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Raadsvergadering d.d. 30 juni agendapunt 8 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 juni 2009 
 
Onderwerp: Nota reserves en voorzieningen 2009  
 
Portefeuillehouder: H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: H. Heijerman 
Doorkiesnummer:             0592 - 266 979 
E-mail adres:                    h.heijerman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:      De nota reserves en voorzieningen 2009 vaststellen. 

   
Bijlagen: 
- raadsbesluit (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING  

Inleiding 

 Tijdens de behandeling van de nota Reserves & Voorzieningen 2008 in april 2008 is er door meerdere 
fracties aangegeven dat de leesbaarheid en toepasbaarheid van de nota te wensen overliet en dat er 
meer aandacht zou moeten komen voor de nut en noodzaak van de reserves. Ook heeft u aangegeven 
dat dit een van de accenten is voor de accountant in 2008 bij de controle van de jaarrekening. 
 
Eind 2008 zijn wij begonnen om in de nota Reserves & Voorzieningen 2009 een kwaliteitsslag te maken. 
Daarbij is er enerzijds aandacht  voor opzet en uniformiteit. Anderzijds hebben wij per reserve een aantal 
W-vragen gesteld. 
 
1. Wat is het doel;  
2. Wat gaan we met de middelen doen;  
3. Wanneer gaan we de middelen inzetten;  
4. Wat hebben we in het afgelopen jaar gedaan. 
 
Voor voorzieningen gelden duidelijke wettelijke criteria. Deze staan opgenomen in artikel 44 van de BBV. 
Op basis hiervan hebben wij de voorzieningen getoetst.  
 
Als op basis van vorenstaande vragen de nut en noodzaak niet zijn aangetoond dan zijn de resterende 
middelen in zijn algemeenheid overgeheveld naar de algemene reserve grote investeringen (Argi). Wij 
hebben de accountant betrokken bij de reservepositie per 31 december 2008. 
In de notitie zijn allereerst de reserves en voorzieningen per 31 december 2008 in beeld gebracht. Daarbij 
hebben wij deze nader gecategoriseerd. Hierop zijn vervolgens de mutaties aangebracht, voornamelijk ten 
gunste van de Argi. 
In het daaropvolgend overzicht staan de resterende reserves en voorzieningen, die per 1 januari 2009 
overblijven met de nieuwe saldi. 
Aansluitend treft u per reserve/voorziening een toelichting aan, waarin de beantwoording is opgenomen 
van voornoemde W-vragen. 
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Vervolgprocedure 

Na uw besluitvorming zullen wij daar waar nodig de wijzigingen  doorvoeren in de reserves en 
voorzieningen . 

Financiële consequenties 

De in de nota opgenomen voorstellen hebben geen directe financiële consequenties voor de begroting 
2009. 

Adviezen 

-- 

Gevraagd besluit 

  
De nota reserves en voorzieningen 2009 vaststellen. 
  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,         burgemeester. 
 
 
 
Drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,     secretaris a.i. 


