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DATUM  9 oktober 2017 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP   

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 
PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemene dekkingsmiddelen 
ZAAKNUMMER  ZK17003296 

AANLEIDING  Bij de behandeling van de jaarrekening 2016 hebben wij deze notitie ”Reserves en 
Voorzieningen” aangekondigd. Om de drie jaar wordt de notitie Reserves en 
Voorzieningen geactualiseerd. Ook is de geldende nieuwe wetgeving  in de notitie 

opgenomen. De vorige notitie “Reserves en Voorzieningen 2014” is vastgesteld in 2015. 

KADER  Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 212 gemeentewet. 

WIJ STELLEN VOOR  1. Notitie Reserves en Voorzieningen 2017 vast te stellen. 

2. Notitie Reserves en Voorzieningen 2014 in te trekken.  

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met deze nieuwe notitie wordt het doel, de noodzaak, de voeding, het saldo en de looptijd  

per reserve en voorziening opnieuw vastgesteld. Hiermee blijft inzichtelijk waarvoor de 

(bestemmings)reserves en voorzieningen zijn ingesteld en of deze nog noodzakelijk zijn. 

ONDERBOUWING  In de (nieuwe) financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet gaat 

artikel 9 over de reserves en voorzieningen. Daarin is opgenomen dat: 

 

• eens in de drie jaar ons college een nota aan de raad aan biedt over de 

ontwikkeling van de reserves en voorzieningen 

• de nota minimaal gaat over de vorming, het doel, de dotaties, de besteding en de 

opheffing van de reserves en voorzieningen 

De algemene uitgangspunten zijn van deze notitie zijn: 

 

• vergroting c.q. handhaven van een algemeen weerstandsvermogen 

• beperking van het aantal “vrije” bestemmingsreserves 

• beperking van het aantal reserves en voorzieningen 

• het actueel houden van de onderhoudsplannen 

• monitoren en verrekenen van de baten en lasten van het sociaal domein binnen het 
   sociaal deelfonds 
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Datum college: 19 september 2017 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

Op grond van deze notitie stellen wij voor: 

Opheffen reserves: 

Reserve nieuwe investeringen  € 3.665.484 

Reserve WMO  € 1.908.843 

Reserve begrotingsregulatie  € 1.895.959 

Reserve leefbaarheidsfonds €      36.579 

 

Opheffen voorzieningen: 

Voorziening onderhoud huurwoningen €               0 

Voorziening bodemzorg Oosteinde Berkhout €    141.855 

Totale mutaties: € 7.648.720 

 

Saldo ten gunste van Algemene Reserve  € 5.739.877 

Saldo ten gunste van Reserve Sociaal Domein  € 1.908.843 

Totale mutaties:  € 7.648.720 

 

Opheffen reserve einde boekjaar 2017: 

Reserve vereffeningsfonds OZB 

Reserve afbouw dividend Nuon 

 

Nieuwe voorziening instellen: 

Onderhoud Batter 

 

 

FINANCIËN  Deze wijzigingen hebben geen  mutaties in de lopende exploitatie tot gevolg, maar alleen 

mutaties binnen de balanstotalen. 

 


