
 

Pagina 1 

Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 14-okt-19 

Vragensteller   VVD en ChristenUnie 

Agendapunt/onderwerp Nota Reserves en Voorzieningen 

Eenheid   Bedrijfsvoering 

Contactpersoon  Geke Robben 

Contactgegevens  g.robben@dalfsen.nl 

    0529-3 

 

VVD; wat is de reden dat de stand van de Algemene Reserve Vaste Buffer wordt aangepast? 

De gemeente is geheel vrij om haar eigen beleidsregels vast te stellen ten aanzien van de reserves en 
voorzieningen. Het opsplitsen van de Algemene Reserve in een Vrij besteedbaar deel en een Buffer 
deel is een keuze die in het verleden in de gemeente Dalfsen is gemaakt. De Algemene Reserve Vaste 
Buffer is bedoeld om de risico’s op te vangen die de gemeente loopt en de hoogte hiervan is aan 
interne beleidsregels gebonden. Zoals te lezen is in het raadsvoorstel ontbrak er een concrete 
koppeling tussen het benodigde weerstandscapaciteit en de omvang van deze vaste buffer. Omdat 
het doel van de vaste buffer is de risico’s op te vangen wordt voorgesteld deze koppeling wel te 
maken door de hoogte van de Algemene Reserve Vaste Buffer gelijk te stellen aan de benodigde 
weerstandscapaciteit. Hierdoor wordt voorkomen dat het minimum niveau van de reserve relatief 
hoog is ten opzicht van de risico’s die het beoogd af te dekken en er onnodig beslag wordt gelegd op 
deze gelden. 

ChristenUnie; worden schommelingen op deze manier wel voldoende opgevangen? 

De vragensteller heeft gelijk dat de benodigde weerstandscapaciteit schommelingen vertoont. In 
onderdeel 2.2.1 van de nota wordt daarom ook voorgesteld om het minimum altijd naar boven af te 
ronden. De benodigde weerstandscapaciteit uit de programmabegroting 2020-2023 van € 3.719.250 
(90% van de geïnventariseerde risico’s) wordt daarom ook afgerond naar € 4.000.000. Mocht de 
benodigde weerstandscapaciteit op een gegeven moment echter boven de € 4.000.000 komen dan 
zal worden voorgesteld het minimum van de vaste buffer vast te stellen op € 4.500.000. 

Het is overigens goed om te weten dat het risicobeleid begin 2020 wordt geëvalueerd. De 
beleidsregels rond de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit komt dan uitgebreid aan bod.  

ChristenUnie; kan er inzicht geboden worden in het volume van de kapitaallasten voor 
vervangingsinvesteringen in de toekomst? 

In de voorliggende Nota Reserves en Voorzieningen is inzicht geboden in de mate waarin de 
kapitaallasten van investeringen uit het verleden worden gedekt vanuit de reserves. In de toelichting 
op de geblokkeerde bestemmingsreserves wordt bij de beschikkingen aangegeven wat de jaarlijkse 
onttrekkingen zijn. Deze jaarlijkse onttrekkingen zullen op termijn, bij vervangingsinvesteringen, uit 
de exploitatie gedekt moeten worden. Dit moet echter per onderdeel bekeken worden omdat de 
looptijd verschilt en niet elk activum aan het einde van de looptijd direct vervangen hoeft te worden. 
Bij toekomstige investeringen zal altijd inzichtelijk zijn welke kapitaallasten er vanuit de exploitatie 
worden gedekt. Toekomstige investeringen worden in principe niet gedekt uit de reserves waardoor 
direct structurele ruimte in de exploitatie wordt gecreëerd. Op de korte termijn is de omvang van 
deze investeringen en de bijbehorende kapitaallasten inzichtelijk en opgenomen in de 
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Programmabegroting 2020-2023. Daarnaast wordt voor zogenaamde kunstwerken (bruggen, duikers, 
etc.) nog een inventarisatie uitgevoerd waarna ook op dit onderdeel bepaald kan worden welke 
consequentie een en ander heeft voor de begroting.  

 


