
 
 

 

 

 

 

 

MOTIE  
 
Onderwerp: Reserves en voorzieningen 2020 (agendapunt 3.05.02) 
 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 16 december 2019,  

 

Constaterende dat: 

 Een aantal bestemmingsreserves wordt ingesteld met een inschatting van een maximale omvang zonder daarover 

met de raad van gedachte  te hebben gewisseld; 

 Gesproken wordt over een aantal niet structurele tegenvallers zonder dat de raad op de hoogte is welke hiermee 

worden bedoeld; 

 De bestemmingsreserve woningbedrijf wordt gemaximeerd naar 15 miljoen om de verduurzamingopgave te 

realiseren zonder dat de raadsbrede agenda duurzaamheid is vastgesteld; 

 Het deelfonds sociaal domein opraakt en niet meer wordt gevoed, terwijl in 2023 er een negatief saldo voor het 

sociaal domein bestaat van 1,2 miljoen euro; 

 De raad onlangs de begroting heeft vastgesteld met een financiële tabel die door het maximeren van een aantal 

reserves er anders uit komt te zien dan onlangs vastgesteld; 

 Er mogelijk effecten zijn door een heffing van vennootschapsbelasting op het woningbedrijf . 

 

Overwegende dat:  

 De raad onlangs de begroting heeft vastgesteld en een actieve rol heeft om een integrale weging te maken bij het 

wel/niet instellen en/of maximeren van reserves en voorzieningen 

 De kosten voor het sociaal domein hoger uitvallen dan de begroting toelaat en er via het rijk (nog) geen 

compensatie valt te verwachten  waardoor de begroting een negatief saldo laat zien in 2023; 

 In 2020 het college de raadsbrede agenda duurzaamheid en woningbouw omgezet heeft naar beleid, met een 

financiële paragraaf . 

 

Verzoekt het college:  

1. De nota reserves en voorzieningen nu niet vast te stellen, deze door te schuiven naar de behandeling van de 

kadernota 2020, zodat de raad haar eigen integrale weging kan maken. 

2. om vooruitlopend op het opstellen van de kadernota input op te vragen bij de raad voor wat betreft het 

bekostigen van het sociaal domein en verduurzamen woningbouw.  

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Ondertekend door:  

 

PvdA/GroenLinks     

Saskia Borgers     

  


