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Vragen raadsleden en commissie Nota reserves en voorzieningen 2020 
 
 Omschrijving Antwoord 
 Vragen raadsleden.  
 VVD  
1 4 Nota normaliter na 4 jaar herzien, nu eerder. 

Reden? 
Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 is met uw raad afgesproken dat er 
tussentijds een actualisatie van de nota reserves en voorzieningen zou worden 
uitgevoerd. Directe aanleiding was de vraag of er binnen de reserves ruimte was om 
middelen vrij te maken voor energietransitie.  

2 5 De nieuwe reserve voor Sociaal Domein 
bedraagt 1,5 mln. Is extra naast reeds gevormde 
reserve ten tijde van verevening bij jaarrekening 
2019? Ja, zie verderop in nota, pag. 12 

Dit is een juiste constatering. 

3 8 Vraag reeds gesteld bij Auditcommissie 8 okt 
2020: 5e alinea. Het gaat over 
wettelijk verplicht te vormen voorzieningen.  
 

Antwoord in Auditcommissie 8 oktober 2020: Het nemen van 
verlies betekent het direct verwerken tlv de exploitatie. De 
onduidelijkheid ontstaat doordat niet staat vermeld dat het bedrag dan naar de 
voorziening gaat. 

4 9 Laten vervallen van ondergrens 100. voor 
nieuwe reserves.  

Antwoord in Auditcommissie 8 okt 2020: leidt niet tot problemen of allerhande kleine 
reserves. 

Nieuwe reserve Energietransitie 2 mln.  Het is nog niet duidelijk of kosten biodiversiteit ook hieruit worden voldaan. 
Auditcommissie 8 okt 2020. 

Kosten voor klimaatadaptatie: hiermee moet 
rekening worden gehouden in de begroting.  

Gaan niet tlv reserve Energietransitie. Antwoord in Auditcommissie 8 okt 2020. 

5 10 Hoe hoog is de reserve waar 400. naar toe 
ging? En jaarlijkse afschrijving? Eindigt in 2063? 

De storting van € 400.000,- was een storting in de reserve Majeure projecten zelf. Voor 
het gemeentehuis Wilhelminasingel zijn voor de bouwkosten lange 
afschrijvingstermijnen van toepassing. De langste afschrijvingsperiode loopt tot 2063.  

6 11 Res gem vastgoed: toch reserve i.p.v. voorz. 
Enkel BBV-richtlijn of 
ook “gemakkelijker”? 

De commissie BBV adviseert (mondeling) gemeenten om een reserve onderhoud te 
hebben om administratief technische redenen en 'makkelijker' bij de verantwoording in 
de P&C producten.  Dit is een landelijke trend. 
 

7 12 3.6 Res Sociaal Domein:  
 

Restant bedrag naar algemene reserve is afhankelijk van Jaarrekening 2020. De € 1,5 
mln. kan in theorie in 1 jaar worden besteed, is wel kaderstellend. Spreiding over de 
genoemde jaren is echter meer waarschijnlijk. 
Auditcommissie okt 2020 

8 14 Als res hoger is dan 1,4 volgt aanpassing. Wat 
als res 1,2 is en bep. 
ontwikkelingen “verlangen” 1,4. Dan kan raad 
hierover besluit nemen? 

Het is de bevoegdheid van de raad om te besluiten tot instellen of opheffen van 
reserves en stortingen in of aanwending van reserves. De raad kan dus altijd een 
besluit nemen met betrekking tot reserves als de omstandigheden dat vragen.  

9 18 Hoeveel bedraagt het jaar budget 
kunstaankoop? 

Jaarlijks is er een budget van € 20.732,-. 

 


