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Nota "Reserves en Voorzieningen 2018"

Voorstel

1. De nota "Reserves en Voorzieningen 2018" vast te stellen.
2. Te besluiten tot het niet meer toerekenen van rente aan reserves.
3. Te besluiten voor de reserve Majeure projecten (R2100) een jaarlijkse storting in

de begroting van enig jaar op te nemen.
4. Actualisatie m.b.t. huisvesting onderwijs uit te voeren bij de totstandkoming van

de nota reserves en voorzieningen (per 4 jaar).
5. De Inkomensreserve Huisvesting Onderwijs (R2126) op te heffen en het saldo van

€ 7.000.000,--over te hevelen naar de Algemene reserve.
6. De Reserve wijkenbudget (R2135) te wijzigen in de Reserve ondersteuning

bu rgerinitiatieven.
7. De Egalisatiereserve Complex PoorL van Limburg op te heffen en het saldo van

€ 2.870.509,22 toe te voegen aan de Algemene reserve.
8. De Reserve restauratie en digitalisering museum- en archiefcollectie (R2153) in de

jaarrekening 2018 af te romen tot€ 19.950,-- en de reserve bij de jaarrekening
2019 op te heffen.

9. In te stemmen met de opheffing van reserves en voorzieningen waarvan het saldo
€ 0,-- is.

Inleiding

In de financiële verordening van de Gemeente Weert (aftikel 2L2 van de Gemeentewet) is

een bepaling opgenomen dat de nota over reserves en voorzieningen periodiek (1 keer in

de 4 jaar) geactualiseerd moet worden.
De geldende nota is in 2013 opgesteld en op onderdelen geactualiseerd in 2015 bij het
traject "Kiezen met Vis¡e".

Beoogd effect/doel

In de nota wordt ingegaan op de gewenste omvang van de reserves en de voorzieningen.
Waar mogelijk worden voorstellen gedaan tot opheffing van reserves en daardoor
overheveling naar de Algemene reserve.

Als gevolg van de herziening van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 2017
en een direct gevolg van de per 2018 geldende "Rentenotitie" (opgesteld door de
commissie BBV) wordt nu de daarin opgenomen aanbeveling tot het niet meer toevoegen
van rente aan reseryes uitgewerkt.
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Argumenten

De systematiek van rente toerekenen aan reserves wordt op basis van de aanbeveling van
de commissie BBV losgelaten. Deze methodiek is niet bevorderlijk voor het inzicht,
eenvoud en de transparantie.
Alhoewel er sprake is van een aanbeveling en het dus nog wel is toegestaan om de rente
toe te voegen, stellen wij u voor de rentetoevoeging te beëindigen.

Voor de Reserve majeure projecten is het voor de doelstelling van de reserve noodzakelijk
om een jaarlijkse voeding in stand te houden. In de begroting 2019 en de
meerjarenraming 2020-2022 zal in plaats van de rentetoevoeging jaarlijks een dotatie in
de begroting opgenomen worden. De dotatie is dan gelijk aan de renteberekening conform
het nu nog geldende beleid.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t

Financiële gevolgen

Uitgangspunt bij de heroverweging is het saldo van de reserves en voorzieningen per 31-
L2-2017.

De mutaties reserves betekenen een verhoging van de Algemene Reserve met
€ 9.870.509,22 tot een bedrag van € 25.319.769,44 rekening houdend met de al belkende
mutaties in de begroting 2018 en de voorgestelde mutatie bij de jaarrekening 2017 vanuit
de risicobuffer grondbedrijf (€ 2.700.000,--).

Door het loslaten van de rentetoevoeging aan de reserves ontstaat er een structureel
voordeel voor de begroting 2019 van naar verwachting € 400.000,-- (afgerond).

Bij de beoordeling van het voordeel is rekening gehouden met een voortzetting van de
jaarlijkse voeding van de Reserve majeure projecten conform de tot nu toe uitgevoerde
rentetoevoeg ing.

Uitvoering/evaluatie

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Com mu n icatie/ participatie

Advies raadscommissie

Bijlagen

Nota "Reserves en Voorzieningen 2018"

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
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Bu en wethouders van
de buroemeester.secretaris,

A.A.M.M. HeiimansG. Brinkman
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GEMEENTE vtlEERT

N u m mer ra a dsvoo rstel : DJ -489362

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit

De nota "Reserves en Voorzieningen 2018"en de daarin opgenomen beslispunten vast te
stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2018.

De qriffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heiimans


