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Reactie van Gemeentebelangen op de nota Reserves en voorzieningen 2010 
 

Na 4 jaar weer een nieuwe nota Reserves en Voorzieningen.  

GB heeft gedurende de vorige raadsperiode meermalen aangegeven de stofkam eens door de 

reserves te willen halen. Wij zijn blij dat nu eindelijk aan dit verzoek gehoor gegeven is. 

Er heeft een flinke opschoning van het aantal reserves plaatsgevonden met als resultaat een 

duidelijke en overzichtelijke indeling van de reserves en voorzieningen. 

 

Aan de hand van de voorstellen lopen we deze nota door: 

 

Voorstel A:  

We stemmen in met de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de huidige nota reserves 

en voorzieningen. Ook met de wijziging t.a.v. de aantallen. Echter niet met de omvang en 

definitie t.a.v. de algemene reserve grondbedrijf. Hier komen we bij voorstel C en D op terug. 

 

Voorstel B:  

We kunnen ons vinden om in deze raadsperiode voor het risicodeel een vaste buffer van 4 

miljoen aan te houden. Gemeentebelangen is met u van mening dat een buffer van 10% van 

de omzet goed en financieel verantwoord is. 

 

Voorstel C:  

De definitie van het begrip “nog te maken kosten” aanpassen en de onvoorwaardelijke 

verplichtingen voor 100% meenemen in de risicoberekening is wat ons betreft akkoord.  

Tot op heden werd er geen rekening gehouden met de nog te verwachten opbrengsten. In 

tegenstelling tot het voorstel om het te verwachten “exploitatie resultaat met daarin ook de 

toekomstige opbrengsten” voor 50% in de berekening mee te nemen, stellen wij voor om 

maximaal 25% mee te nemen. Dit omdat het volgens ons een té groot risico is om geld dat je 

nog niet hebt ontvangen al uit te geven. Juist aan dit principe van windhandel ligt de hele 

huidige financiële crisis ten grondslag.  

Gemeentebelangen dringt dan ook aan tot voorzichtigheid, vooral ook omdat het gezien de 

huidige financieel economische omstandigheden en de daarmee gepaard gaande stagnerende 

onroerend goedmarkt te opportuun is om nu al 50%  van het vermoedelijke 

exploitatieresultaat in de berekening mee te nemen. 

We stellen voor om deze methode van maximaal 25%  in eerste instantie voor komend jaar 

toe te passen en pas als er werkelijke inkomsten zijn verkregen, opnieuw geld te bestemmen. 

 

Voorstel D: Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten komt het te verwachten 

exploitatieresultaat dan op ca. 2,6 miljoen. Dit houdt in dat de netto benodigde stand 

algemene reserve grondbedrijf op ca. 3,5 miljoen komt. Dit betekent dat er niet aan 4,8 

miljoen een nieuwe bestemming kan worden gegeven maar aan 2,2 miljoen. Dit bedrag kan 

naar de algemene reserve vrij besteedbaar.  

  

Voorstel E: 

We stemmen in met het opheffen van 16 reserves en voorzieningen zoals genoemd op 

blz.17en 18. 
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Voorstel F:  De reserve Kunst zouden wij nog duidelijker willen wijzigen en de reserve Kunst 

en Cultuur willen noemen zodat deze reserve breder en flexibeler ingezet kan worden. 

De jaarlijkse storting van 70 cent zouden wij willen terugbrengen naar 20 cent. 

De overige 50 cent willen we reserveren voor Duurzaamheid. Wij stellen hier dus voor een 

nieuwe reserve in te stellen ten behoeve van het duurzaamheidbeleid in onze gemeente 

waaronder het bevorderen van energiebesparing en het opwekken en gebruik van duurzame 

energie.  

 

Het handhaven of opnieuw instellen van de overige reserves volgens het overzicht is verder 

behoudens de grondexploitatie akkoord. 

 

 

Voorstel G. Het splitsen van de algemene reserve in drie delen is wat ons betreft akkoord 

maar de voorgestelde wijzigingen betekent dat er geen ruim 10,5 maar 8 miljoen naar de 

algemene reserve vrij besteedbaar gaat. 

 

Voorstel H: Is akkoord 

 

Voorstel I: Is behoudens onze kanttekeningen akkoord. 

 

Voorzitter, 

Voor wat betreft de aanwending van het vrij besteedbare deel van de algemene reserve zijn er 

nog geen uitgewerkte plannen. Bij de behandeling van de begroting komen we hier op terug. 

Daar geven we onze wensen wat betreft de aanwending van ( een deel van) de reserves aan. 

 

 

 

8 november 2010 

de fractie van Gemeentebelangen 

 


