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VOORSTEL 

 
Registratienummer: 119110 
Bijlage(n) 1 
Onderwerp Beleidsnota reserves en voorzieningen 
 

Middenbeemster, 9 juni 2015 
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
In de kadernota 2016 is reeds aangegeven dat de bestaande beleidsnota reserves en 
voorzieningen uit 2009 in de praktijk niet altijd meer in verhouding staat tot de doelen. Het 
inzicht in de daadwerkelijke financiële positie wordt hierdoor vertroebeld. Hierbij is ook 
aangekondigd dat er een herziening en consolidatie van de reserves en voorzieningen zal 
plaatsvinden. 
Ook is op basis van de risicoanalyses van de afgelopen jaren in de programmabegroting en -
rekening geconstateerd dat het risicoprofiel in de tijd fluctueert. Beoordeling van het 
risicoprofiel en het hiermee samenhangende weerstandsvermogen van de gemeente wordt 
hiermee steeds belangrijker. 
 
Oplossingsrichting 
Het in deze beleidsnota opgenomen (nieuw) beleid inzake de instelling van reserves en 
voorzieningen heeft voornamelijk als doel om middelen die niet ingezet zijn, sneller te laten 
terugvloeien naar de algemene middelen om zo de raad de mogelijkheid te bieden ze 
opnieuw in te zetten. Hiervoor dienen de reserves en voorzieningen continu te worden 
doorgelicht en daar waar nodig opgeschoond. Deze permanente evaluatie is nodig om te 
voorkomen dat de gemeentelijke middelen vast komen te zitten zonder actuele noodzaak.  
Ze worden zo onnodig onttrokken aan een integrale afweging. Door mutaties in reserves en 
voorziening meer te baseren op actuele plannen, worden deze integraal onderdeel van de 
afweging in het kader van de planning- en controlcyclus. Hierdoor zal het financieel beleid 
transparanter worden. 
 
Meetbare doelstelling 
N.v.t. 
 
Financiële consequenties 
Door het opheffen van enkele bestemmingsreserves en het laten vrijvallen van de (restant) 
saldi van deze reserves ten gunste van het rekening resultaat zal de beschikbare 
weerstandscapaciteit toenemen. Met het vrijvallen van de saldi ten gunste van het rekening 
resultaat worden feitelijk de bedragen overgeboekt naar de Algemene reserve. 
 
Overige consequenties 
N.v.t. 
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Monitoring evaluatie 
Door permanente evaluatie van de reserves en voorzieningen wordt voorkomen dat de 
gemeentelijke middelen vast komen te zitten zonder actuele noodzaak 
 
Voorgesteld besluit 
De beleidsnota reserves en voorzieningen overeenkomstig het aangeboden ontwerp vast te 
stellen. 
 
Tevens wordt voorgesteld in te stemmen met: 
• het in hoofdstuk 5 van de beleidsnota genoemde nieuwe beleid ten aanzien van reserves 

en voorzieningen; 
• de in hoofdstuk 6 van de beleidsnota genoemde voorstellen per reserve en de saldi van 

de op te heffen reserves te laten vrijvallen ten gunste van het rekening resultaat; 
• de in hoofdstuk 6 van de beleidsnota genoemde voorstellen per voorziening; 
• het in hoofdstuk 7 van de beleidsnota genoemde risicomanagementbeleid; 
• een eenvoudigere vaststelling van de ondergrens van de Algemene reserve en deze te 

bepalen op € 1,5 miljoen. 
 
Communicatie/Participatie 
N.v.t. 
  


