
Vragen voor de audit commissie op donderdag 7 juni 2018.

Betreft: Nota Reserves en voorzieningen 2018

Algemeen.

De nota geeft een duidelijk beeld over reserves en voorzieningen. 

Gezien het tijdstip van het uitbrengen spelen reserves mbt CpvL een verstorende rol. Het is wellicht 

raadzaam om:

De notitie uit te brengen na vaststelling va de jaarrekening over 2017. Alle overbodige teksten over 

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

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.

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.

Inhoudelijk:

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.

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?



3. Pagina 3 punt 1.5

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

raadsvoorstel?

Punten 1,2,3,4, 8 ok.

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

nota

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

opnemen?

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.

5. Pag. 11  punt 4 Opheffing

Tabel splitsen. Onder de kop bestemmingsreserves zijn ook voorzieningen opgenomen.

6. Pag. 12 tabel.

Ook hier het overzicht splitsen zodat er een aansluiting met de jaarrekening wordt gerealiseerd.

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.




