettair neutraal in de begroting en jaarrekening verwerkt. Dit is conform het
huidige beleid inzake ondenrijshuisvesting.
ln de actualisatie m.b.t. ondenruijshuisvesting is met alle inkomsten en uitgaven rekening gehouden voor zover op
dit moment bekend of ingeschat kan worden. Er is hierbij waar mogelijk rekening gehouden met indexeringen, o.b.v.
de grondslagen uit de begroting 2018 danwel o.b.v. realisatie in het verleden. Ook met verwachte toekomstige
investeringen (schoolgebouwen en gymlokalen, incl. eerste inrichting) is rekening gehouden, waarbij de
afschrijvingstermijnen zijn toegepast zoals opgenomen in de financiële verordening. Bij de berekening van de
kapitaallasten is gerekend met de huidige omslagrente ('l ,9Vo). Zoals ook in de raadsinformatiebrief van 12 oktober
2017 is aangegeven is het onderwijshuisvestingsbudget gevoelig geworden voor renteschommelingen, daar waar
dat in het verleden veel minder het geval was. Aangezien de kapitaallasten de grootste kostenpost is binnen
ondenrijshuisvesting, wordt in de beschikbare middelen een rentebuffer aangehouden, zowel in het structureel
beschikbare budget (zodat een rentestijging meteen (gedeeltelijk) kan worden opgevangen) als in de reserve
huisvesting ondenivijs (zodat een rentestijging tijdelijk kan worden opgevangen tot het moment dat het budget
structureel bijgesteld kan woden). Om deze reden wordt vooralsnog ook geen maximale omvang van de reserve
voorgesteld. Overigens wordt niet venruacht dat de omslagrente op korte termiin stiigt. Mocht stijging toch aan de
orde zijn, dan gaat dit eerder geleidelijk dan schoksgewijs.

ln de actualisatie is de vervanging van de Philips van Horne vooralsnog in2037 opgenomen. Dit is een omvangrijke
investering waarbij de beschikbare huisvestingsmiddelen (incl. reserve) op basis van de huidige inzichten niet meer
voldoende zijn om de uit de investering voortvloeiende (kapitaal)lasten (volledig) te dekken. ln de vierjaarlijkse
actualisatie zal tijdig hierop geanticipeerd worden door (gefaseerde) budgetverhoging voor te stellen.

Er is een aantal ontwikkelingen dat mogelijk financiële gevolgen heeft, maar deze gevolgen kunnen op dit moment
nog n¡et ingeschat worden. ln de doorrekening is er daarom geen rekening mee gehouden. De ontwikkelingen zijn:

o Aankondiging van het voornemen om de normvergoedingen te verhogen i.v.m. bouw eneçieneutrale
scholen;

¡ Renovatiekosten komen nu volledig t.l.v. het schoolbestuur. O.b.v. jurisprudentie is het de verwachting
dat dit in de toekomst verandert;

. Maktgevoeligheid m.b.t. verhuur van overcapaciteit in schoolgebouwen (bijv. kinderopvang);

. Constructiefouten; de kosten hiervan komen t.l.v. de gemeente.

Naam van de reserve Reserve ondersteuning burgerinítiatieven (R2{35)

Doel van de reserve Ondersteuning van burgerinitiatieven

Voeding N.v.t.

Maximale omvang N.v.t.

Omvang per 31-12-2017 € 142.435,54

Looptijd Beperkt, na benutting van het saldo wordt de reserve opgeheven
Er worden geen stortingen meer gedaan in de reserve wijkenbudget omdat het project "Mijn Straat Jouw
Straat" op 1 januari2017 gestopt is en er in de subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Weert 2017 niet meer is
opgenomen dat niet uitgegeven subsidie in de reserve gestort moet worden. De subsidieverordening 2013,
waarin dit opgenomen was, is met de nieuwe subsidieregeling uit 2017 komen te vervallen.
De laatste storting in de reserve was in de jaarrekening 2017 en betrof de niet uitgegeven subsidie aan de
wijk- en dorpsraden uit 2016.

Per 22 juni 2017 is de "subsidieregeling burgerinitiatieven Weert 2O17" in gegaan. Voor zowel 2017 als 2018 is
hiervoor een bedraq van € 62.500,- in de beqrotinq opqenomen. Per 1-1-2019 stoot de reoelino automatisch
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tenzij hierover een ander besluit wordt genomen en extra middelen worden vrijgemaakt in de begroting voor
2019 (en daarna).

Voorgesteld wordt om de reserve wijkenbudget te wijzigen in de reserve ondersteuning burgerinitiatieven.
Deze reserve kan dan dienen om burgerinitiatieven ook na 2018 nog te ondersteunen.
Voorgesteld wordt om de reserve te mogen besteden voor twee zaken:
l.Bekostiging van subsidies conform criteria van de "subsidieregeling burgerinitiatieven 2017" en deze regeling
aan te passen zodat deze niet stopt per 1-1-2019 (zoals nu opgenomen is in de regeling), maar pas wanneer
er in de begroting geen middelen meer voor worden opgenomen door de raad.
2.lncidentele subsidies voor burgerinitiatieven die niet strikt passen binnen de criteria van de subsidieregeling
voor burgerinitiatieven, maar waarvan het college van B&W van mening is dat een initiatief toch het doel van
de regeling ondersteunt.

ln de jaarrekening worden uitgaven op basis van het bovenstaande verrekend met de reserve. lndien het geld
uit de reserve op dreigt te raken dan wordt tijdig aan de raad gevraagd via de prioriteiten structureel budget vrij
te maken voor de daarop volgende begroting(en). Dit laatste uiteraard onder voorbehoud dat de raad van
mening is dat de subsidieregeling voortgezet moet worden. Dit moet dan blijken uit (positieve) evaluatie(s) van
de subsidieregeling.

Naam van de reserve Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg (R2f¡û:l)

Doel van de reserve
Deze reserve is bedoeld om de budgettaire lasten van het Complex
Poort van Limburq deels oo te vanqen.

Bestedingsraming €2.870.509,22

Grondslag voeding (naam
va stge stel d beheersplan)

Geen

Omvang per 31-12-2017 €2.870.509,22

Looptijd N.v.t.

Deze reserye dient ter opvang van de budgettaire lasten opgenomen in de begroting betreffende het Complex
Poort van Limburg. Deze reserve is gebaseerd op de subsidie van de provincie en een bijdrage vanuit de reserve
majeure projecten.
Bij de jaarrekening 2017 is het Complex Poort van Limburg afgewaardeerd. Hierdoor zal de Egalisatiereserve
Complex Poort van Limburg in het jaar 2018 niet meer noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt om deze reserve
van € 2.870.509,22 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

Naam van de reserve Givleltechnische kunstwerken (R2147)

Doel van de reserve
Deze reserve is bedoeld voor de vervanging van civieltechnische
kunstwerken.

Voeding
Vooralsnog niet van toepassing. ln samenwerking met Rijkswaterstaat
zal eerst een nieuw olan worden qemaakt.

Omvang per 31-12-2017 € 833.283,58

Mutatie 2018 € 115.700,--

Omvang na mutatie € 948.983,58

Looptijd N.v.t.

Naar aanleiding van de pilot over het gezamenlijk inspecteren en onderhouden van civieltechnische
kunstwerken in de grotere gemeenten van Limburg en de provincie, heeft Rijkswaterstaat in 2017 een
aanbesteding uitgeschreven. Er is enige vertraging opgelopen maar inmiddels heeft de gunning
plaatsgevonden. Momenteel vindt er tussen de deelnemende overheden gezamenlijk overleg plaats over de
planning van de inspectie- en advieswerkzaamheden in de gehele provincie. Weert heeft alle "grote
kunstwerken" ingebracht en gedurende 2018 worden de inspectie- en advieswerkzaamheden uitgevoerd. Na
afronding zijn alle "grote civieltechnische kunstwerken" van Weert risicogestuurd geïnspecteerd en ligt er per
object een gedetailleerd meerjarenonderhoudsrapport. Op basis van deze rapporten wordt een nieuw beheer-
en onderhoudsplan voor de komende jaren opgesteld. Daarna wordt dit ter vaststelling aan de gemeenteraad
aangeboden inclusief een besluit over de huidige reserve en de voor de toekomst noodzakelijk reserve.

Naam van de reserve Wachtgsld ASl-medewerker (RÍll{8}

Doel van de reserve
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van eventuele toekomstige
wachtgeldverplichtingen in verband met de overgang van een
medewerker ASL naar de qemeente Weert.

Bestedingsraming € 161.658,--

Grondslag voedi ng (naam
vastgesteld beheersplan)

Geen

3



Omvang per 31-12-2017 € 161.658,--

Looptijd N.v.t.

ln 2010 werd een bijdrage ontvangen van de gemeente Venlo ad € 161.658,-- in verband met de overgang van
een medewerker Afualsamenwerking Limburg (ASL) naar de gemeente Weert. ln
verband met eventuele toekomstige wachtgeldverplichtingen van deze medewerker is deze bijdrage in eerste
instantie gestort in een voorziening. Zolang er echter nog geen sprake is van een concrete
verplichting op basis van een onderliggend plan dienen deze middelen ad € 161.658,- onder de reserves te
worden opgenomen.

Naam van de reserve Afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug (R lf5f)
Doel van de reserve Afkoopsom voor onderhoud en vervanging van de Biesterbrug

Bestedingsraming Gebaseerd op afl<oopsom en jaarlijkse voeding vanuit het product
civieltechnisch kunstwerk Biesterbruo

Grondslag voeding (naam
vasfgesfe/d beheersplan)

Op basis van overeenkomst met Rijkswaterstaat

Omvang per 31-12-2017 € 2.103.504,91

Looptijd Onbeperkt
Betreft een ontvangen afkoopsom die bestemd is voor onderhoud en vervanging van de Biesterbrug.
Onderhoud Biesterbrug wordt betrokken bij de actualisatie beheerplan civieltechnische kunstwerken.

Naam van de reserve Reserve Meeriarenonderhoud en vervanging sport (R2f52)

Doel van de reserue Onderhoud en vervanging van zaal-en sportaccommodaties

Bestedingsraming N.v.t.

Grondslag voeding (naam
vasfqesfe/d b eheerspla n)

Meerjaren o nderho uds-e n verva ng i ngsp la n gemee nte lij ke zaal- en
ve ldsportaccom modaties

Omvang per 31-12-2017 € 300.671,37

Looptijd 2026
Het "Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijkezaal- en veldsportaccommodaties" is voor het
laatst geactualiseerd in2O07 en loopt tot en met 2026. De actualisatietermijn van 5 jaar is ruim overschreden.
ln het najaar van 2018 zal door het team vastgoed een geheel nieuwe en volledig geactualiseerde
meerjarenbegroting aan uw raad worden gepresenteerd betreffende de binnensportaccommodaties en de
buitensportaccommodaties. Ook zullen dan de financiële gevolgen voortvloeiende uit deze meerjarenbegroting
in beeld worden gebracht.

Naam van de reserve Reserve restauratie en digitalisering (R21 53)

Doel van de reserve Restauratie e n d igita lisering m useum- en archiefcollectie

Voeding N.v.t.

Maximale omvang N.v.t.

Omvang per 31-12-2017 € 90.079,35

Mutatie Bepalen in jaarrekening 2018

Omvang na mutatie € 19.590,--

Looptijd tlm2019
Het museum beschikt over een exploitatiebudget voor onderhoud van de collectie. Tot enkele jaren geleden
werd deze ingezet voor het planmatig laten restaureren van met name schilderijen bij het Restauratieatelier in
Maastricht. Door veranderingen in de bedrijfsvoering in Maastricht en bij het museum is de planmatige
restauratie enkele jaren geleden gestopt. Deze reserve, waarmee afrruijkingen in de realisatie t.o.v. het budget
werden venekend, is daardoor sterk gegroeid. Daarnaast is in 2016 een subsidiebijdrage van € 19.590,-- door
het gemeentearchief aan deze resorve toogovoegd. Dit bedrag wordt in de bcgroting 2019 onttrokkcn aan
deze reserve en ingezet voor digitalisering archiefcollecties.

Het museum zalvanaf 2O19 weer planmatig restauraties laten uitvoeren. Dit heeft mede te maken met de
nieuwe inrichting van het museum waar "nieuwe" gerestaureerde stukken gepresenteerd zullen worden.
Voorgesteld wordt om de kosten van deze planmatige jaarlijkse restauraties in de (meerjaren)begroting 2019
jaarlijks op te nemen. Dit houdt in dat de betreffende exploitatiepost voor onderhoud collecties de komende
jaren variabel zal z¡n. Met deze werkwijze kan de reserve na aanwending van het bedrag van € 19.590,- in
201 9 afgesloten worden.
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Naam van de reserve Gemeentelijk vastgoed (R2f 56)

Doel van de reserue Vastgoedobjecten te beheren en te onderhouden

Bestedingsraming € 3.898.146,39

Grondslag voedi ng (naam
vastgesteld beheersplan)

Geen

Omvang per 31-12-2017 € 3.898.146,39

Looptijd Beperkt

De gemeente Weert heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed in bezit voor de eigen gemeentelijke
organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten. Om deze vastgoedobjecten te beheren
en te onderhouden zijn financiële middelen benodigd.
De gemeente investeert (daar waar nodig) in vastgoedobjecten vanuit de functie en het gebruik. Deze objecten
zijn opgenomen in de meerjarenbegroting onderhoud (MJOP) gemeentelijk vastgoed 2016-2020. Een goede
MJOP onderhoudt het gemeentelijk vastgoed en schept de voorwaarden voor een optimale verhuurbaarheid,
instandhouding en (potentiële) verkoop van vastgoedobjecten. Dit wordt bereikt d.m.v. een uitgebalanceerd
pakket van maatregelen aan onderhoud gebaseerd op te accepteren ad hoc-situaties en een planmatige
preventieve aanpak van onderhoud. Daarnaast moet de MJOP gemeentelijk vastgoed 2016-2020 voorzien in
het beperken van risico's omtrent de gehele vastgoedportefeuille. Uiteindelijk dient de beoogde kwaliteit van
onderhoud (Programma van Eisen) te worden bereikt voor alle gemeentelijke vastgoedobjecten.

Naam van de reserve Reserve sociaal domein (R2158)

Doel van de reserue Opvangen schommelingen in lasten en baten sociaal domein

Voeding
Afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de beschikbare integratie-
uitkeringen sociaal domein worden in de jaarrekening verrekend met de
reserve.

Maximale omvang N.v.t.

Omvang per 31-12-2017 € 8.473.950,16 (vóór verevening jeugdhulp 2017)

Looptijd

ln elk geval tot en met 2020 (in dat jaar vindt nog de afwikkeling van de
verevening jeugd Midden-Limburg over 2019 plaats en wordt de reserve
nog voor het aanvalsplan armoede ingezet). Daarna wordt opnieuw
bezien of en zo ja, onder welke condities, de reserve sociaal domein
wordt qehandhaafd.

Bij de begroting 2016 is de reserve sociaal domein gevormd. De gemeente ontvangt middelen voor de drie
decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie middels de integratie-uitkering sociaal domein. De uitvoering
hiervan vindt budgettair neutraal plaats. Posítieve of negatieve saldi ten opzichte van de integratie-uitkering
worden verrekend met de reserve sociaal domein. Daarnaast wordt de reserve in de jaren 2018 Um 2020
ingezet voor het aanvalsplan armoede (€ 250.000,-- per jaar).

ln de eerste jaren is er een toevoeging gedaan aan de reserve. Deze toevoeging is kleiner geworden. Als de
ontwikkeling van de uitgaven Wmo en Jeugd (regionaal) zich onverminderd doorzet is het mogelijk dat de
middelen vanuit het Rijk niet meer volstaan en er een beroep op de reserve moet worden gedaan. Er zijn nog
onzekerheden met betrekking tot de meerjarenprognose voor het sociaal domein:

o Het financieel effect van de nieuwe manier van inkopen van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2018 tekent
zich pas in de loop van 2019 af .

. Mensen wonen langer thuis en er is sprake van vergrijzing. Het beroep op Wmo begeleiding is de
afgelopen jaren toegenomen. De kans is groot dat deze ontwikkeling zich doorzet.

. Voor Jeugdhulp is er sprake van tekorten op regionaal niveau. ln de regio Midden-Limburg West
vindt, onder voorwaarden, financiële verevening plaats.

. De gevolgen van de overheveling van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene
uitkering moeten door het Rijk nog inzichtelijk gemaakt worden (vaststellen verdeelmaatstaven e.d.).

¡ Tot slot is men bezig met de hervorming van de Risse, om tekorten te voorkomen.

De reserve sociaal domein kan worden gebruikt om met dergelijke onzekerheden om te gaan.

Er wordt om deze redenen vooralsnog geen maximum gesteld aan de reserve sociaal domein.

Naam van de reserve
Reserve inburgering en participatie niet westerse allochtonen
(R2160)

Doel van de reserve Opvang kosten inburgering en participatie niet westerse allochtonen

Voeding Afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de beschikbare inkomsten

Maximale omvang N.v.t.
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Omvang per 31-12-2017 € 1.127.763,93

Looptijd Onbeperkt
Bij de 3e bestuursrapportage 2016 is deze reserve gevormd, die voor de volgende doeleinden wordt
ingezet:. Aanpak (jeugd)werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren, ouderen en statushouders.. Geintegreerde/duale trajecten voor statushouders, waarbij inburgering gekoppeld wordt aan

beroepsondenvijs.. Extra subsidie Vluchtelingenwerk Punt Welzijn voor de uitvoering van de maatschappelijke
begeleid ing van statushouders.

' De uitvoering van het Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert
2018-2019.. Ondersteuning en vergoedingen (bijvoorbeeld aanschaf fiets, fietscursus, reiskosten).. Onvoorziene kosten.

Eventuele verschillen tussen de ontvangen middelen en de uitgaven voor activiteiten zoals hierboven
omschreven worden jaarlijks (in de jaarrekening) verrekend met de reserve.

Naam van de reserve Reserve combinatiefunctionarissen (RÍ1161)

Doel van de reserue Opvangen van schommelingen in gemeentelijke bijdragen in de kosten
va n combinatiefunctionarissen

Voeding Añwijkingen in de realisatie ten opzichte van het beschikbare budget

Maximale omvang N.v.t.

Omvang per 31-12-2017 € 110.818,75

Looptijd Tot en met 2020

Bij de jaanekening 2015 is deze reserve gevormd. Met ingang van de jaanekening 201 6 worden over- en
onderschrijdingen op het budget voor combinatiefunctionarissen verrekend met deze reserve. De looptijd van
de reserve wordt vooralsnog op 5 jaar gesteld, dus tot en met 2020. Mocht noodzaak tot voortzetting van de
reserve na 2020 ontstaan dan wordt dit aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Naam van de reserve Bodemsanering (KI162)

Doel van de reserue

Regelmatig wordt deze voorziening aangesproken voor kredietstellingen
voor kosten van nader onderzoek, saneringsonderzoek en sanering van
statische bodemverontre iniging gevallen. De fina nciering voor
bodemsaneringen in het stedelijk gebied loopt niet meer via de Wet
bodembescherming maar via het I nvesteringsb udget Stedelij ke
Vernieuwinq (lSV)

Bestedingsraming Projecten

Omvang per 31-12-2017 €.386.742,--

Looptijd Afhankelij k van uitvoering projecten

Op grond van de voorschriften Besluit begroting en verantwoording is de voorziening bodemsanering omgezet
naar een reserve. De voeding van deze reserve verloopt via de bestemming rekeningresultaat. Deze reserve is
bestemd voor de sanering van de Kraanheidestraat en de Lichtenberg en omgeving.

Naam van de reserve Bestemmlngsreserves economlsch nut (R3l XX)

Doel van de reserve
Het opvangen van de kapitaallasten van de kredieten met en
economisch nut

Voeding n.v.t.

Bestedingsraming n.v.t.

Maximale omvang n.v.t.

Omvang per 31-12-2017 n.v.t.

Looptijd Diverse looptijden afha nkel ij k van afschrijvi ngsterm ij ne n kred ieten
Yóór 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van reserves beschikbaar gesteld die per 1 -
1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven
te worden. De lasten van afschrijving kunnen jaarlijks venekend worden met de hiervoor afgezonderde bestemde
reserves. Ook voor kredieten vanaf 2004 die ten laste van reseryes beschikbaar worden gesteld, moet deze
werkwijze gevolgd worden.

Naam van de reserve Bestemmingsrosêrves maatschappel'rjk nut (R3Ð00
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Doel van de reserve
Het opvangen van de kapitaallasten van de kredieten met een
maatschappeliik nut

Voeding n.v.t.

Bestedingsraming n.v.t.

Maximale omvang n.v.t.

Omvang per 31-12-2017 n.v.t.

Looptijd Diverse looptijden afhankelijk van afschrijvingstermijnen kredieten

Yóór 2004 zijn diverse kredieten met een maatschappelijk nut ten laste van reserves beschikbaar gesteld die
per 1-1-2O04 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV
afgeschreven te worden. De lasten van de afschrijving kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor
afgezonderde bestemde reserves. Ook voor kredieten vanaf 2004 die ten laste van reserves beschikbaar
worden gesteld, moet deze werkwijze gevolgd worden.

lnkomensreserves

Naam van de reserve Huisræsting Ondenrijs ß2f 26)

Doel van de reserve I nkomensreserve huisvestingsbudget onderwijs

Voeding Geen

Bestedingsraming Geen

Maximale omvang € 7.000.000,--

Omvang per 31-12-2017 € 7.000.000,--

Looptijd Opheffen in 2018

Op basis van de stelselwijziging BBV met betrekking tot toerekenen van rente wordt voorgesteld vanaf de
begroting 2019 géén rente meer toe te rekenen. Hierdoor verliest de reserve de inkomensfunctie, waardoor
handhaving overbodig wordt. De reserve kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

Naam van de reserve Risicobuffer grondexploitatie (R2l 45)

Doel van de reserve Opva ngen tegenva llende ontwikkelingen in de grondexp loitaties

Voeding
Overheveling vanuit algemene reserve/winstaftoppingen
qrondexploitatie/vriival tekortvoorzieningen qrondexploitatie

Bestedingsraming Geen.

Maximale omvang ls afhankelijk van het risicoprofiel grondexploitaties

Omvang per 31-12-2017 € 11.200.000,--

Looptijd Onbeperkt
De Risicobuffer grondexploitatie dient als bufier voor tegenvallende ontwikkelingen in de grondexploitaties. De
risicobuffer wordt gevoed met winsten uit grondexploitaties en vrijval uit de tekortvoorzieningen van de
grondexploitaties. De noodzakelijke omvang van de reserve (risicoprofiel) wordt bepaald door jaarlijks een
berekening te maken van de risico's in de grondexploitaties. Bij de jaarrekening 2O17 is berekend dat het
risicoprofiel€ 8,5 miljoen bedraagt. Op grond van deze berekening wordt bij de behandeling van de
jaarstukken 2017 voorgesteld een bedrag van € 2.700.000,- vrij te laten vallen ten gunste van het
rekeningresultaat en hiermee de algemene reserve aan te vullen. Op basis van de stelselwijziging BBV met
betrekking tot toerekenen van rente wordt voorgesteld vanaf de begroting 2019 géén rente meer toe te
rekenen. Hierdoor is geen sprake meer van de inkomensfunctie en wordt deze reserye een
bestemmingsreserve.
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Bijlage 2 : Toelichting voorzien ingen

Naam van de voorziening Dubieuze debiteuren (Vl 024)

Doel van de voorziening Opvangen van de lasten van de oninbare vorderingen

Bestedingsraming Afhankelijk van oninbare vorderingen

Grondslag voeding (naam
vasfgesfeld beheersplan)

Jaarlijks t.l.v. jaarrekeningresultaat.

€ 972.000,-Omvang per 31-12-2017

Looptijd Onbeperkt

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2002 is voor het eerst op basis van het BBV een voorziening dubieuze
debiteuren gevormd. Door het vormen van deze voorziening, die gebruikt moet worden voor het afboeken van
oninbare vorderingen, is er een duidelijk inzicht in de opbrengsten en de oninbare / dubieuze debiteuren. Dit
dient volgens de BBV op deze wijze uitgevoerd te worden.
Jaarlijks wordt op basis van de openstaande vorderingen bekeken of de stand van de voorziening toereikend is.
lndien dit niet het geval is vindt er een storting plaats ten laste van het rekening resultaat.

Naam van de voorziening Dubieuze debiteuren SoZa (V1029)

Doel van de voorziening Opvangen oninbare vorderingen

Bestedingsraming Afhankelijk van de oninbare vorderingen
Grondslag voeding (naam
vastgesteld beheersplan)

Jaarlij ks t. l.v. jaarrekeningresultaat

Omvang per 31-12-2017 € 1.306.804,34

Looptijd Onbeperkt
Deze voorziening houdt verband met de oninbaarheid van de debiteuren terugvordering, verhaal en boete. Per
balansdatum 31 december worden openstaande vorderingen beoordeeld om op een zo nauwkeurig mogelijke
inschatting van het risico van oninbaarheid van de daadwerkelijke, op de balansdatum, bestaande vorderingen
te komen. Zodoende wordt de benodigde omvang van de voorziening bepaald.

Naam van de voorziening Vervanglngsinvesteringen rioleringen (V1 026)

Doel van de voorziening
De doelstelling is te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht zoals deze
in de Wet milieubeheer en de Watenvet is opgenomen tegen de laagste
maatschappeliike kosten.

Besteciingsraming Gemeenteiijk rioieringspian (G.R. P.)
Grondslag voeding (naam
vastgesteld beheersplan)

G.R.P.2017-2021

Omvang per 31-12-2017 €20.669.762,21

Looptijd Onbeperkt
Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan20lT-2021 dat is vastgesteld door
de gemeenteraad op 3 oktober 2016. Op basis van berekeningen, opgenomen in het GRP, is het saldo van deze
voorziening voldoende om de komende vervangingskosten op te kunnen vangen.

Naam van de voorziening lnvesteringen rioleringen (Vi 063)

Doel van de voorziening Opva ng jaarl ij kse kapitaallasten oude riolering

Bestedingsraming Projecten

Grondslag voeding (naam
vasfqesfe/d beheerspla n)

G.R.P

Omvang per 31-12-2017 € 8.400.874,83

Looptijd Afhankelijk van afschrijvingstermijn
De vooziening is gevormd met in acht name van artikel 44, lid 2 BBV. De vooziening wordt ingezet om de lasten
van oude investeringen op te vangen.
Voor 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van voozieningen beschikbaar gesteld die per
1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven
te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks venekend worden met de hiervoor bestemde voozieningen.

Naam van de voorziening Anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorzieningen Uf 057)
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Naam van de voorziening Bijdrage van derden aan projecten uit de structuurvisie

Doel van de vooniening Toekom stige verplichtingen opvangen

Bestedingsraming Projecten

Grondslag voeding (naam
vasfgesfe/d b e he er s p I a n )

Projecten uit structuurvisie

Omvang per 31-12-2017 € 41 1.569,81

Looptijd 10 jaar na data per afgesloten overeenkomst
Op basis van overeenkomsten zijn verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen zijn gekoppeld aan
projecten uit de structuurvisie. Op de geoormerkte gelden rust een terugbetalingsverplichting. Derhalve dient
deze voorziening gehandhaafd te blijven.

Naam van de voorziening Voorziening pensioenkapitaal wethouders (V10t[8]

Doel van de voorziening Opgebouwde pensioen wethouders overdragen

Bestedingsraming € 58.613,92

Grondslag voeding (naam
vastgesteld beheersplan)

Geen

Omvang per 31-12-2017 € 58.613,92

Looptijd N.v.t.

Bij het aantreden als wethouder kan deze het tot dan (elders) opgebouwde pensioen overdragen aan de
gemeente Weert. Het ontvangen bedrag is gestort in een voorziening zodat de pensioenopbouw gereserveerd
blijft voor de betreffende wethouder. Volgens de voorschriften van de BBV dienen overdrachten van
pensioen(en) van wethouders gestort te worden in een voorziening. Deze zullen te zijner tot uitkering komen.

Naam van de voorziening Voozlening pensioen zittende wethouders üf 064)

Doel van de voorziening Toekom stige pensioenverplichtingen opvangen

Bestedingsraming € 490.709,-
Grondslag voedi ng (naam
vastgesteld beheersplan)

Actuariële waarde-berekening

Omvang per 31-12-2017 € 490.709,--

Looptijd N.v.t.

Op basis van het BBV moet er voor zittende wethouders een vooziening toekomstige pensioenverplichtingen
gevormd worden middels een actuariële waarde-berekening van het opgebouwde pensioen.
Deze zullen te zijner tijd tot uitkering komen.
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Reserves en voorzieninqen qrondexploitatie

Diverse voorzieningen

Doel van de voorzieningen Afdekken voorzien tekort g rondexploitatie
Grondslag voeding (naam
vasfoesfe/d beheersplan)

Jaarlij ks geactualiseerde exploitatieberekeni ng

Looptijd Tot afsluiting project

De voorzieningen grondexploitatie hebben als doel het tekort van het gelijknamige project af te dekken. Zodra
duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening
getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw
berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project. ln onderstaande
tabel is de omvang per 31-12-2017 opgenomen.

Naam van de voorziening Omvang per 31-12-2017

Beekpoort - Noord (V3001) €2.828.894,--

Keent (V3003) € 1.522.727,--

Kanaalzone l(V3013) € 1.170.220,--

Tru p pertstraat (V 3022) € 1.265.090,--

Laarveld (V3027) €'15.831.401,--
B e e k poort I a nd b ouwb e I a ng
(v3030) €223.815,--

Kampershoek 2.0 (V3031 ) € 3.s83.940,--

I tte rv oorte rwe g (V 3 0 32) € 57.208,--

Vrouwenhof (V3033) € 614.468,--

Spl Leuken (V3037) € 177.591,--

Naam van de reserve Herinrichting Sutjensstraat (R2f 55)

Doel van de reserve Vastleggen bijdragen van Sutjensstraat Midden in vernieuwing
Sutiensstraat.

Grondslag voeding (naam
vastqesteld beheersplan)

Basis verdeling kosten tussen grondexploitatie en onderhoud
riolering/weqen

Omvang per 31-12-2017 € 105.950,--

Looptijd Afhankel ij k van program ma Gemeentelijk Rioleringsplan (G RP)
Het woonrijp maken van de Sutjensstraat zal plaatsvinden na de vervanging van de riolering. Omrlat
de grondexploitatie in 2012 is afgesloten, werd de bijdrage woonr'rjp maken in een voorziening
gestort. Omdat er nog geen concrete plannen aan deze voorziening ten grondslag liggen is deze
voorziening omgezet in een bestemmingsreserve. Dit conform de BBV voorschriften.

10


