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VE R G A DE R ING G EME EN TE RA A D 2 00 9

D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouder van 1 september 2009, nr. 68.

B E S L U I T :

de ‘Notitie reserves en voorzieningen 2009’als volgt te wijzigen:
1. De tekst op blz. 13 bij Reserve egalisatie renteresultaten wordt vervangen door de volgende 

tekst:

� Reserve egalisatie renteresultaten
= dekkingsreserve

Eerder in deze notitie hebben wij gemeld, dat door de thans gehanteerde systematiek op een relatief 
solide wijze toch grote bedragen aan rente als dekking voor de exploitatie kunnen worden gebruikt. 
Hierbij is het uitgangspunt dat er gewerkt wordt met een renteresultaat in combinatie met een 
"egalisatiereserve renteresultaten".

In het kort houdt deze systematiek het volgende in. Het gebruiken van een renteresultaat (dat in de
praktijk voornamelijk zal worden gevoed door rente die de aanwezigheid van reserves genereren) als
dekkingsmiddel maakt de begroting kwetsbaar, omdat door het aanwenden van reserves het 
renteresultaat zal dalen. Het renteresultaat is dus onderhevig aan schommelingen. Om de 
rentebaten voor langere tijd in te kunnen zetten ten gunste van de exploitatie is een oplossing 
gevonden, waarbij de begroting bij een daling van het renteresultaat geen grote schokken 
ondergaat. Deze oplossing is het werken met een reserve egalisatie renteresultaten overeenkomstig 
raadsbesluit van 24 april 1997.

Deze methodiek houdt in dat het renteresultaat jaarlijks wordt gestort in deze reserve. Vervolgens 
wordt jaarlijks 1/3 deel (m.i.v. 2010; van 2001 t/m 2009 was dat 1/5 deel, daarvoor 1/10 deel) van 
de omvang van de reserve gebruikt als dekkingsmiddel voor de begroting. Jaarlijks wordt het 
renteresultaat toegevoegd aan deze reserve en vervolgens wordt dan voor de dan volgende 3 jaar 
weer een jaarbedrag berekend. Bij een toevoeging van het renteresultaat stijgt, indien de toevoeging 
hoger is dan de jaarlijkse onttrekking, de stand van de reserve en derhalve ook het bedrag voor de 
komende 3 jaar.
De onttrekking aan de reserve is minimaal gelijk aan de onttrekking in het voorgaande jaar.

De voordelen van deze methode zijn:
- een daling van de reserve egalisatie renteresultaten heeft pas na minimaal 3 jaar gevolgen voor

de begroting, zodat er voldoende tijd is om daarop te anticiperen;
- de begroting wordt niet beïnvloed door tegenvallende renteresultaten;
- door de (voortschrijdende) termijn van 3 jaar wordt de financiële positie van de gemeente

stabieler;
- het renteresultaat wordt uiteindelijk volledig ingezet als dekkingsmiddel.
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2. De nieuwe tekst is vanaf het begrotingsjaar 2010 van toepassing.
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