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DATUM  16 december 2019 

AGENDAPUNT  3.05.02 

ONDERWERP  Notitie Reserves en voorzieningen 2020 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemene dekkingsmiddelen 

ZAAKNUMMER  ZK19003862 

AANLEIDING  In december 2017 heeft u de financiële verordening vastgesteld. Daarin is opgenomen dat 

wij u eens in de drie jaar een notitie aanbieden over de ontwikkeling van de reserves en 

voorzieningen. De notitie stond gepland voor 2020, maar bij de behandeling van de 

jaarrekening 2018 in de raadsvergadering van 11 juni 2019 hebben wij toegezegd dat we u 

nog dit jaar de notitie aanbieden. 

KADER  Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording, Gemeenschappelijk Toezichtkader  

Provincie, Financiële Verordening.  

WIJ STELLEN VOOR  De Notitie reserves en voorzieningen 2020 vast te stellen.  

   

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

  inzicht geven in de vermogenspositie van de gemeente Koggenland 

 inzicht geven in het wettelijk kader rond reserves en voorzieningen; 

 het vastleggen van beleidsuitgangspunten en handelswijze rond reserves en 

voorzieningen; 

 het geven van een actueel en transparant overzicht van de gemeentelijke reserves 

en voorzieningen. 

 

ONDERBOUWING  In de notitie reserves en voorzieningen stellen wij u voor: 

a. De bestemmingsreserve stad- en dorpsvernieuwing op te heffen en het 

saldo van € 171.256 over te brengen naar de algemene reserve. 

b. De looptijd van de bestemmingsreserve voor vitaal platteland om te 

zetten naar onbeperkt. 

c. De algemene reserve woningbedrijf te wijzigen in een bestemmings-

reserve woningbedrijf. 

d. De maximale omvang van de bestemmingsreserve woningbedrijf vast te 

stellen op een bedrag van € 15.000.000 

e. De algemene reserve grondbedrijf te wijzigen in een bestemmings-

reserve grondbedrijf 
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f. Het instellen van de voorziening vennootschapsbelasting woningbedrijf 

en deze reeds betaalde vennootschapsbelasting over jaren 2016 tot en 

met 2019 ad € 2.320.130 te storten in verband, met de onzekerheid 

rond het standpunt van de belastingdienst of het woningbedrijf wordt 

gezien als normaal vermogensbeheer of VPB plichtige activiteit. De 

toekomstige voeding wordt via resultaatbestemming bij de 

jaarrekening aan u voorgelegd.  

 

Belangrijke ontwikkelingen  

Algemeen 

We zien dat er veel onderwerpen op ons af komen (o.a. op het gebied van duurzaamheid, 

wonen en invoering Omgevingswet). Daarnaast wordt de komende jaren gewerkt aan de 

realisatie van de scholenbouw Avenhorn. Met de bouw van de school teren wij € 13 miljoen 

in op het vermogen. Over een aantal thema’s bent u als raad nog aan zet om budget 

beschikbaar te stellen. Via de notitie reserves en voorzieningen willen wij u meenemen in 

de vermogenspositie van Gemeente Koggenland, zodat u in de toekomst een juiste 

afweging kunt maken over de inzet van de reserves en voorzieningen. 

 

Tekorten Sociaal Domein 

De bestemmingsreserve deelfonds Sociaal Domein gebruiken we om de lasten en baten van 

het sociaal domein budgettair neutraal in de begroting en rekening op te nemen. Bij 

voortzetting van dit beleid is de tendens dat deze reserve eind 2022 een negatief saldo zal 

laten zien. Dit negatieve saldo wordt veroorzaakt door de tekorten binnen Jeugdzorg. Het 

kabinet heeft dit jaar in de meicirculaire extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten 

voor de tekorten binnen jeugdzorg en voor de komende drie jaar trekt het kabinet nog 

jaarlijks extra geld uit om de tekorten binnen jeugdzorg op te vangen. Vooralsnog is voor 

de jaren hierna geen structurele oplossing gevonden om de tekorten binnen jeugdzorg op 

te vangen. 

 

Met ingang van 2019 is het overgrote deel van de integratie-uitkeringen sociaal domein in 

de maatstaven van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds opgenomen. Dit 

betekent dat na verloop van tijd niet meer te achterhalen is hoe hoog de vergoeding voor 

de lasten van het sociaal domein is. Dit betekent dat de tekorten van het Sociaal Domein 

opgevangen dienen te worden binnen de begroting.  

 

Herziening Gemeentefonds 

De rijksoverheid werkt thans aan een herziening van de maatstaven voor de berekening 

van de uitkering uit het Gemeentefonds. De herziening moet in 2021 ingaan. Deze 

herziening wordt tevens aangegrepen om, naast de klassieke verdeelmaatstaven (inwoners, 

woningen, e.d.), ook inzicht te krijgen in de lasten en baten van het sociaal domein. Op 

basis van dit inzicht kan dan de verdeling worden aangepast. Het is echter niet de 

bedoeling dat de omvang van het Gemeentefonds hierdoor zal wijzigen. Het is nog niet 

bekend of “onze” uitkering hiervan een voordelig of nadelig effect krijgt.  
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KANTTEKENINGEN  Op dit moment zijn wij bezig met een herziening van het onderhoudsplan van de wegen. 

Wij komen volgend jaar met een voorstel omtrent dit onderhoudsplan. 

 

FINANCIËN  Belangrijkste ontwikkelingen vermogenspositie 2019 – 2023: 

 

 De totale reservepositie van de gemeente Koggenland neemt met 34% af. 

Hoofdoorzaak hiervan is de realisatie van het Kindcentrum Avenhorn.  

 De algemene reserve heeft een stand per 1-1-2019 van ca. € 8.200.000. Op de stand 

per 1-1-2019 worden de investeringen uit de begroting 2019 en 2020 gedekt die ten 

laste van de algemene reserve worden gebracht. Met inachtneming van de 

minimum omvang van de algemene reserve blijft nog € 5.700.000 beschikbaar. 

 De reservepositie van het woningbedrijf neemt toe waar de reservepositie van de 

algemene dienst afneemt. Met de huidige inzichten zien wij de reserve 

woningbedrijf oplopen tot een bedrag van € 19 miljoen in 2023. De reservepositie 

van de algemene dienst neemt af tot een bedrag van € 5,5 miljoen in 2023. Een 

groot deel van de reserve woningbedrijf is nodig om de verduurzamingsopgave te 

bekostigen. Wij verwachten dat een bedrag van € 15 miljoen voldoende is om deze 

verduurzamingsopgave uit te voeren. Daarom stellen wij voor om een maximum 

grens aan te houden van € 15.000.000 voor de reserve woningbedrijf.  

 In 2022 is het saldo op de reserve deelfonds Sociaal Domein negatief. Indien er geen 

tegemoetkoming komt vanuit het Rijk zal het tekort in de exploitatie beslag leggen 

op de algemene middelen.  

 Voorziening openbaar groen is naar verwachting per 2023 negatief. In de 

kadernota 2021 zullen wij voorstellen om de jaarlijkse dotatie te verhogen. 

 Ondanks een goede ratio van ons weerstandsvermogen zien we dat in de afgelopen 

jaren een dalende trend is ingezet. In 2020 is de ratio gehalveerd ten opzichte van 

2019, desondanks is deze nog steeds goed te noemen. 

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Niet van toepassing. 

COMMUNICATIE  Op de gebruikelijke wijze. 

VERVOLG  Na de vaststelling verwerken we de mutaties in de financiële administratie van het boekjaar 

2019. 



 

 

 

 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

 

 

 

 

 

Blad 

4 van 4 

 

Datum college: 26 november 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

BIJLAGEN  De notitie “Reserves en voorzieningen 2020”. 


