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Vraag: Krijgen we als raad nu meer bewegingsruimte? 

Antwoord: 

De raad heeft het budgetrecht en gaat over de inzet van o.a. de reserves. Bij de vaststelling 

van de nota reserves en voorzieningen in 2019, is bepaald dat de hoogte van de algemene 

reserve vaste buffer wordt afgestemd op het berekende benodigde weerstandsvermogen. 

Met de vaststelling van deze nota wordt het beleid bepaald, hoe we zo goed mogelijk onze 

risico’s inschatten en hoe we het benodigd weerstandsvermogen berekenen. Door gebruik te 

maken van de Monte Carlo simulatie, zal de berekening voor het benodigd 

weerstandsvermogen lager uitkomen, dan bij de tot nu gehanteerde norm van 90% van de 

geïnventariseerde risico’s. Dit betekent een verschuiving van reserve middelen van de 

algemene reserve vaste buffer naar de algemene reserve vrij besteedbaar. In totaliteit wijzigt 

het totaal aan reservemiddelen niet, waarover de raad het budgetrecht heeft. 

 

Vraag: Wat gebeurt er als de risico's zich voordoen: gaat dit dan uit de algemene reserve vrij 

besteedbaar of de vaste buffer? 

Antwoord: 

Op het moment dat een financieel risico zich voordoet en er financiële middelen beschikbaar 

gesteld moeten worden, zal de raad verzocht worden om extra middelen beschikbaar te 

stellen. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag, zal er dan een afweging gemaakt moeten 

worden. Bij een keus tussen de beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar 

(ARVB) of algemene reserve vaste buffer, is eerst een beschikking over de ARVB aan de orde. 

Beschikking over de algemene reserve vaste buffer is aan de orde, als er geen alternatieve 

dekkingsmiddelen meer aanwezig zijn (ook geen vrije bestemmingsreserves). 

 

Vraag: Wat gebeurt er als algemene reserve vaste buffer niet toereikend is? 

Antwoord: 

Beschikking over de algemene reserve vaste buffer komt aan de orde wanneer de algemene 

reserve vrij besteedbaar en de vrije bestemmingsreserves niet meer beschikbaar zijn. 

Het huidige en voorgestelde beleid gaat uit van een ratio weerstandsvermogen van 

tenminste 2. Een weerstandsratio van twee houdt in dat gemeente twee jaar alle 

geïnventariseerde risico's kan opvangen en in die periode maatregelen kan nemen. Deze 

maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wegnemen of verkleinen van het risico of 

het verhogen van de beschikbare weerstandscapaciteit. Het verhogen van de beschikbare 
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weerstandscapaciteit is mogelijk, door de onbenutte belastingcapaciteit die aanwezig is, in te 

zetten (verhoging OZB). Voordat er sprake zal zijn van een beschikking over de algemene 

reserve vaste buffer, heeft de gemeente de mogelijkheid om tijdig maatregelen te nemen. 

 

Vraag: Hoe vaak hebben we de afgelopen 10 jaar een beroep moeten doen op die vaste buffer? 

Antwoord: 

Dit heeft zich de afgelopen 10 jaar niet voor gedaan. 

 


