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1. Inleiding 
 
 
In de raad van 25 oktober 2004 is de financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet 
vastgesteld. In artikel 11 van deze verordening is bepaald dat het college ten minste eenmaal in de vier 
jaar de raad een (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen aanbiedt.  
De huidige nota reserves en voorzieningen is op 12 februari 2007 door de raad vastgesteld. 
 
Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten 
(BBV) in werking getreden. In dit besluit zijn regels opgenomen met betrekking tot het reserve- en 
voorzieningen beleid. In de afgelopen jaren zijn er enkele (technische) wijzigingen in het BBV doorgevoerd; 
op onderdelen hebben die ook invloed op de reserves en voorzieningen. In deze nota is rekening 
gehouden met die wijzigingen. 
 
Mede gelet op de noodzaak tot bezuinigen, is in het bijzonder aandacht besteed aan de nog lopende 
‘claims’ (geplande uitgaven) die ten laste komen van de reserves en voorzieningen. In alle gevallen is 
beoordeeld of de claim nog actueel is en of het daarvoor geraamde bedrag wel volledig nodig is. Hierbij zijn 
wij kritisch en als volgt te werk gegaan: 

- als er sprake is van een project dat reeds in uitvoering is genomen of als er sprake is van 
verplichtingen/ toezeggingen aan derden, dan blijven de claims vanzelfsprekend gehandhaafd 

- ook komt de claim voor handhaving in aanmerking als er in de afgelopen jaren (beleids)nota’s zijn 
vastgesteld waarin de uitgaven concreet zijn benoemd 

- is dit allemaal niet aan de orde, dan ontstaat de mogelijkheid om de volgende keus te maken: 
- of het bedrag toch blijven reserveren voor het aanvankelijke doel 
- of aan het bedrag een andere bestemming geven. 

Bij ‘geoormerkte bestedingsrichtingen’ (bijvoorbeeld egalisatiereserve riolering) of politiek / beleidsmatig 
relevante uitgaven, is er voor gekozen om de bedragen te blijven reserveren voor het oorspronkelijke doel. 
In andere gevallen is het bedrag apart gezet (overgebracht naar de algemene reserve vrij besteedbaar), 
zodat uw raad daar een nieuwe bestemming aan kan geven. 
 
Neveneffect van deze benadering is dat er tegelijkertijd een flinke opschoning van het aantal reserves heeft 
plaats gevonden. Daarmee wordt het inzicht voor uw raad vergroot en wordt voldaan aan één van de 
uitgangspunten van het reservebeleid, te weten: een duidelijke en overzichtelijke indeling van de reserves 
en voorzieningen. Immers: hoe meer reserves, hoe moeilijker het wordt om ‘door de bomen het bos te 
zien’. 
 
Het spreekt overigens voor zich dat het geven van een andere bestemming aan bepaalde middelen, wel 
consequenties heeft voor het beleid dat de gemeente voert. Die overweging zal echter altijd en steeds aan 
de orde zijn. Daar waar dit relevant is, hebben wij de consequenties beknopt aangegeven. Zie hiervoor met 
name paragraaf 4.2 en bijlage 3. 
 
In hoofdstuk 2 van deze nota wordt eerst ingegaan op het algemene kader: de theorie en de voorschriften 
uit wet- en regelgeving. Ook komen in dit hoofdstuk de functies van het eigen vermogen aan de orde. 
Hierna volgt in hoofdstuk 3 de stand van zaken en de algemene uitgangspunten. In hoofdstuk 4 treft u het 
resultaat van de doorlichting en actualisatie aan. Daarin zijn voorstellen met betrekking tot het gebruik van 
reserves/voorzieningen opgenomen, inclusief de opheffing of herschikking daarvan. 
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Bij deze notitie treft u de volgende bijlagen aan: 
 

Bijlage Toelichting 
1. Beschrijving van reserves en 

voorzieningen en voorstellen met 
betrekking tot het toekomstig gebruik 

Hierin is per reserve een uitvoerige 
toelichting opgenomen (actuele 
bedragen, doelstelling, stortingen, 
beschikkingen en bijzonderheden) 

2. Overzicht van reserves en 
voorzieningen conform jaarverslag 
2009, inclusief rentebijschrijving 2010 

Totaaloverzicht van huidige reserves en 
voorzieningen 

3. Was-wordt overzicht van reserves en 
voorzieningen 

Vergelijkend overzicht van reserves en 
voorzieningen, te weten: 
- huidige situatie 
- nieuwe situatie (indien voorstellen 
conform worden overgenomen) 
- e.e.a. inclusief (totaal)bedragen 
- korte toelichting  

4. Ter inzage: lijst met beoordeling 
huidige  claims op reserves en 
voorzieningen 

Overzicht van alle claims die op de 
reserves en voorzieningen liggen, met 
oordeel van college (handhaven, 
opheffen, herschikken, etc.) 
Is niet als bijlage bij deze notitie gevoegd 
vanwege omvang en te detaillistische 
informatie. 

Tabel 1: overzicht van bijlagen 
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2. Algemeen kader 
 

2.1 Begrippen  
 
Reserves 
In artikel 43 van het BBV is gedefinieerd wanneer sprake is van reserves en welke reserves er worden 
onderscheiden. Dit artikel luidt als volgt: 
“1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar: 
a. de algemene reserve; 
b. bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan 
derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden; 
c. overige bestemmingsreserves. 
2. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan provinciale staten respectievelijk de raad een 
bepaalde bestemming heeft gegeven.” 
 
Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. Bedrijfseconomisch 
gezien zijn reserves vrij te besteden (al kan de raad aan bepaalde reserves een bestemming geven). 
 
Reserves mogen niet in mindering gebracht worden op investeringen met een economisch nut (zoals 
gebouwen). Wel mogen hiervoor reserves worden gevormd om de kapitaallasten van die investeringen te 
dekken. In het laatste geval is sprake van ‘geblokkeerde reserves’. 
 
Voorzieningen 
In artikel 44 van het BBV is gedefinieerd wanneer sprake is van voorzieningen. Dit artikel luidt als volgt: 
“1. Voorzieningen worden gevormd wegens: 
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te 
schatten; 
b. op de balansdatum bestaande risico's terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen 
waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 
oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed 

moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.
1
 

3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume.” 
 
Van een voorziening is sprake als het gaat om te kwantificeren verplichtingen of risico’s. 
Elke voorziening moet de omvang hebben van de betreffende verplichting of risico. Mutaties in 
voorzieningen wegens toevoegingen of door vrijval, vloeien dus uitsluitend voort uit het aanpassen aan een 
nieuw noodzakelijk niveau. De overige mutaties bestaan alleen uit verminderingen wegens aanwending 
voor het doel waarvoor de voorziening is ingesteld.  
Toevoegingen aan voorzieningen komen als last in de begroting en de rekening van baten en lasten. De 
aanwending van de voorziening wordt rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt. 
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn wettelijk niet toegestaan (art. 45 BBV).  
Indien een verplichting of risico niet is te kwantificeren, dan dient hiervan melding te worden gemaakt in de 
risicoparagraaf.  
 

                                                 

 
1
 De cursief weergegeven tekst is nieuw / van toepassing met ingang van 2008. Het betreft dan de van Europese en Nederlandse 

overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van 
volgende begrotingsjaren. In het jaarverslag 2008 van de gemeente Dalfsen is deze wijziging reeds doorgevoerd. 
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De verschillende gradaties in vaststelling van de kans en de omvang van het risico in relatie tot het treffen 
van een voorziening, dan wel opname in de risicoparagraaf zijn in het volgende schema tot uitdrukking 
gebracht. 

 

  Kans dat verplichting of verlies zich voordoet? 

  Zeker Waarschijnlijk 
Niet geheel 
uitgesloten 

Ja Schuld Voorziening Risicoparagraaf 

Betrouwbaar 
te schatten Voorziening Voorziening Risicoparagraaf 

Omvang 
te 
bepalen? Nee Risicoparagraaf Risicoparagraaf Risicoparagraaf 

Tabel 2: Kans en omvang van risico’s in relatie tot voorzieningen 
 
 
Verschil reserves en voorzieningen 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen tussen reserves en voorzieningen nog samengevat: 
 

 Reserve Voorziening 
 

Wijziging bestemming 
 

Mogelijk Niet mogelijk 

Onderdeel van het  
 

Eigen vermogen Vreemd Vermogen 

Opbouw (dotatie) 
 

Resultaatbestemming Resultaatbepaling 

Onttrekking  Resultaatbestemming Buiten exploitatie om en wordt 
direct in mindering gebracht op de 
voorziening 

Aanwending vrij Ja (raadsbesluit vereist) 
 

Nee, slechts voor het betreffende 
doel 

Financieel onderbouwd  Niet perse noodzakelijk, maar wel 
gewenst ter voorkoming onnodig 
beslag op middelen 

Ja 

Tabel 3: Belangrijkste verschillen tussen reserves en voorzieningen 
 
Stille reserves 
Naast de algemene reserve en de bestemmingsreserves kent een gemeente ook nog de stille reserves. 
Van een stille reserve is sprake, wanneer de actuele waarde hoger is dan de boekwaarde.  
De stille reserves kunnen onderdeel uitmaken van de weerstandscapaciteit. Het betreft dan de stille 
reserves van activa met een economisch nut die snel te verkopen te zijn, of waarvoor expliciet al een 
besluit tot verkoop is genomen. In dit laatste geval kan in de paragraaf weerstandsvermogen inzicht 
gegeven worden in het verschil tussen de boekwaarde en de verwachte verkoopprijs. Het spreekt voor zich 
om gebouwen die voor het normaal functioneren van de gemeente nodig zijn, niet te betrekken bij de 
paragraaf weerstandsvermogen.  
 
Paragraaf weerstandsvermogen 
Er doen zich ook risico’s voor, die nog niet zo concreet zijn dat er al een bestemmingsreserve of een 
voorziening voor kan worden gevormd. Op basis van artikel 11 BBV dient de paragraaf 
weerstandsvermogen ten minste te bevatten een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, een 
inventarisatie van de risico’s en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. 
De algemene reserve vormt met name een buffer voor het opvangen van de risico’s. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit het totaal van de op de balans staande reserves en het 
saldo van de rekening van baten en lasten. Het saldo van de rekening van baten en lasten moet namelijk 
afzonderlijk op de balans worden opgenomen. De bestemming van het saldo vindt plaats nadat de 
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jaarrekening is vastgesteld. Over de aard van het eigen vermogen van overheden bestaan veel 
misverstanden. Het is geen fysieke pot met geld zoals wel eens wordt gedacht. Het eigen vermogen op de 
balans is in feite een boekhoudkundige restpost. Eerst wordt de waarde van de bezittingen (activa) 
bepaald. Daarvan worden de schulden en de voorzieningen afgetrokken en wat er overblijft is het eigen 
vermogen. De hoogte van het eigen vermogen is dus mede afhankelijk van de waardering van de vaste 
activa.  
 
Vreemd vermogen 
Het vreemd vermogen bestaat uit het totaal van de van derden geleende bedragen en de voorzieningen.  
 
Bespaarde rente 
Door het vormen van reserves en voorzieningen wordt vermogen afgezonderd. Door de reserves en 
voorzieningen te gebruiken als financieringsmiddel wordt rente bespaard, die anders betaald had moeten 
worden voor het aantrekken van vreemd vermogen (leningen). Omdat aan alle investeringen rente wordt 
toegerekend, komt deze bespaarde rente (over de reserves en voorzieningen) feitelijk beschikbaar.  
Wat betreft de rente over de “eigen financieringsmiddelen” bestaat in principe de keus tussen: 

- deze rente toe te voegen aan de reserve (aan voorzieningen mag geen rente worden toegevoegd) 
- deze rente ten gunste te laten komen aan de exploitatie (de rekening van baten en lasten). 

Aan het toepassen van de laatste mogelijkheid zijn risico’s verbonden. Op het moment dat de reserve 
wordt besteed voor het doel, waarvoor zij was gevormd, ontstaat er namelijk een dekkingsprobleem. De 
reserve is dan niet meer beschikbaar voor de “interne financiering” en moet vervangen worden door 
vreemde financieringsmiddelen (geldleningen). Vreemde financieringsmiddelen kosten altijd geld, er moet 
immers rente betaald worden aan de geldschieters. De praktijk leert echter dat niet alle reserves 
tegelijkertijd en volledig aangewend worden. Er is altijd wel een ‘ijzeren voorraad’. Het is dus mogelijk de 
bespaarde rente ten gunste te laten komen van de exploitatie, mits dit verantwoord en tot op zekere hoogte 
gebeurt. 
 
Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om 
niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Het gaat om die elementen, waarmee 
tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de algemene reserve, maar ook de 
onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in 
incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om 
calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de 
voortzetting van de taken. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld, die 
permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit 
ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. 
 
 

2.2 Functies van het eigen vermogen 
 
Bij de financiering van vaste activa hebben gemeenten in principe de keus uit eigen of vreemd vermogen. 
Op korte termijn is er in de praktijk vaak niet veel keus. Gemeenten kunnen geen aandelen uitgeven om zo 
eigen vermogen aan te trekken. Het eigen vermogen moet in de loop der jaren worden opgebouwd door 
overschotten op de rekening van baten en lasten toe te voegen aan de reserves of via de begroting 
bedragen in de reserves te storten. Ook kan een gemeente rente bijschrijven op het eigen vermogen. Een 
andere mogelijkheid om eigen middelen vrij te maken, is door boekwinsten te realiseren op verkoop van 
vaste activa. Overigens moet er wel specifiek besluitvorming plaats vinden over het toevoegen van 
boekwinsten aan het eigen vermogen (als onderdeel van de bestemming van het resultaat). 
Door genoemde methoden kan op langere termijn de omvang van het eigen vermogen worden beïnvloed. 
Gemeenten kunnen op korte termijn wel gemakkelijk vreemd vermogen opnemen (lenen). 
Zowel vreemd vermogen als eigen vermogen kan dus worden  gebruikt voor de financiering van activa 
(investeringen). Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (de wet FIDO) moeten de 
kapitaaluitgaven worden gefinancierd met langlopende middelen. Dit kan in de vorm 
van eigen (reserves) of vreemd vermogen (langlopende geldleningen). 
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Naast de financieringsfunctie geldt dat voor reserves en voorzieningen ook nog de volgende functies 
kunnen worden genoemd: 
 

a. de bufferfunctie 
b. de bestedingsfunctie 
c. de inkomensfunctie 

 
De bufferfunctie 
De bufferfunctie is de belangrijkste functie van het eigen vermogen van overheidslichamen. Met name de 
algemene reserve dient als buffer om in bepaalde (onvoorziene) omstandigheden te kunnen worden 
ingezet om risico’s af te dekken. Dit geldt in feite ook voor reserves met een risicomotief en voor de meeste 
voorzieningen. 
 
De bestedingsfunctie 
Een gemeente heeft de mogelijkheid geld te sparen om het vervolgens uit te geven. Als de bestemming 
van een reserve uiteindelijk incidentele uitgaven betreft, spreekt men van een reserve met een 
bestedingsfunctie. 
 
De inkomensfunctie 
Door het gebruiken van reserves en voorzieningen voor de financiering, wordt op aan derden te betalen 
rente bespaard. Via de rente-omslag wordt aan alle investeringen rente toegerekend. Voor het gebruik van 
reserves en voorzieningen komt op deze wijze bespaarde rente beschikbaar. Deze rentebaat kan worden 
beschouwd als inkomen, als de rente binnen de exploitatie (rekening van baten en lasten) wordt gebruikt 
als dekkingsmiddel. 
Voor een verdere toelichting op het onderwerp “bespaarde rente” wordt ook verwezen naar paragraaf 2.1.    
 
 

2.3 Recente ontwikkelingen  
 
Het BBV is in werking getreden met ingang van 2004. Sinds het vaststellen van de vorige nota reserves en 
voorzieningen zijn daarin enkele wijzigingen doorgevoerd. Voor reserves en voorzieningen bestaat de 
belangrijkste wijziging uit het aanpassen van artikel 44. Voorheen moest voor het nog niet bestede deel 
van een specifieke uitkering een voorziening gevormd worden. Ingaande 2008 mag dat niet meer; dan 
moet een dergelijk bedrag als vooruitontvangst worden verwerkt. Deze bepaling is vooral technisch van 
aard en voor het eerst toegepast in de jaarrekening 2008 van de gemeente Dalfsen. 
Daarnaast heeft de commissie BBV een aantal notities opgesteld, die deels ook betrekking hebben op de 
reserves en voorzieningen. De belangrijkste notities in dit verband zijn: 

- notitie software (mei 2007; o.a. wat betreft het activeren van investeringen) 
- notitie onderhoud kapitaalgoederen (mei 2007; idem) 
- notitie grondexploitatie (januari 2008; o.a. wat betreft de bovenwijkse voorzieningen) 
- notitie riolering (oktober 2009; wanneer is sprake van een reserve of een voorziening). 

Bij de beoordeling van de diverse reserves en voorzieningen is tevens getoetst of wordt voldaan aan de 
strekking van de notities van de commissie BBV. Andere (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van BBV 
en reserves en voorzieningen zijn er momenteel niet. 
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3. Stand van zaken en uitgangspunten reserves en 
    voorzieningen gemeente Dalfsen  
 

3.1 Stand van zaken reserves en voorzieningen 
 
Uitgangspunt voor deze nota vormen de reserves en voorzieningen zoals die in het jaarverslag 2009 zijn 
opgenomen. Dat is immers de werkelijke stand. In aanvulling daarop is rekening gehouden met de 
ontwikkelingen die in 2010 hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld nieuwe besluiten tot aanwending en 
rentebijschrijving 2010). Het overzicht van reserves en voorzieningen conform het jaarverslag 2009 en 
inclusief de rentebijschrijving 2010 is in bijlage 2 van deze nota opgenomen. In  totaal zijn er 40 reserves 
en voorzieningen, te weten: 
-   1 algemene reserve 
-   4 geblokkeerde bestemmingsreserves (kapitaallasten) 
- 26 bestemmingsreserves 
-   2 reserves grondexploitatie 
-   7 voorzieningen. 
De werkelijke omvang van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2010 bedraagt € 79.338.170 
(inclusief rentebijschrijving 2010). Ter vergelijking: in de vorige notitie was de stand per 1 januari 2006 
€ 65.681.591. 
 

3.2 Uitgangspunten reserves en voorzieningen  
 
3.2.1  Algemeen 
 
Voordat in deze nota de afzonderlijke reserves en voorzieningen aan de orde komen, dienen eerst de 
uitgangspunten vastgesteld te worden voor de wijze waarop met reserves en voorzieningen wordt 
omgegaan. De basis zoals die is neergelegd in de nota 2007 kan grotendeels gehandhaafd worden daar 
deze nog actueel is. Wijzigingen ten opzichte van 2007 zijn met name: 

- de splitsing van de algemene reserve in 3 afzonderlijke eenheden ter vergroting van het inzicht (zie 
hierna bij 3.2.2) 

- de omvang van de minimaal aan te houden algemene reserve (zie hierna bij 3.2.3)  
- de omvang van de minimaal aan te houden reserve grondbedrijf (zie hierna bij 3.2.3). 

 
3.2.2  Te hanteren uitgangspunten 
 

1. Een duidelijke en overzichtelijke indeling van de reserves en voorzieningen 
Dit betekent onder andere dat het aantal reserves en voorzieningen beperkt blijft tot de hoogst 
noodzakelijke. Reserves en voorzieningen dienen onderbouwd te worden. De doelstelling dient 
helder te zijn, de noodzakelijke omvang alsmede de wijze (en omvang) van stortingen en 
beschikkingen. Indien er teveel potjes ontstaan (en tot een te grote omvang), bestaat het gevaar 
dat er onnodig beslag wordt gelegd op gemeenschapsgelden. 
Ook betekent dit dat volstrekt helder moet zijn welk doel een reserve dient. Als meerdere doelen in 
één reserve zijn opgenomen, zoals thans bij de algemene reserve het geval is, vergroot dat het 
inzicht en de duidelijkheid niet. Dit pleit er dan voor om een nadere onderverdeling te maken. 

2. Instellen nieuwe reserves en voorzieningen 
Indien zich de noodzaak voordoet nieuwe reserves en voorzieningen in te stellen, gebeurt dit bij 
besluit van de gemeenteraad. Het budgetrecht ligt namelijk bij de gemeenteraad. Voor reserves ligt 
dit in de praktijk iets anders dan bij voorzieningen. Bij reserves gebeurt dit namelijk veelal vooraf 
(beleidskeuze), terwijl bij voorzieningen sprake is van een plicht die soms achteraf door de 
gemeenteraad wordt bekrachtigd (verwerking vindt dan bijvoorbeeld al in de jaarrekening plaats). 

3. Toevoeging en aanwending reserves 
In de begroting wordt een zo reëel mogelijk beeld gegeven van de toevoegingen en beschikkingen 
over de reserves in een bepaald jaar. Nieuwe toevoegingen en onttrekkingen worden in principe 
alleen via de voorjaarsnota en de najaarsnota tot stand gebracht. Toevoeging en aanwending van 
reserves gebeurt bij besluit van de gemeenteraad.  
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4. Toevoeging en aanwending voorzieningen 
Zoals in hoofdstuk 2 al is vermeld, moet een voorziening de omvang hebben van de betreffende 
verplichting (of risico). De voeding van de voorzieningen vindt plaats via de exploitatie, maar de 
onttrekkingen geschieden rechtstreeks ten laste van de voorziening. Zoals onder punt 2 is gesteld, 
bekrachtigd de raad de mutaties vaak achteraf.    

5. Het reservebeleid dient regelmatig te worden geëvalueerd 
Dit dient bij voorkeur te gebeuren aan het begin van een nieuwe raadsperiode. Ook tussentijds kan 
hiertoe aanleiding bestaan (bijvoorbeeld door aanpassing van regelgeving). Bij de jaarlijkse 
begroting en in de jaarrekening wordt verder aandacht besteed aan het reservebeleid. Dit gebeurt 
in ieder geval al in de paragraaf “weerstandsvermogen”. Verder kan van jaar tot jaar bekeken 
worden in hoeverre het wenselijk of zelfs noodzakelijk is over te gaan tot vorming van een 
bestemmingsreserve voor een bepaald doel of tot gehele of gedeeltelijke opheffing van bepaalde 
bestemmingsreserves.   

6. Rentebeleid 
Het is van belang voor het gebruik van eigen vermogen (reserves) en voorzieningen rente te 
berekenen. Indien dit niet gebeurt, zijn de reserves en voorzieningen in feite geblokkeerd en niet 
vrij aanwendbaar. Op het moment dat er beschikt zou worden over de reserves en voorzieningen 
ontstaat er dan namelijk een “gat” in de begroting. 
Jaarlijks wordt bij het opmaken van de uitgangspunten voor de begroting het rentepercentage 
vastgesteld voor de bespaarde rente over reserves en voorzieningen. Hierbij wordt aansluiting 
gezocht bij de gemiddelde rente van langlopende geldleningen (looptijd 25 jaar). 
Met het vaststellen dat er rente wordt berekend voor het gebruik van reserves en voorzieningen 
zijn we er echter nog niet. Ook moet besloten worden, wat de bestemming is van deze rente. In het 
verlengde van wat hierboven is vermeld ten aanzien van geblokkeerde reserves en voorzieningen 
en het gat in de begroting dat hierbij kan ontstaan, is het van belang geen onverantwoorde risico’s 
te lopen bij het inzetten van de rente. Dit betekent in hoofdzaak aanwenden voor incidentele 
uitgaven en in beperkte mate voor structurele uitgaven.  
Hieruit vloeit de volgende beleidslijn voort: 
a. Rente over de bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten wordt toegevoegd aan die 

reserves; dit om in de pas te lopen met de boekwaarde van de corresponderende 
investeringen. 

b. Rente over de overige bestemmingsreserves wordt: 
o tot het inflatiepercentage toegevoegd aan die reserves, 
o boven het inflatiepercentage toegevoegd aan de algemene reserve 
dit alles tenzij anders is vermeld bij de beschrijving van de betreffende bestemmingsreserve. 

c. Rente over de algemene reserve wordt toegevoegd aan de algemene reserve . 
d. Aan een voorziening mag op grond van het BBV geen rente worden toegevoegd. Wel 

berekenen wij de (fictieve) rente over de inzet van een voorziening en voegen deze toe aan de 
algemene reserve. Alleen wanneer een voorziening niet op peil is worden er toevoegingen 
gedaan. 

e. In paragraaf 3.2.3. van deze notitie wordt een voorstel gedaan ten aanzien van de omvang van 
de algemene reserves (algemene dienst en grondbedrijf). Indien de daar genoemde grens van 
de algemene reserve (algemene dienst) is bereikt zijn ook de aan deze reserve toe te voegen 
rentebedragen (inflatie-component) beschikbaar voor incidentele uitgaven. Jaarlijks wordt bij 
de vaststelling van de begroting bezien, hoe deze bedragen aangewend worden.  

f. Rente over de algemene reserve grondbedrijf wordt toegevoegd aan de algemene reserve 
grondbedrijf. Rente over de reserve bovenwijkse voorzieningen (voorheen reserve dorpsuitleg) 
wordt tot het inflatiepercentage toegevoegd aan deze reserve, het restant aan de algemene 
reserve grondbedrijf. 

 
 

 
Voorstel a: 
 
In te stemmen met het voortzetten van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de huidige nota 
reserves en voorzieningen, met dien verstande een wijziging aan te brengen ten aanzien van: 
- de algemene reserve (aantal) 
- de algemene reserve grondbedrijf (omvang en definitie). 
In het vervolg van deze notitie komen beide punten terug. 
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3.2.3  Omvang algemene reserves in relatie tot risico’s 
 
In hoofdstuk 2 is vanuit de theorie aangegeven wat onder weerstandscapaciteit  en weerstandsvermogen 
wordt verstaan. Weerstandsvermogen is in feite de koppeling tussen de (nog niet afgedekte) risico’s en de 
mogelijkheden die er zijn om deze af te dekken.  
In de risicoparagraaf bij de begroting 2010 wordt in algemene zin ingegaan op de risico’s die de gemeente 
loopt.  
Bij het weerstandsvermogen spelen de algemene reserves een belangrijke rol. De algemene reserve dient 
als buffer voor het opvangen van risico’s en eventuele tekorten bij de jaarrekening. Overigens heeft in de 
praktijk de algemene reserve in onze situatie ook de functie van een reserve voor het uitvoeren van 
incidentele zaken. Het is raadzaam dit onderscheid voortaan ook aan te brengen in de naamgeving van de 
algemene reserve (zie hierna bij 4.3 en bijlage 1).  
Het rijk en de provincie Overijssel hanteren geen voorschriften omtrent de noodzakelijke hoogte van een 
buffer voor het opvangen van risico’s. Ook zijn er geen algemene rekenmethoden, waarmee de 
noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen of een algemene reserve kan worden bepaald. Wel 
zijn er in het land enkele benaderingswijzen om dit probleem op te lossen: 

- een koppeling met de algemene uitkering uit het gemeentefonds; 
- een normbedrag per woonruimte of per inwoner; 
- een percentage van de totale omzet van de gemeente.

2
 

 
Meest voor de hand liggend is aansluiting te zoeken bij de totale omzet van de gemeente. Dit was ook het 
uitgangspunt in de vorige notities reserves en voorzieningen (2003 en 2007). In gemeenten worden 
percentages van 10 tot 20% van de omzet als noodzakelijke omvang van de buffer gezien, afhankelijk van 
het risicoprofiel van de gemeente.  
 
Wij achten het verder nog steeds zinvol onderscheid te maken in de “algemene” exploitatie van de 
gemeente en de grondexploitatie. Bij grondexploitatie dient dan gedacht te worden aan ontwikkeling van 
gebieden op basis van een bestemmingsplan door aankoop, bewerking en verkoop van grond ten behoeve 
van particuliere woningbouw of vestiging van bedrijven.  
Bij grondexploitatie ligt het minder voor de hand de aan te houden buffer voor risico’s te koppelen aan de 
jaarlijkse omzet. Risico’s bij grondexploitatie houden veel meer verband met de aanwezige voorraden 
(boekwaarden van gronden) en in de toekomst nog te maken kosten dan met jaarlijkse omzetten. 
 
Algemene reserve vaste buffer (algemene dienst) 
Indien gekeken wordt naar het risicoprofiel, ligt de start bij de onderwerpen die genoemd zijn in de 
paragraaf weerstandsvermogen. Wij zijn van mening dat voor de gemeente Dalfsen geen sprake is van 
een bijzonder risicoprofiel in vergelijking met gemeenten van een zelfde omvang en achten het 
verantwoord de huidige buffer ter grootte van 10% van de omzet te handhaven. Dit leidt tot een buffer van 
10% van afgerond € 40.000.000 = € 4.000.000. Die buffer levert vervolgens een bespaarde rente op van 
€ 200.000 (5% van € 4.000.000). Momenteel wordt een bedrag van € 150.000 aan bespaarde rente ten 
gunste van de exploitatie gebracht. Er is dus ruimte voor een ophoging met € 50.000 naar € 200.000. Deze 
ruimte zal meegenomen worden bij de bezuinigingsvoorstellen. 
Verderop in deze notitie stellen wij voor de algemene reserve te splitsen naar een indeling die recht doet 
aan de praktijk. Kort gezegd komt het hierop neer dat de algemene reserve wordt gesplitst in: 

- een risicodeel (vaste buffer voor het opvangen van tekorten als daarvoor geen andere middelen 
meer beschikbaar zijn) 

- een deel dat beschikbaar is voor het doen van uitgaven. 
- een deel reeds bestemd (hier liggen claims op). 

 

 
Voorstel b: 
 
Wij stellen voor in deze raadsperiode (tot en met 2014) voor het risicodeel een percentage van 10% 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 2010-2013. Afgerond 
betekent dit een risicodeel  van € 4 miljoen. Bij het zakken onder dit niveau, zal aanvulling plaats moeten 
vinden. Overschotten en meevallers komen automatisch beschikbaar voor incidentele uitgaven. 

                                                 

 
2
 Omzet gemeente = Begroting – Reserves - Grondexploitatie 
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Algemene reserve (grondbedrijf) 
In de nota van 2007 zijn pragmatisch en eenvoudig te hanteren regels vastgesteld voor de omvang van het 
noodzakelijk geachte weerstandsvermogen. Wij stellen voor deze ook voor de raadsperiode tot en met 
2014 als vertrekpunt te nemen. Wel is het zo dat er op onderdelen behoefte is aan een wijziging. In het kort 
betreft het dan: 

- een aanpassing van de definitie van het begrip ‘nog te maken kosten’ en het percentage dat 
daarvoor in de risicoberekening wordt meegenomen 

- het gedeeltelijk meenemen van de te verwachten opbrengsten bij diezelfde risicoberekening. 
De wijzigingen komen hieronder aan de orde. Deze houden mede verband met de economische crisis 
(toenemende aandacht voor risico’s grondexploitatie) en tegelijkertijd met de behoefte om een reëel beeld 
te geven van diezelfde risico’s. Ons uitgangspunt daarbij is: verantwoord, maar scherp aan de wind zeilen 
en alleen (risico)reserves vormen waar dit perse nodig is. 
In dit verband zijn wij extra alert op strategische grondaankopen en het jaarlijks actualiseren van de 
grondexploitaties. Die lijn blijven wij ook in de komende jaren toepassen, zodat de risico’s goed bewaakt 
worden. 
 

 
Voorstel c: 
 
Wel stellen wij voor ten opzichte van de oude berekeningswijze de definitie van het begrip ‘nog te maken 
kosten’ aan te passen en de onvoorwaardelijke verplichtingen voor 100% in de risicoberekening mee te 
nemen. Daarnaast stellen wij voor het te verwachten exploitatie-resultaat (waarin ook de toekomstige 
opbrengsten verwerkt zijn) voor 50% in de berekening mee te nemen. 
 
Tot op heden vallen onder de ‘nog te maken kosten’ ook de voorwaardelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld 
als op een stuk landbouwgrond t.z.t. woningbouw mogelijk wordt, dan ontvangt de verkoper alsnog een 
aanvullend bedrag. Dat leidt tot het nu al opkrikken van de risicoreserve, waarbij het onzeker is of die 
voorwaarde ook daadwerkelijk ingevuld zal worden. Wij stellen voor om alleen de onvoorwaardelijke nog te 
maken kosten in de berekening mee te nemen. In het verlengde daarvan is het reëel om die kosten voor 
100% in de berekening van het risico mee te nemen; tot op heden was dat 50%. 
Verder wordt tot op heden geen rekening gehouden met de nog te verwachten opbrengsten 
(grondverkopen). Momenteel worden de toekomstige exploitatieresultaten berekend op ruim € 10.000.000; 
dit bedrag speelt nu nog geen rol bij het berekenen van het weerstandsvermogen van de grondexploitatie. 
Het is gewenst en verantwoord één lijn te trekken als het gaat om de nog te maken kosten en opbrengsten. 
Dit betekent dat ook de nog te verwachten opbrengsten (in de vorm van het vermoedelijke exploitatie-
resultaat) in de berekening betrokken kunnen worden. Bij realisatie komt dit resultaat namelijk beschikbaar 
voor voeding aan de algemene reserve grondbedrijf en dus ter afdekking van risico’s. Door niet alle 
gecalculeerde opbrengsten mee te nemen maar 50% hiervan, wordt voldoende marge ingebouwd voor 
eventuele tegenvallende ontwikkelingen. 
 

 
Op deze manier komen wij tot de volgende componenten die een rol spelen bij de omvang van de 
algemene reserve grondbedrijf. 

• Onderhanden werken (in exploitatie genomen gronden): 12,5 % van de (volgens de 
exploitatieprognoses) per complex (op enig moment) verwachte maximale positieve boekwaarde. In 
deze nota wordt voor deze berekening uitgegaan van de boekwaarde van het complex per eind 2009 
(jaarrekening 2009) vermeerderd met 50% van de nog te maken kosten en 100% van de 
onvoorwaardelijke verplichtingen. Verder wordt rekening gehouden met 50% van het vermoedelijke 
exploitatie-resultaat. 

• Overige gronden (gronden zonder kostprijsberekening en overige percelen): 12,5 % van de 
boekwaarde.  

Voornoemde 12,5 % is gebaseerd op 2½ jaar rente van 5%.  
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Berekening risico-omvang algemene reserve grondbedrijf: 

Berekening boekwaarde en nog te maken kosten 

Op basis van de hiervoor weergegeven uitgangspunten en gebaseerd op de cijfers uit het jaarverslag en 
de jaarrekening 2009: 

Boekwaarde onderhanden werk  (blz. 104 jaarverslag)     € 11.056.696 

Boekwaarde gronden zonder kostprijsberekening (blz. 104 jaarverslag)   € 19.079.311 

Nog te maken kosten 100% van € 5.925.000 (onvoorwaardelijke verplichtingen)  €   5.925.000 

Nog te maken kosten 50% van € 25.447.804 (blz. 104 jaarverslag)   € 12.723.902 

Totaal boekwaarde + nog te maken kosten       € 48.784.909 
 
Berekening weerstandsvermogen i.v.m. grondexploitatie 
 
Bruto benodigde stand algemene reserve grondbedrijf:     12,5% van € 48.784.909 =  €   6.098.113 
 
Af: Te verwachten exploitatie-resultaat:            50% van € 10.491.350 = €   5.245.675 -/- 
 
Blijft netto benodigde stand algemene reserve grondbedrijf    €      852.438 
 
Afgerond betekent dit een bedrag van € 850.000 dat nodig is als weerstandsvermogen voor de 
grondexploitatie. Daarnaast is er een claim van € 1.000.000 t.b.v. het Middengebied Nieuwleusen. Per 
saldo bedraagt de benodigde stand van de algemene reserve grondbedrijf dus € 1.850.000. 
Momenteel is de stand van deze reserve ruim € 6.700.000, zodat een bedrag van afgerond € 4.850.000 
een nieuwe bestemming kan krijgen. Dit bedrag is in deze nota toegevoegd aan de algemene reserve vrij 
besteedbaar. 
 
Geen bandbreedte meer nodig 
Door de nieuwe berekeningswijze spelen meer elementen dan voorheen een rol bij het bepalen van het 
weerstandsvermogen van de grondexploitatie. Door deze verfijnde berekening is het, in tegenstelling tot 
voorheen, dan ook niet meer nodig om een marge aan te houden waarbinnen verschillen tussen het 
benodigde en werkelijke weerstandsvermogen worden opgevangen. Jaarlijks vindt verrekening met de 
algemene reserve plaats. 
 

 
Voorstel d: 
 
Samenvattend wordt voorgesteld de benodigde algemene reserve voor de grondexploitatie per heden te 
bepalen op bruto € 6.100.000 en netto € 850.000. Inclusief de beslagleggingen is de netto benodigde stand 
€ 1.850.000. Op basis van de huidige stand betekent dit dat aan een bedrag van afgerond € 4.850.000 een 
nieuwe bestemming kan worden gegeven. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve vrij 
besteedbaar. 
Verder stellen wij voor in de komende jaren de noodzakelijke omvang van de algemene reserve 
grondbedrijf overeenkomstig de hiervoor beschreven methode jaarlijks te bepalen. Verschillen tussen de 
werkelijk aanwezige reserve en de gewenste reserve worden verrekend met de algemene reserve 
(algemene dienst) van de gemeente. Het aanhouden van een bandbreedte is niet meer nodig. 
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4. Beschrijvingen en voorstellen ten aanzien van 
    reserves en voorzieningen 
 

4.1 Algemene toelichting 
 
Zoals in de inleiding van deze nota al is vermeld, heeft een uitvoerige doorlichting en actualisatie van de 
reserves en voorzieningen plaatsgevonden. Dat leidt tot diverse effecten en voorstellen, zoals: 

- het vrij laten vallen van bedragen die niet meer nodig zijn, 
- het volledig opheffen van reserves die niet meer nodig zijn, 
- het splitsen van de algemene reserve in meer inzichtelijke eenheden (vaste buffer, vrij besteedbaar 

en reeds bestemd), 
- het overhevelen van bedragen tussen reserves (ook dit met het oog op een beter inzicht). 

In dit hoofdstuk treft u de beschrijving van één en ander aan. Daarin komen de volgende toelichtingen en 
voorstellen aan bod: 

- paragraaf 4.2 bevat een toelichting op de reserves en voorzieningen waarvan wij voorstellen om 
die op te heffen 

- paragraaf 4.3 (met verwijzing naar bijlage 1) bevat een toelichting op de reserves en voorzieningen 
waarvan wij voorstellen om die te handhaven / in te stellen 

- paragraaf 4.4. sluit af met een resumerend overzicht van de voorstellen. 
 
 

4.2 Voorstellen ten aanzien van op te heffen reserves en voorzieningen 
 
 

Voorstel e: 
 
Wij stellen voor de volgende reserves en voorzieningen op te heffen en het aangegeven saldo, conform het 
overzicht, of: 
 - over te hevelen naar de algemene reserve reeds bestemd ter afwikkeling van de lopende claims 
 - of toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar. 
 

 

Naam reserve 
Saldo 

1-1-2010 

Kan vrijvallen  
(naar algemene 

reserve vrij 
besteedbaar) 

Administratieve 
mutatie (naar 

algemene 
reserve reeds 

bestemd) 

Effect van opheffen reserve 
voor het huidige beleid 

Reserve ziekte- en 
ongevallenrisico 

256.845 -204.645 -52.200 

Gering, lopende claims blijven 
gehandhaafd en in begroting staat 
ook een bedrag voor kosten 
inhuur 

Reserve 
automatisering  

99.597  -99.597 
Nihil, lopende claims blijven 
gehandhaafd    

Reserve 
leeftijdsbewust 
personeelsbeleid 

52.941  -52.941 
Nihil, samenvoegen met reserve 
organisatie-ontwikkeling 

Reserve 
plattelandsontwikkeling  

203.913 -62.756 -141.157 
Gering, in praktijk heeft reserve 
beperkte functie en lopende 
claims blijven gehandhaafd    

Reserve rijwielpaden  32.830 -32.830   
Gering, in praktijk heeft reserve 
een  beperkte functie 

Reserve Wavingelden 5.745.311 -3.706.149 -2.039.162 
Gering, lopende claims blijven 
gehandhaafd en restant is 
bedoeld voor vrij besteedbaar 

Reserve privatisering 
accommodaties 

121.071 -70.071 -51.000 
Gering, in praktijk heeft reserve 
beperkte functie en lopende 
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Naam reserve 
Saldo 

1-1-2010 

Kan vrijvallen  
(naar algemene 

reserve vrij 
besteedbaar) 

Administratieve 
mutatie (naar 

algemene 
reserve reeds 

bestemd) 

Effect van opheffen reserve 
voor het huidige beleid 

claims blijven gehandhaafd    

Reserve 
Maatschappelijke 
dienstverlening 

1.257.748 -121.649 -1.136.100 
Gering, in praktijk heeft reserve 
beperkte functie en lopende 
claims blijven gehandhaafd    

Reserve 
bijstandsvorderingen 

219.298 -219.298   
Gering, in praktijk heeft reserve 
een  beperkte functie 

Reserve 
jeugdvoorzieningen 

13.439 -13.439   
Gering, in praktijk heeft reserve 
een  beperkte functie 

Reserve stads- en 
dorpsvernieuwing  

27.574 -27.574   
Gering, in praktijk heeft reserve 
een  beperkte functie 

Egalisatiereserve btw-
compensatiefonds 

151.507 -8.539 -142.968 
Gering, in praktijk heeft reserve 
beperkte functie en lopende 
claims blijven gehandhaafd    

Reserve NTB 
bedragen 

103.388 -103.388   
Gering, in praktijk heeft reserve 
een  beperkte functie 

Reserve 
decentralisatie 
huisvesting onderwijs 

186.956 -906 -186.050 
Nihil, lopende claims blijven 
gehandhaafd    

Reserve begraafplaats 
Welsum 

161.837 -149.975 -11.862 
Gering, in praktijk heeft reserve 
beperkte functie en lopende 
claims blijven gehandhaafd    

Voorziening dubieuze 
debiteuren 

28.706 -28.706   
Gering, in praktijk heeft reserve 
een  beperkte functie 

Totaal 8.662.963 - 4.749.925 - 3.913.037   

Tabel 4: overzicht van op te heffen reserves en voorzieningen 
 
Uit de tabel blijkt dat 16 reserves en voorzieningen kunnen worden opgeheven. Deels omdat het doel 
daarvan achterhaald is en deels omdat het zelfstandig handhaven ervan niet meer noodzakelijk is. In het 
laatste geval gaat het dan in hoofdzaak om claims die voor een zuiver inzicht beter overgebracht kunnen 
worden naar de nieuw in te stellen algemene reserve reeds bestemd. Het gaat dan om een bedrag van 
afgerond € 3,9 miljoen. 
De reserves en voorzieningen die vrij kunnen vallen resulteren in een bedrag van ruim € 4,7 miljoen. Dat 
bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. 
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4.3 Voorstellen ten aanzien van te handhaven / in te stellen reserves en  
       voorzieningen 
 

 
Voorstel f: 
 
Wij stellen voor de volgende reserves en voorzieningen te handhaven / in te stellen en daarin de mutaties 
aan te brengen zoals hieronder is weergegeven: 
 

 
 

Naam reserve 
Saldo 
1-1-2010 

Kan vrijvallen 
(naar algemene 
reserve vrij 
besteedbaar) 

Administratieve 
mutatie (naar 
algemene 
reserve reeds 
bestemd) 

Mutatie 
i.v.m. 
minimaal 
benodigd 
saldo 

Nieuwe stand 
aug. 2010 (na 
herschikking) 

Algemene reserve 
(vaste buffer) 

7.518.781 -3.808.539 -3.710.243 4.000.000 4.000.000 

Algemene reserve vrij 
besteedbaar 

 14.965.096  -4.350.000 10.615.096 

Algemene reserve reeds 
bestemd 

  7.570.339  7.570.339 

Reserve organisatie-
ontwikkeling 

233.760  52.941  286.701 

Reserve pre-vut    350.000 350.000 

Reserve preferente 
aandelen Vitens NV 

1.826.798    1.826.798 

Herstructurering 
openbaar groen  

174.218    174.218 

Reserve kunst 183.414    183.414 

Reserve Essent gelden 3.647.500 -547.500   3.100.000 

Egalisatie reserve 
riolering  

3.985.642    3.985.642 

Egalisatiereserve 
reiniging  

1.505.405    1.505.405 

Reserve 
volkshuisvesting 
overdracht 
woningbedrijf  

5.821.408    5.821.408 

Reserve 
volkshuisvesting 

2.746.573 -1.001.295   1.745.278 

Reserve milieu 978.713    978.713 

Reserve ruimtelijke 
kwaliteit 

104.539    104.539 

Reserve kapitaallasten 
gemeentelijke 
huisvesting  

11.050.650    11.050.650 

Reserve kapitaallasten 
Meubilair 

401.400    401.400 

Reserve kapitaallasten 
Gemeentehuis 
Installaties 

4.012.000    4.012.000 

Reserve kapitaallasten 
Brandweerkazerne 
Nieuwleusen 

1.285.750    1.285.750 
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Naam reserve 
Saldo 
1-1-2010 

Kan vrijvallen 
(naar algemene 
reserve vrij 
besteedbaar) 

Administratieve 
mutatie (naar 
algemene 
reserve reeds 
bestemd) 

Mutatie 
i.v.m. 
minimaal 
benodigd 
saldo 

Nieuwe stand 
aug. 2010 (na 
herschikking) 

Reserve grote projecten 8.357.077    8.357.077 

Reserve grote projecten 
Trefkoele 

1.876.711    1.876.711 

Algemene reserve 
grondbedrijf  

6.707.837 -4.857.837   1.850.000 

Reserve bovenwijkse 
voorzieningen 
(voorheen reserve 
dorpsuitleg) 

5.822.735    5.822.735 

Voorziening groot 
onderhoud 
gemeentelijke 
gebouwen  

988.251    988.251 

Voorziening 
wethouderspensioenen 

562.034    562.034 

Voorziening pensioen 
gewezen wethouders 

826.975    826.975 

Voorz.ongevallen 
personeel/brandweer 

57.038    57.038 

Totaal 70.675.209  4.749.925  3.913.037  0  79.338.172  

Tabel 5: overzicht van te handhaven of in te stellen reserves en voorzieningen 
 
Voor de uitgebreide beschrijving van de doelstelling, stortingen, beschikkingen en bijzonderheden voor de 
afzonderlijke reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 1. De genoemde saldi zijn gebaseerd 
op de werkelijke standen per eind 2009 en aangevuld met de ontwikkelingen t/m augusus 2010 (inclusief 
rentebijschrijving 2010 en voorgestelde mutaties op grond van deze nota reserves en voorzieningen). 
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4.4 Resumé 
 
In deze notitie wordt op diverse plekken een voorstel gedaan. Resumerend en beknopt weergegeven 
luiden die voorstellen als volgt. 
 

 
Voorstel: 
 
a. in te stemmen met het handhaven van de uitgangspunten die ook ten grondslag liggen aan de 

huidige nota reserves en voorzieningen, dit met uitzondering van de algemene reserve en de 
algemene reserve grondbedrijf (zie cursieve teksten hierna) 

b. het risicodeel van de algemene reserve tot en met 2014 te bepalen op 10% van de omzet (= € 4 
miljoen); 

c. bij de bepaling van de omvang van het risicodeel van de algemene reserve grondbedrijf de 
volgende wijzigingen door te voeren: 

 - aanpassing van het begrip ‘nog te maken kosten’ en daarbij een onderscheid aan te brengen 
tussen onvoorwaardelijke en voorwaardelijke verplichtingen 

 - de onvoorwaardelijke verplichtingen voor 100% in de risicoberekening mee te nemen 
 - tevens rekening te houden met 50% van het nog te verwachten exploitatie-resultaat (met name 

deze wijziging is van invloed op de nieuwe berekening van het weerstandsvermogen voor de 
grondexploitatie) 

d. de benodigde stand van de algemene reserve grondbedrijf voor dit moment te bepalen op een 
bedrag van afgerond bruto € 6.100.000 en netto € 850.000 (exclusief een lopende claim van 
€ 1.000.000), deze berekeningsmethodiek ook de komende 4 jaar toe te passen en daarbij geen 
bandbreedte meer te hanteren voor de verrekening met de algemene reserve (algemene dienst) 

e. in te stemmen met het opheffen van 16 reserves en voorzieningen zoals vermeld in paragraaf 4.2, 
alsmede met het bestemmen van de daar genoemde saldi (dit vanwege het achterhalen van het 
oorspronkelijke doel of het overbrengen naar de algemene reserve reeds bestemd)  

f. in te stemmen met het handhaven / instellen van 27 reserves en voorzieningen zoals vermeld in 
paragraaf 4.3 en deze toe te passen conform de toelichting in bijlage 1 

g. onderdeel van punt f. vormt het splitsen van de algemene reserve in drie delen, te weten: 
 - algemene reserve vaste buffer (t.b.v. het risicodeel) 
 - algemene reserve vrij besteedbaar (door de herschikking komt een bedrag van ruim € 10.500.000  

in deze reserve, waaraan uw raad een bestemming kan geven)  
 - algemene reserve reeds bestemd (ter afwikkeling van lopende claims) 
h. andere in het oog springende voorstellen m.b.t. de te voeren reserves en voorzieningen zijn: 

- samenvoegen van de reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid met de reserve organisatie- 
ontwikkeling (doelen liggen in elkaars verlengde) 
- vormen van een reserve pre-vut voor € 350.000 om zo de exploitatie te ontlasten 
- akkoord gaan met het aanspreken van de reserve maatschappelijke dienstverlening voor het  
 voorziene tekort op de WMO in 2010 van € 600.000, dit wordt meegenomen bij de najaarsnota 
- de aanwezige ruimte in egalisatiereserve riolering gebruiken door in 2011 geen verhoging van  
het rioolrecht toe te passen, dit in afwachting van het binnenkort te actualiseren GRP  
(Gemeentelijk Riolerings Plan) 
- in het kader van de bezuinigingen de egalisatiereserve reiniging in gaan zetten voor een bedrag  
van afgerond € 150.000 per jaar om zodoende het anders besteden van het dividend van de ROVA  
op te vangen 
- de jaarlijkse opbrengst van afgerond € 400.000 van de reserve volkshuisvesting overdracht  
woningbedrijf met ingang van 2010 als volgt in te zetten 
* 50% (€ 200.000) toe te voegen aan de reserve volkshuisvesting 
* 50% (€ 200.000) ten gunste te laten komen van de exploitatie 
* e.e.a. kan tot en met 2024, dan is eerstgenoemde reserve uitgeput 

i.  ook voor het overige in te stemmen met de nota reserves en voorzieningen 2010. 
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Bijlagen: 
 

1. Beschrijving van reserves en voorzieningen en voorstellen met betrekking tot het 
toekomstig gebruik 

2. Overzicht van reserves en voorzieningen jaarverslag 2009 (inclusief 
rentebijschrijving 2010) 

3.  Was- wordt overzicht reserves en voorzieningen 
4. Lijst met beoordeling huidige claims op reserves en voorzieningen (ter inzage) 
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Bijlage 1 
 
Beschrijving van reserves en voorzieningen en voorstellen met betrekking tot het 
toekomstig gebruik 
 
In deze nota vormen de huidige reserves en voorzieningen het vertrekpunt. Op basis van de werkelijke 
saldi per 1 januari 2010 (conform het jaarverslag 2009) heeft een doorlichting plaatsgevonden. Er is kritisch 
gekeken naar de hardheid van de ‘claims’ die op de diverse reserves en voorzieningen rusten. Soms 
kunnen die vervallen (afgewikkeld of niet meer actueel), waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe keuzes. Ook 
is het soms wenselijk een andere indeling van bestaande reserves te maken om het inzicht daarin te 
vergroten (dit geldt met name voor de algemene reserve).  
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de reserves en voorzieningen zoals die luidt na doorlichting, 
actualisatie en herindeling per medio 2010. Daarbij is rekening gehouden met handhaving van de harde 
‘claims’. Die vinden hun oorsprong in: 

- nog lopende kredieten; 
- geraamde beschikkingen conform de begroting (voor bijvoorbeeld incidentele uitgaven, het 

investeringsplan of ter dekking van kapitaallasten). 
In uitzonderingsgevallen zijn ook toevoegingen aan reserves in de prognose meegenomen. Hierbij valt met 
name te denken aan de rentebijschrijving aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Dit om een reëel 
beeld te verkrijgen van zowel thans voorzienbare uitgaven als inkomsten voor die reserve.  

 
 

Algemene reserve 
 
Op dit moment kennen we één algemene reserve. Officieel is die bedoeld voor echt onvoorziene uitgaven 
en het afdekken van risico’s. In de praktijk blijkt echter dat er drie doelen zijn, te weten: 

- vaste buffer (voor het opvangen van tegenvallers) 
- reeds bestemd (hier liggen al claims op) 
- vrij besteedbaar (de echte vrije ruimte). 

Voorgesteld wordt die indeling ook toe te passen in de naamgeving, zodat volstrekt helder wordt welk 
bedrag waarvoor beschikbaar is. 
 
 
Algemene reserve vaste buffer 
 

Stand per 1 januari 2010: € 7.518.781 
3
 

(incl. rek.saldo 2009 van € 499.963) 
Stand na actualisatie 2010: € 4.000.000 
Beslagen: geen 

Doel: Reserve voor het afdekken van risico’s , uitsluitend in te zetten als 
daarvoor geen andere (reserve)middelen meer beschikbaar zijn. 

Stortingen: Geen, tenzij de reserve onder het afgesproken minimum terecht komt. 

Beschikkingen: Overeenkomstig de doelstelling.  

Bijzonderheden: Voor de grenzen ten aanzien van de omvang van de algemene reserve 
wordt verwezen naar paragraaf 3.2.3 van de nota reserves en 
voorzieningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
3
 Dit betreft de stand van de algemene reserve volgens de ‘oude’ indeling, dus niet gesplitst in ‘vaste 

buffer’, ‘reeds bestemd’ en ‘vrij besteedbaar’. 
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Algemene reserve vrij besteedbaar 
 

Stand per 1 januari 2010: 
4
 

Stand na actualisatie 2010: € 10.615.096 
(excl. nog te realiseren opbrengst van 
€ 3,1 miljoen uit het Waterfront) 
Beslagen: geen 

Doel: Reserve voor het doen van onvoorziene of incidentele uitgaven, alsmede 
voor saldi van de jaarrekening. 

Stortingen: Rekeningsaldi, rente over reserves conform de uitgangspunten 
opgenomen in paragraaf  3.2.2 van de nota reserves en voorzieningen. 
Ook bedragen die vrijvallen uit de algemene reserve reeds bestemd, 
worden toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. 
Daarnaast zal de reserve nog gevoed kunnen worden met incidentele 
opbrengsten, zoals de opbrengsten uit het Waterfront (€ 3,1 miljoen). 

Beschikkingen: Overeenkomstig  de doelstelling, alsmede het afdekken van eventuele 
tekorten bij de jaarrekening.  

Bijzonderheden: Zodra de gemeenteraad op een deel van deze reserve beslag heeft 
gelegd voor het doen van uitgaven, gaat dat deel automatisch over naar 
de algemene reserve reeds bestemd. Het betreft hier dan een soort 
administratieve overboeking, die niet via de resultaatbestemming loopt. 
In de komende jaren zal de reserve nog gevoed kunnen worden met de 
opbrengsten uit het Waterfront (€ 3,1 miljoen). 

 
 
Algemene reserve reeds bestemd 
 

Stand per 1 januari 2010: 
5
 

Stand na actualisatie 2010: € 7.570.339 
Beslagen: € 7.570.339 

Doel: Reserve voor het afwikkelen van diverse claims (beslagleggingen). 

Stortingen: Overheveling uit de algemene reserve vrij besteedbaar. 

Beschikkingen: Overeenkomstig  de doelstelling. Bedragen die vrijvallen uit deze 
reserve, worden toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. 

Bijzonderheden: De overboekingen tussen de algemene reserve vrij besteedbaar en 
algemene reserve reeds bestemd zijn van administratieve aard. Deze 
lopen niet via de resultaatbestemming. 
Gelet op het doel van de reserve, hoeft hier geen rente aan toegevoegd 
te worden. 

 
 
 

                                                 

 
4
 Zie de toelichting in de voetnoot bij algemene reserve vaste buffer. 

5
 Zie de toelichting in de voetnoot bij algemene reserve vaste buffer. 
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Geblokkeerde bestemmingsreserves 
 
Reserve kapitaallasten gemeentelijke huisvesting 
 

Stand per 1 januari 2010: € 11.050.650 
Stand na actualisatie 2010: € 11.050.650 
Beslagen: € 11.050.650 

Doel: Dekking van de kapitaallasten gemeentehuis (bouwkosten). 
Stortingen: Vaste rente van 5% (volledige rente wordt toegevoegd om in de pas te 

lopen met de rente over de investering). 
Beschikkingen: Overeenkomstig het doel van de reserve: ter dekking van de 

kapitaallasten van het gemeentehuis (bouwkosten). 
Bijzonderheden: Geblokkeerde reserve. 

 
 
Reserve kapitaallasten meubilair gemeentehuis 
 

Stand per 1 januari 2010: € 401.400 
Stand na actualisatie 2010: € 401.400 
Beslagen: € 401.400 

Doel: Dekking van de kapitaallasten meubilair gemeentehuis. 
Stortingen: Vaste rente van 5% (volledige rente wordt toegevoegd om in de pas te 

lopen met de rente over de investering). 
Beschikkingen: Overeenkomstig het doel van de reserve: ter dekking van de 

kapitaallasten van het meubilair in het gemeentehuis. 
Bijzonderheden: Geblokkeerde reserve. 

 
 
Reserve kapitaallasten gemeentehuis installaties 
 

Stand per 1 januari 2010: € 4.012.000 
Stand na actualisatie 2010: € 4.012.000 
Beslagen: € 4.012.000 

Doel: Dekking van de kapitaallasten installaties gemeentehuis. 
Stortingen: Vaste rente van 5% (volledige rente wordt toegevoegd om in de pas te 

lopen met de rente over de investering). 
Beschikkingen: Overeenkomstig het doel van de reserve: ter dekking van de 

kapitaallasten van de installaties in het gemeentehuis. 
Bijzonderheden: Geblokkeerde reserve. 

 
 
Reserve kapitaallasten brandweerkazerne en 
gemeentewerf Nieuwleusen 
 

Stand per 1 januari 2010: € 1.285.750 
Stand na actualisatie 2010: € 1.285.750 
Beslagen: € 1.285.750 

Doel: Dekking van de kapitaallasten van de brandweerkazerne en de 
gemeentewerf Nieuwleusen. 

Stortingen: Vaste rente van 5% (volledige rente wordt toegevoegd om in de pas te 
lopen met de rente over de investering). 

Beschikkingen: Overeenkomstig het doel van de reserve: ter dekking van de 
kapitaallasten van de brandweerkazerne en de gemeentewerf 
Nieuwleusen. 

Bijzonderheden: Geblokkeerde reserve. 
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Overige bestemmingsreserves 
 
 

 
 

 
 
Reserve verkoop preferente aandelen Vitens N.V. 
 

Stand per 1 januari 2010: € 1.826.798 
Stand na actualisatie 2010: € 1.826.798 
Beslagen: € 1.826.798 

Doel: Genereren van structurele opbrengsten ter dekking van de exploitatie. 
Stortingen: Niet van toepassing. 
Beschikkingen: Jaarlijks € 152.233 ter dekking van de exploitatie (t/m 2021). 
Bijzonderheden: In 2005 zijn preferente aandelen Vitens omgezet in een achtergestelde 

lening. De gemeente Dalfsen heeft € 2.283.500 als verkoopopbrengst 
ontvangen, welk bedrag tegelijkertijd aan Vitens is verstrekt als 
achtergestelde geldlening. Deze lening wordt vanaf 2007 in 15 jaarlijkse 
termijnen afgelost. Aanvankelijk heeft de gemeenteraad besloten jaarlijks 
1/15

e
 deel van de verkoopopbrengst (oftewel € 152.233) te besteden 

voor incidentele zaken. In 2009 is dit besluit herzien en heeft de raad 
besloten het bedrag van € 152.233 jaarlijks ten gunste te brengen van de 
exploitatie (structureel dekkingsmiddel). In het meerjarenperspectief zal 
het aflopen van deze inkomst tijdig zichtbaar komen, zodat hierop ook 
tijdig geanticipeerd kan worden. 
Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd. 

 
 

Reserve organisatie-ontwikkeling 
 

Stand per 1 januari 2010: € 286.701 
Stand na actualisatie 2010: € 286.701 
Beslagen: € 133.760 

Doel: Blijven ontwikkelen van de organisatie. 
Stortingen: Jaarlijks wordt 0,1% van de loonsom in deze reserve gestort. 
Beschikkingen:  Overeenkomstig het doel van de reserve: ontwikkelen van de organisatie. 
Bijzonderheden: Het is noodzakelijk de organisatie permanent te blijven ontwikkelen. 

Twee componenten maken onderdeel uit van deze reserve: 
1. In 2009 is de reserve gevoed met een eenmalige uitkering van 

het IZA. Dit is in overleg met het GO gebeurd. Voor een bedrag 
van € 133.760 ligt er al een beslag op de reserve; een bedrag 
van € 100.000 is nog voor dit doel beschikbaar. 

2. Daarnaast bestaat de reserve uit een bedrag van afgerond 
€ 53.000 dat is bedoeld voor het voeren van een flexibel 
personeelsbeleid voor oudere medewerkers. Aan de voeding van 
deze reserve met 0,1% van de loonsom liggen CAO-afspraken 
ten grondslag. Aanwending kan plaatsvinden wanneer de situatie 
van oudere werknemers vraagt om een flexibele inzet. De 
reserve bevat dan middelen om tot een passende oplossing voor 
zowel medewerker als organisatie te komen. 

Reserve pre-vut 
 

Stand per 1 januari 2010: € 0 
Stand na actualisatie 2010: € 350.000 
Beslagen: € 350.000 

Doel: Dekking van werkgeverskosten die gemoeid gaan met medewerkers die 
gebruik maken van pre-vut / keuzepensioen.  

Stortingen: Geen reguliere jaarlijkse stortingen. Bedrag is toereikend voor afwikkelen 
maximaal voorzienbare claims.  

Beschikkingen:  Overeenkomstig het doel van de reserve: dekking werkgeverskosten pre-
vut / keuzepensioen. 

Bijzonderheden: Reserve loopt automatisch af. Een eventueel restant vloeit in het saldo 
van de jaarrekening. In de stand na actualisatie is verwerkt een storting 
van afgerond € 350.000 om zodoende de exploitatie te ontlasten. 
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Reserve herstructurering openbaar groen 
 

Stand per 1 januari 2010: € 174.218 
Stand na actualisatie 2010: € 174.218 
Beslagen: € 40.000 

Doel: Renovatie / herstructurering openbaar groen. 
Stortingen: Opbrengst (volledig na aftrek van eventuele boekwaarden) van 

snippergroen. 
Beschikkingen: Uit te voeren projecten in het kader van het groenstructuurplan. Door de 

gemeenteraad vast te stellen bij het jaarlijkse investeringsplan bij de 
begroting. 
Tevens kan aanwending plaatsvinden in verband met het ombouwen van 
het openbaar groen naar een vorm van minder arbeids-intensief 
onderhoud. 

Bijzonderheden: De reserve kent een vrije ruimte van afgerond € 134.000. Het is gewenst 
dit bedrag te handhaven voor het ombouwen van het openbaar groen.  

 
 
Reserve kunst  
 

Stand per 1 januari 2010: € 183.414 
Stand na actualisatie 2010: € 183.414 
Beslagen: € 183.414 

Doel: Realiseren en bevorderen van kunst. 
Stortingen: € 0,70 per m2 verkochte bouwgrond (woningbouw en industrieterrein) 
Beschikkingen: De jaarlijkse storting kan worden aangewend om kunst te realiseren en te 

bevorderen. 
Bijzonderheden: Voorheen was dit de reserve beeldende kunst. Aanwending vond plaats 

voor het realiseren van door de gemeenteraad aan te wijzen 
investeringen. Een bredere en meer flexibele inzet van de reserve is 
gewenst. Bijvoorbeeld door ook vormen van andere kunst te realiseren 
(dus niet alleen beeldend). Ook kan gedacht worden aan het dekken van 
uitgaven ter bevordering van kunst (exploitatie-uitgaven). Om die reden is 
de naam van deze reserve aangepast naar 'reserve kunst'.   
De aparte voeding maakt het wenselijk hiervoor een aparte 
bestemmingsreserve aan te houden.  

 
 
Reserve Essent gelden 
 

Stand per 1 januari 2010: € 3.647.500 
Stand na actualisatie 2010: € 3.100.000 
Beslagen: € 3.100.000 

Doel: Realiseren van project ‘symfonie aan de Vecht’. 
Stortingen: Er zijn geen stortingen meer nodig om het doel te realiseren. 
Beschikkingen: Overeenkomstig het raadsbesluit van juni 2010: realiseren project 

´symfonie aan de Vecht´. 
Bijzonderheden: In 2009 zijn de aandelen Essent verkocht. De gemeenteraad heeft 

besloten de verkoop-opbrengst in een aparte reserve te storten. 
De opbouw van de storting in de reserve is als volgt : 
Verkoop 64.662 aandelen Essent   € 2.795.830 
Ontvangen dividend i.v.m. verkoop aandelen  -       74.044 
Totaal       € 2.869.874 
Op het moment van de overdracht stond er nog een  
Lening open die niet mee verkocht is aan RWE,  
maar overgedragen aan de aandeelhouders. 
Het aandeel van de gemeente Dalfsen hierin is dus  
een extra opbrengst in de verkoop van de aandelen  
en bedraagt                                                                €    777.626 
Door deze extra opbrengst komt de totale opbrengst op  € 3.647.500 
 
Inmiddels is besloten de reserve Essent in te zetten voor het project 
symfonie aan de Vecht. Daarvoor is minimaal € 2.800.000 en maximaal 
€ 3.100.000 nodig. Het restant van € 547.500 is nu opgenomen onder 
algemene reserve vrij besteedbaar. 
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Egalisatiereserve riolering  Stand per 1 januari 2010: € 3.985.642 

Stand na actualisatie 2010: € 3.985.642 
Beslagen: € 836.055 (investering), 
restant is voor egalisatie 

Doel: Egalisatiereserve voor inkomsten en uitgaven riolering.  
Stortingen: Positieve exploitatiesaldi. 
Beschikkingen: Negatieve exploitatiesaldi en eventuele rioleringsinvesteringen 

(beschikkingen voor investeringen via het investeringsplan door de 
gemeenteraad goed te keuren).  

Bijzonderheden: In de afgelopen jaren is de reserve harder gegroeid dan was voorzien. 
Dit als gevolg van diverse investeringsvoordelen (aanbestedingen zijn 
gunstiger uitgevallen, plus een gecombineerde uitvoering van weg- en 
rioolherstel). Daar tegenover staat dat enkele uitgestelde investeringen 
nog plaats moeten vinden, maar per saldo is het beeld dat er ruimte in de 
reserve zit. De exacte omvang daarvan zal op niet al te lange termijn 
duidelijk worden. In 2011 staat namelijk de voorbereiding van een nieuw 
GRP op het programma. De exploitatie- en investeringskosten worden 
dan geactualiseerd; ook de reservestand wordt daarbij betrokken. Op 
basis van een en ander volgt dan een berekening en een voorstel voor 
de nieuwe tarieven rioolrecht. In afwachting daarvan zullen wij bij de 
belastingvoorstellen voor 2011 het tarief voor het rioolrecht voor dat jaar 
niet verhogen. 

 
 
Egalisatiereserve reiniging Stand per 1 januari 2010: € 1.505.405 

Stand na actualisatie 2010: € 1.505.405 
Beslagen: € 1.505.405 

Doel: De reserve heeft twee doelen: 
1. Egalisatiereserve om grote schommelingen in de kosten van 
inzameling en afvoer van afvalstoffen en in de tarieven van de 
afvalstoffenheffing op te vangen. 
2. Dekking voor het dividend ROVA, dat in het kader van de 
bezuinigingen met ingang van 2011 niet meer ten gunste wordt gebracht 
van de afvalstoffenheffing, maar ten gunste van de algemene middelen. 

Stortingen: Positieve exploitatiesaldi. 
Beschikkingen: In aansluiting op de genoemde doelen: 

1. Negatieve exploitatiesaldi en eventuele reinigingsinvesteringen 
(beschikkingen voor investeringen via het investeringsplan door de 
gemeenteraad goed te keuren). 
2. Jaarlijks wordt een bedrag van afgerond € 150.000 ten gunste van de 
exploitatie gebracht, onderdeel afvalstoffenheffing.  

Bijzonderheden: Bij de vaststelling van de begroting 2007 is door de raad op 13 
november 2006 besloten deze egalisatiereserve in de komende 
jaren in te zetten voor tariefsmatiging. Hierbij staat een beleid 
voor ogen de reserve gedurende een periode van 10 jaar hiervoor in te 
zetten. Om hier invulling aan te geven, kan de reserve worden 
aangewend om het dividend ROVA op een andere wijze in te zetten. Tot 
op heden wordt dit dividend als inkomst bij de afvalstoffenheffing 
meegerekend. Het dividend kan echter ook als algemene inkomst voor 
de begroting worden gezien. In het kader van de bezuinigingen wordt 
voorgesteld dit laatste te doen. Om nu het 'gemis' aan dividend bij de 
afvalstoffenheffing op te vangen, kan de egalisatiereserve reiniging 
worden aangesproken. Dit laatste is verantwoord, temeer daar de risico's 
die vallen onder doelstelling 1, inmiddels tot een minimum zijn 
teruggebracht. 
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Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf  
 

Stand per 1 januari 2010 : € 5.821.408 
Stand na actualisatie 2010: 5.821.408 
Beslagen: € 5.821.408 

Doel: “Papieren reserve”. Tegenover deze reserve staat het restant van de 
geldlening aan de Woonstichting Vechthorst. Bij de jaarlijkse aflossingen 
van de geldleningen door de Woonstichting worden deze bedragen 
overgeboekt naar de reserve Volkshuisvesting. 

Storting: Geen. 
Beschikkingen: Bij de jaarlijkse aflossing van de geldlening door de Woonstichting 

worden deze bedragen tot op heden overgeheveld naar de reserve 
Volkshuisvesting. Voorheen ging ook een deel (50%) naar de reserve 
nieuwbouw gemeentehuis. Die reserve is nu op niveau. In lijn met de ‘ 
oude’  verdeling wordt voorgesteld het jaarlijks vrijkomende bedrag van 
afgerond € 400.000 als volgt te bestemmen: 

- 50% (€ 200.000) gaat naar de reserve Volkshuisvesting voor 
bestedingen t.b.v. de volkshuisvesting 

- 50% (€ 200.000) gaat naar de exploitatie ter dekking van de 
begroting. 

Bijzonderheden: - Het bovengenoemde beslag betreft de genoemde overboekingen 
bij de daadwerkelijke aflossingen van de geldleningen door de 
Woonstichting. 

- Vanwege de relatie met de verstrekte geldleningen, wordt deze 
reserve voor de renteberekening buiten beschouwing gelaten. 

- Nadat de geldleningen door de Woonstichting volledig zijn 
afgelost (2024), zal gezien de gekozen systematiek de 
(papieren) reserve Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf 
leeg zijn en kan de reserve worden opgeheven.  

- Met ingang van 2010 kan het jaarlijks vrijkomende bedrag weer 
in lijn met de ‘ oude systematiek’  bestemd gaan worden, dat wil 
zeggen: 
* 50% (€ 200.000) gaat naar de reserve Volkshuisvesting voor 

bestedingen t.b.v. de volkshuisvesting 
* 50% (€ 200.000) gaat naar de exploitatie ter dekking van de 

begroting. 

 
 
Reserve Volkshuisvesting 
 

Stand per 1 januari 2010 : € 2.746.573 
Stand na actualisatie 2010: 1.745.278 
Beslagen: € 1.745.278 

Doel: Bestemd voor zaken die (nauw) verband houden met de volkshuisvesting 
in brede zin. Voor de hand ligt dat de uitgaven een relatie hebben met 
degenen die aangewezen zijn op de sociale woningbouw. 

Stortingen: Bij de jaarlijkse aflossing van de geldleningen door de Woonstichting 
vindt overboeking plaats vanuit de reserve Volkshuisvesting overdracht 
woningbedrijf. Daarnaast wordt de reserve gevoed met de rente van de 
geldlening Vechthorst. 

Beschikkingen: Door de gemeenteraad aan te wijzen investeringen overeenkomstig de 
doelstelling van de reserve.  

Bijzonderheden: - In de raadsvergadering van 17 december 2001 heeft besluit-
vorming plaatsgevonden met betrekking tot het gebruik van de 
verkoopresultaten van de gemeentelijke woningen. In 2004 zijn 
prestatieafspraken gemaakt met Woonstichting Vechthorst. 
Belangrijk onderdeel hiervan is dat de verplichting die opgelegd 
was in artikel 17 van de verkoopakte (10% afdracht van de 
verkoopresultaten) met ingang van 1 januari 2004 is losgelaten. 

- Met betrekking tot de besteding van de reserve zijn in het 
raadsvoorstel de volgende voorbeelden gegeven:  
grondprijsverlaging voor sociale woningbouw, het maken van 
een volkshuisvestingsplan, duurzaam bouwen, renovatie van 
straten, groenvoorzieningen –eventueel rioleringen- gesitueerd in 
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de onmiddellijke omgeving van woningen in de sociale 
woningbouw.  

- Overeenkomstig de besluitvorming in de 
gemeenteraadsvergadering van 17 december 2001 wordt de 
rente van de geldlening Vechthorst toegevoegd aan de reserve.  

- De reserve bevat momenteel een bedrag van afgerond € 
1.000.000 waar geen claims op liggen; dat bedrag is in deze 
notitie toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. 

 
 
Reserve milieu 
 

Stand per 1 januari 2010 : € 978.713 
Stand na actualisatie 2010: 978.713 
Beslagen: € 978.713 

Doel: Dekking voor uitgaven op het gebied van milieu. 
Stortingen: Niet van toepassing. 
Beschikkingen: Conform de doelstelling van de reserve. 
Bijzonderheden: De stand van de reserve is gelijk aan het beslag tot en met 2013; 

hiermee kunnen de lopende claims dus volledig worden afgewikkeld. De 
reserve bevat geen middelen meer om met ingang van 2014 nieuwe 
projecten in dit verband op te starten. 

 
 
Reserve ruimtelijke kwaliteit 
 

Stand per 1 januari 2010: € 104.539 
Stand na actualisatie 2010: € 104.539 
Beslagen: € 0 

Doel: Reserve voor ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen in het platteland van de 
gemeente Dalfsen. 

Stortingen: De reserve wordt gevoed door incidentele stortingen. Hierbij valt te 
denken aan bijdragen van deelnemers in het nog vast te stellen beleid 
voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). 

Beschikkingen: De reserve ruimtelijke kwaliteit wordt aangewend om de ruimtelijke 
kwaliteit van het landschap te verbeteren, gekoppeld aan gemeentelijke 
projecten.  

Bijzonderheden: In onderling overleg tussen deelnemer en gemeente Dalfsen worden 
afspraken gemaakt over inzet van de bijdrage voor verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. Die vindt in principe op de locatie plaats. Inzet kan 
ook elders.  
De deelnemer bepaalt of hij de gewenste verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit zelf realiseert of niet. Om deel te kunnen nemen aan de Rood 
voor roodregeling geldt als voorwaarde dat de deelnemer de bijdrage in 
de ruimtelijke kwaliteit geheel of gedeeltelijk stort in de reserve ruimtelijke 
kwaliteit  in geval de deelnemer de verbetering in de ruimtelijke kwaliteit 
niet of slechts gedeeltelijk zelf realiseert. Indien hij de meerwaarde van 
de ruimtelijke kwaliteit zelf inzet, zal de deelnemer de gemeente 
voldoende inzicht moeten geven in de te realiseren meerwaarde in de 
ruimtelijke kwaliteit alsmede in de opbouw van de kosten die hieronder 
worden geschaard. 
Het bedrag dat thans in de reserve zit, is nog volledig vrij inzetbaar voor 
dit doel (geen claims). 
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Reserve grote projecten 
 

Stand per 1 januari 2010: € 8.357.077 
Stand na actualisatie 2010: € 8.357.077 
Beslagen: 8.357.077 

Doel: Realiseren van diverse grote projecten (onderdeel bijdragen aan derden 
en afschrijvingen ineens). Dit als component van de totale € 10.400.000 
die hiervoor beschikbaar is.  

Stortingen: Niet meer nodig, de reserve is op niveau. 
Beschikkingen: Conform de doelstelling van de reserve. 
Bijzonderheden: Het betreft hier een ‘boekhoudkundige’ onderverdeling van de totale 

€ 10.400.000 die voor dit doel beschikbaar is. 

 
 
Reserve grote projecten de Trefkoele 
 

Stand per 1 januari 2010: € 1.876.711 
Stand na actualisatie 2010: € 1.876.711 
Beslagen: € 1.876.711 

Doel: Realiseren van diverse grote projecten (onderdeel de Trefkoele). Dit als 
component van de totale € 10.400.000 die hiervoor beschikbaar is. 

Stortingen: Via afzonderlijke raadsbesluiten / incidentele stortingen. 
Beschikkingen: Conform de doelstelling van de reserve. 
Bijzonderheden: Voor het ‘upgraden’ van de Trefkoele zijn nog niet voldoende 

reservemiddelen beschikbaar. De gelden die daarvoor gespaard worden, 
komen in deze reserve terecht. 
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Grondexploitatie 
 

 
 
Reserve bovenwijkse voorzieningen 
 

Stand per 1 januari 2010: € 5.822.735 
Stand na actualisatie 2010: € 5.822.735 
Beslagen: € 3.109.253 

Doel: Reserve voor bovenwijkse voorzieningen. 
Stortingen: Per m2 verkochte bouwgrond wordt een bedrag in deze reserve gestort. 

Deze stortingen bedragen: 
€  25,00 per m2 voor bouwkavels woningbouw, en 
€  12,50 per m2 voor bouwkavels bedrijventerrein. 
Ook wordt wanneer de specifieke situatie zich daarvoor leent via de 
Exploitatieverordening bedragen aan exploitanten doorberekend. 
Verkoop van bouwgrond (zowel t.b.v. woningbouw als voor 
bedrijfsvestigingen) vindt jaarlijks plaats. Daarom is er een voortdurende 
voeding van dit fonds. 

Beschikkingen: Ter dekking van investeringen, welke niet binnen het plan zijn gelegen, 
maar direct of indirect wel een verband hebben met het betreffende plan. 

Bijzonderheden: Voorheen was dit de reserve dorpsuitleg; de term 'bovenwijkse 
voorzieningen' past echter beter bij deze reserve, vandaar de 
naamswijziging. 
Om sturing te geven aan het doel en het beschikbaar stellen van gelden 
uit deze reserve (de beslagen), heeft het college van B&W op 16 oktober 
2007 een uitwerking van het begrip bovenwijkse voorzieningen 
vastgesteld. Aanwending vindt plaats binnen de daarin genoemde 
kaders.  
De reserve kent nog een vrije ruimte van meer dan € 2,5 miljoen. Dit 
bedrag blijft in de reserve bovenwijkse voorzieningen vanwege de 
specifieke voeding. 

 

 

Algemene reserve grondbedrijf  
 

Stand per 1 januari 2010: € 6.707.837 
Stand na actualisatie 2010: € 1.850.000 
Beslagen: € 1.850.000 

Doel: Buffer voor het opvangen van risico’s in het kader van de 
grondexploitatie. 

Stortingen: De winst bij het afsluiten van winstgevende complexen. 
Beschikkingen: Afdekken van verliezen in het kader van de grondexploitatie.  
Bijzonderheden: De benodigde stand van de algemene reserve grondbedrijf is becijferd op 

€ 0,85 miljoen. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar 
paragraaf 3.2.3 van deze nota. In de stand na actualisatie is een claim 
van € 1 miljoen opgenomen; vandaar dat de stand geen € 0,85 miljoen, 
maar € 1,85 miljoen is. De huidige stand van de reserve is aanmerkelijk 
hoger. Het verschil (ruim € 4,8 miljoen) wordt met name veroorzaakt door 
het hanteren van een nieuwe berekeningswijze, zoals die is toegelicht in 
de eerder genoemde paragraaf 3.2.3. In deze nota is het surplus 
toegevoegd aan de algemene reserve vrij beschikbaar. 
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Voorzieningen 
 
 
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke 
gebouwen  

Stand per 1 januari 2010: € 988.251 
Stand na actualisatie 2010: € 988.251 
Beslagen: € 988.251 

Doel: Voorziening voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen, exclusief de 
onderwijsgebouwen.  

Stortingen: Via de jaarlijkse begroting, op basis van de onderhoudsplanningen. Bij de 
jaarlijkse storting wordt uitgegaan van het gemiddelde benodigd bedrag 
voor de komende 5 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met het saldo 
in de voorziening.  

Beschikkingen: Ten behoeve van het jaarlijks groot onderhoud. Indien gebouwen niet 
meer in het bezit/gebruik zijn van de gemeente, valt de daarmee 
samenhangende getroffen voorziening vrij.  

Bijzonderheden: In 2012 komt er een nieuw onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. 
Vooruitlopend daarop heeft in 2010 al een 1

e
 doorrekening / actualisatie 

plaatsgevonden. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat de 
voorziening aan de ruime kant is. Dit wordt meegenomen in de 
bezuinigingsvoorstellen (najaar 2010). 

 
 
Voorziening wethouderspensioenen  
 

Stand per 1 januari 2010: € 562.034 
Stand na actualisatie 2010: € 562.034 
Beslagen: € 562.034 

Doel: Het kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen ten behoeve van   
(ex-)wethouders die nog geen 65 jaar zijn.  

Stortingen: Op basis van jaarlijkse (aangepaste) actuariële berekeningen wordt de 
jaarlijkse storting bepaald ten laste van de exploitatie. 

Beschikkingen: Na het bereiken van de 65-jarige leeftijd door de (ex-)wethouders. Ook 
kunnen oud-wethouders de gevormde pensioenrechten opeisen 
bijvoorbeeld bij een pensioenbreuk.  

Bijzonderheden: Jaarlijks wordt per 31 december de noodzakelijke hoogte van de 
voorziening bepaald op basis van actuariële berekeningen. Hierbij moet 
op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers rekening 
gehouden worden met het indexatiepercentage dat het ABP vaststelt. 
Er wordt al enkele jaren gepraat over een zgn. landelijk fonds APPA. De 
verwachting is dat binnen enkele jaren dit fonds opgestart wordt. 
Aannemelijk is dat in ieder geval vanuit deze voorziening stortingen in het 
fonds moeten worden gedaan. 

 
 
Voorziening pensioen gewezen wethouders  
 

Stand per 1 januari 2010: € 826.975 
Stand na actualisatie 2010: € 826.975 
Beslagen: € 826.975 

Doel: Het uitkeren van pensioenen aan gewezen wethouders of hun 
nabestaanden.  

Stortingen: Op basis van jaarlijkse (aangepaste) actuariële berekeningen wordt de 
jaarlijkse storting bepaald ten laste van de exploitatie. 

Beschikkingen: Jaarlijkse uitkeringen aan gewezen wethouders of hun nabestaanden. 
Bijzonderheden: Jaarlijks wordt per 31 december de noodzakelijke hoogte van de 

voorziening bepaald op basis van actuariële berekeningen. 
Er wordt al enkele jaren gepraat over een zgn. landelijk fonds APPA. De 
verwachting is dat binnen enkele jaren dit fonds opgestart wordt. Het is 
nog niet duidelijk of vanuit deze voorziening stortingen in het fonds 
moeten worden gedaan. 
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Voorziening ongevallen personeel  
 

Stand per 1 januari 2010: € 57.038 
Stand na actualisatie 2010: € 57.038 
Beslagen: € 57.038 

Doel: Het apart zetten van ontvangen schadevergoedingen om daar zonodig 
een beroep op te doen. 

Stortingen: Op basis van gedane uitkeringen. 
Beschikkingen: Conform het doel van de voorziening.  
Bijzonderheden: Geen. 
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Bijlage 2 
 
Overzicht van reserves en voorzieningen conform jaarverslag 2009, inclusief 
rentebijschrijving 2010 
 

Naam Saldo 1-1-2010 

Algemene reserve  7.518.781 

Reserve ziekte- en ongevallenrisico 256.845 

Reserve automatisering  99.597 

Reserve organisatie-ontwikkeling 233.760 

Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid 52.941 

Reserve plattelandsontwikkeling  203.913 

Reserve rijwielpaden  32.830 

Reserve Wavingelden 5.745.311 

Reserve preferente aandelen Vitens NV 1.826.798 

Herstructurering openbaar groen  174.218 

Reserve beeldende kunst 183.414 

Reserve Essent gelden 3.647.500 

Reserve privatisering accommodaties (v/h zwembaden) 121.071 

Res. Maatschappelijke dienstverlening 1.257.748 

Reserve bijstandsvorderingen 219.298 

Reserve jeugdvoorzieningen 13.439 

Egalisatie reserve riolering  3.985.642 

Egalisatiereserve reiniging  1.505.405 

Reserve stads- en dorpsvernieuwing  27.574 

Reserve volkshuisvesting overdracht woningbedrijf  5.821.408 

Reserve volkshuisvesting 2.746.573 

Egalisatiereserve btw-compensatiefonds 151.507 

Reserve NTB bedragen 103.388 

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 186.956 

Reserve milieu 978.713 

Reserve ruimtelijke kwaliteit 104.539 

Reserve begraafplaats Welsum 161.837 

Reserve kap.lst. gemeentelijke huisvesting  11.050.650 

Reserve kap.lst Meubilair 401.400 

Reserve kap.lst Gemeentehuis Insta 4.012.000 

Reserve kap.lst Br.weer Kazerne Nieuwleusen 1.285.750 

Reserve grote projecten 8.357.077 

Reserve grote projecten Trefkoele 1.876.711 

Algemene reserve grondbedrijf  6.707.837 

Reserve bovenwijkse voorzieningen (voorheen reserve dorpsuitleg) 5.822.735 

Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen  988.251 

Voorziening wethouderspensioenen 562.034 

Voorziening pensioen gewezen wethouders 826.975 

Voorziening dubieuze debiteuren 28.706 

Voorz.ongevallen personeel/brandweer 57.038 

Totaal 79.338.170 
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Bijlage 3 
 
‘Was / Wordt’ overzicht van reserves en voorzieningen  
 
Verwerking van de voorstellen conform deze nota reserves en voorzieningen, leidt tot het volgende ‘ was – 
wordt’  overzicht. 
 

Naam Was Wordt Opmerkingen 

Algemene reserve 7.518.781 0 
Reserve wordt gesplitst ter bevordering van 
het inzicht 

Algemene reserve vaste buffer 0 4.000.000 Nieuwe' reserve ter afdekking risico's 

Algemene reserve vrij 
besteedbaar 

0 10.615.096 Nieuwe' reserve, vrij te besteden 

Algemene reserve reeds 
bestemd 

0 7.570.339 Nieuwe' reserve ter afwikkeling claims 

Reserve ziekte- en 
ongevallenrisico 

256.845 0 Reserve vervalt; uitgaven lopen via exploitatie 

Reserve automatisering 99.597 0 
Reserve vervalt; claims lopen via algemene 
reserve reeds bestemd 

Reserve organisatieontwikkeling 233.760 286.701 
Reserve handhaven ter afwikkeling claims en 
toekomstige uitgaven (zie ook reserve 
leeftijdsbewust personeelsbeleid) 

Reserve leeftijdsbewust 
personeelsbeleid 

52.941 0 
Reserve opheffen en samenvoegen met 
reserve organisatieontwikkeling 

Reserve pre-vut 0 350.000 Nieuwe reserve om exploitatie te ontlasten 

Reserve plattelandsontwikkeling 203.913 0 
Reserve vervalt; claims lopen via algemene 
reserve reeds bestemd 

Reserve rijwielpaden 32.830 0 Reserve vervalt 

Reserve Wavingelden 5.745.311 0 
Reserve vervalt; claims lopen via algemene 
reserve reeds bestemd 

Reserve preferente aandelen 
Vitens NV 

1.826.798 1.826.798 
Reserve handhaven ter afwikkeling claims 
(jaarlijks bedrag tgv exploitatie) 

Herstructurering openbaar groen 174.218 174.218 
Reserve handhaven ter afwikkeling claims en 
ombouw openbaar groen 

Reserve kunst 183.414 183.414 
Reserve handhaven ter afwikkeling claims en 
toekomstige inzet ten gunste van de exploitatie 

Reserve Essent gelden 3.647.500 3.100.000 Reserve handhaven ter afwikkeling claims 

Reserve privatisering 
accommodaties 

121.071 0 
Reserve vervalt; claims lopen via algemene 
reserve reeds bestemd 

Reserve Maatschappelijke 
dienstverlening 

1.257.748 0 
Reserve vervalt; claims lopen via algemene 
reserve reeds bestemd 

Reserve bijstandsvorderingen 219.298 0 Reserve vervalt 

Reserve jeugdvoorzieningen 13.439 0 Reserve vervalt 

Egalisatie reserve riolering 3.985.642 3.985.642 Reserve handhaven voor egalisatiefunctie 

Egalisatiereserve reiniging 1.505.405 1.505.405 
Reserve handhaven ter afwikkeling claims 
(jaarlijks bedrag tgv exploitatie) 

Reserve stads- en 
dorpsvernieuwing 

27.574 0 Reserve vervalt 

Reserve volkshuisvesting 
overdracht woningbedrijf 

5.821.408 5.821.408 
Papieren reserve handhaven; jaarlijks komt 
400.000 beschikbaar; 50% tgv reserve VHV en 
50% tgv exploitatie 

Reserve volkshuisvesting 2.746.573 1.745.278 
Reserve handhaven ter afwikkeling claims en 
toekomstige uitgaven 

Egalisatiereserve btw-
compensatiefonds 

151.507 0 Reserve vervalt 

Reserve NTB bedragen 103.388 0 Reserve vervalt 

Reserve decentralisatie 186.956 0 Reserve vervalt; claims lopen via algemene 
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Naam Was Wordt Opmerkingen 

huisvesting onderwijs reserve reeds bestemd 

Reserve milieu 978.713 978.713 Reserve handhaven ter afwikkeling claims 

Reserve ruimtelijke kwaliteit 104.539 104.539 
Reserve handhaven voor toekomstige 
uitgaven 

Reserve begraafplaats Welsum 161.837 0 Reserve vervalt 

Reserve kap.lst. gemeentelijke 
huisvesting 

11.050.650 11.050.650 Reserve handhaven ter afwikkeling claims 

Reserve kap.lst Meubilair 401.400 401.400 Reserve handhaven ter afwikkeling claims 

Reserve kap.lst Gemeentehuis 
Insta 

4.012.000 4.012.000 Reserve handhaven ter afwikkeling claims 

Reserve kap.lst Br.weer Kaz. 
Nwl 

1.285.750 1.285.750 Reserve handhaven ter afwikkeling claims 

Reserve grote projecten 8.357.077 8.357.077 Reserve handhaven ter afwikkeling claims 

Reserve grote projecten 
Trefkoele 

1.876.711 1.876.711 Reserve handhaven, nog niet op niveau 

Algemene reserve grondbedrijf 6.707.837 1.850.000 Reserve handhaven ter dekking risico's 

Reserve bovenwijkse 
voorzieningen (voorheen 
reserve dorpsuitleg) 

5.822.735 5.822.735 
Reserve handhaven ter afwikkeling claims en 
toekomstige uitgaven 

Voorziening groot onderhoud 
gemeentelijke gebouwen 

988.251 988.251 Voorziening handhaven ter afdekking risico's 

Voorziening 
wethouderspensioenen 

562.034 562.034 Voorziening handhaven ter afdekking risico's 

Voorziening pensioen gewezen 
wethouders 

826.975 826.975 Voorziening handhaven ter afdekking risico's 

Voorziening dubieuze 
debiteuren 

28.706 0 
Voorziening valt vrij t.g.v. exploitatie (zichtbaar 
gemaakt in algemene reserve vrij besteedbaar) 

Voorz.ongevallen 
personeel/brandweer 

57.038 57.038 Voorziening handhaven ter afdekking risico's 

Totaal (verschil = afronding) 79.338.170 79.338.172  

 


