Wijzigingen nota reserves en voorzieningen t.o.v. de
nota 2010
Ter verduidelijking van de nota reserves en voorzieningen volgt hieronder een overzicht van de
wijzigingen ten opzichte van de nota 2010.
Wijziging 1:
aanpassen algemene uitgangspunten (paragraaf 3.1).
De uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de nota reserves en voorzieningen 2010 worden
voortgezet en uitgebreid met de punten: ‘monitoring’ en ‘efficiencyvoordelen’. De monitoring van de
verschillende reserves wordt op dit moment al bij de jaarrekening gedaan en het is verstandig dit ook
in de toekomst te blijven doen. Het is daarom belangrijk dit formeel vast te leggen. Daarnaast is het
door de ‘notitie riolering’ van de commissie BBV mogelijk geworden een deel van de opbrengt van de
afval- en rioolheffing voor andere doeleinden te gebruiken. Met het uitgangspunt ‘efficiencyvoordelen’
worden hieraan kaders gesteld.
Wijziging 2:
aanpassen beleidslijn rente toerekening (paragraaf 3.2).
De beleidslijn wat betreft de rente toerekening is grotendeels gelijk met die uit de nota reserves en
voorzieningen 2010. Enkel de punten b en g zijn gewijzigd en punt a is nieuw toegevoegd. Allereerst
is punt b gewijzigd omdat de oude nota reserves en voorzieningen sprak van één enkele algemene
reserve. Omdat er nu sprake is van drie verschillende reserves moet het huidige beleid formeel
worden vastgelegd. Ten tweede is punt g gewijzigd om meer in lijn te lopen met het Besluit Begroting
en Verantwoording (BBV) en wordt er dus geen bespaarde rente meer berekend over de
voorzieningen. Tot slot is punt a toegevoegd om duidelijkheid te creëren over het rentepercentage dat
gebruikt dient te worden voor het berekenen van de bespaarde rente.
Wijziging 3:
omvang ‘algemene reserve vaste buffer’ (deelparagraaf 3.3.2).
Het voorstel is om in de komende periode (tot en met 2018) voor het risicodeel een percentage van
10% van de omzet aan te houden. Om niet elk jaar een andere omvang van de algemene reserve te
hoeven bepalen, wordt uit praktische overwegingen uitgegaan van het gemiddelde van de
meerjarenramingen 2015-2018. Afgerond betekent dit een risicodeel van € 5,5 miljoen. In 2010 was
dit nog € 4 miljoen.
Wijziging 4:
omvang ‘algemene reserve grondexploitatie’ (deelparagraaf 3.3.3).
Voorgesteld wordt om de methodiek om de hoogte van de reserve grondexploitatie te bepalen te
wijzigen. De hoogte wordt dan niet langer bepaald door een statische berekening maar wordt
gebaseerd op de uitkomsten van een risico-inventarisatie. Deze nieuwe methodiek is ook al
meegenomen in de paragraaf Grondbeleid van het jaarverslag 2014 waar op basis van deze
methodiek is voorgesteld de reserve op te hogen tot € 2,5 miljoen. Dit is ook meegenomen in de nota
reserves en voorzieningen.
Wijziging 5:
beleid ‘algemene reserve grondexploitatie’ (paragraaf 3.3.3).
Daarnaast zijn er twee voorstellen ten aanzien van het beleid omtrent de reserve grondexploitatie.
Allereerst wordt voorgesteld om voor de reserve een ondergrens in te stellen van € 1 miljoen zodat er
ook voldoende buffer is wanneer er geen risico’s worden voorzien. Ten tweede wordt voorgesteld toe
te staan het saldo van de grondexploitaties direct ten laste/gunste van de ‘algemene reserve
grondexploitatie’ te brengen.
Wijziging 6:
eenmalige wijzigingen reserves en voorzieningen (hoofdstuk 4).
In hoofdstuk vier worden verschillende reserves en voorzieningen opgeheven, gewijzigd of nieuw
ingesteld. In sommige gevallen is dat het resultaat van bovenstaande wijzigingen, in andere gevallen
heeft dit te maken met veranderingen van nut en noodzaak. Voorgesteld wordt om met de
verschillende wijzigingen in te stemmen. De toelichtingen op de verschillende wijzigingen staan
uitgebreid beschreven in hoofdstuk vier.

