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Voorstel:
1. De nota reserves en voorzieningen 2015 – 2018 vast te stellen;
2. De financiële gevolgen verwerken d.m.v. de begrotingswijziging.



Inleiding: 
In artikel 11 van de financiële verordening van de gemeente Dalfsen wordt voorgeschreven dat het 
college minstens eenmaal in de vier jaar de gemeenteraad de (bijgestelde) nota reserves en 
voorzieningen aanbiedt. Door het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen vormt de 
gemeenteraad het formele kader, waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie met reserves 
en voorzieningen om dienen te gaan. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de nota uit 
2010 is opgenomen in bijlage 2. 

Argumenten:
1.1 Conform de financiële verordening
In artikel 11 van de financiële verordening van de gemeente Dalfsen wordt voorgeschreven dat het 
college minstens eenmaal in de vier jaar de gemeenteraad de (bijgestelde) nota reserves en 
voorzieningen aanbiedt. 

Duurzaamheid:
n.v.t.

Financiële dekking:
De wijzigingen in de nota hebben zowel eenmalige als structurele financiële gevolgen. De wijzigingen 
hebben er toe geleid dat de ‘algemene reserve vrij besteedbaar’ met € 52.000 is toegenomen en de 
‘algemene reserve reeds bestemd’ met € 465.000 is toegenomen. Structureel is er meer ruimte 
gekomen in de exploitatie. Voor 2015 zal dit neerkomen op een bedrag van rond de € 620.000. In de 
voorjaarsnota is hiervan al € 320.000 meegenomen. Voorgesteld wordt de financiële consequenties 
conform de begrotingswijziging te verwerken in de begroting. 

Communicatie:
De pers op de gebruikelijke manier informeren

Vervolg:
Na besluit zal de begrotingswijziging worden verwerkt.

Bijlagen:
1. Nota reserves en voorzieningen 2015 – 2018
2. Samenvatting nieuwe voorstellen
3. De begrotingswijziging 2015 gevolgen nota reserves en voorzieningen

 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus, nummer 366;

b e s l u i t :

vast te stellen:

1 de nota reserves en voorzieningen 2015 – 2018; 
2 de financiële gevolgen verwerken d.m.v. de begrotingswijziging.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
28 september 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 


