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Algemene reserves
Algemene reserve calamiteiten (Arca) Deze reserve is ingesteld om tegenvallers als gevolg van calamiteiten te kunnen opvangen 

en maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.
6.755.921 200.000 6.555.921

Algemene reserve grote investeringen (Argi) Deze reserve is ingesteld om algemene middelen beschikbaar te hebben voor nieuw beleid, 
waarbij het accent kwam te liggen op grote investeringen en maakt onderdeel uit van het 
weerstandsvermogen.

2.888.911 1.250.851 2.036.109 2.103.653

Algemene reserve met inkomstenfunctie (Armi) Dit is de zgn "Essent"reserve. De rente op deze reserve wordt bijgeschreven op algemene 
dienst en telt daar als inkomst.

5.487.170 192.051 192.051 5.487.170

Bestemmingsreserves met dekkingsfunctie 0
Reserve nieuwbouw gemeentehuis Deze reserve is ingesteld ter dekking van het overgrote deel van de kapitaallasten van de 

bouw van het nieuwe gemeentehuis in Vries.
9.020.283 541.217 824.312 8.737.188

Reserve mechanisatie buitendienst Deze reserve is ingesteld om vervangingen binnen het wagenpark van gemeentewerken 
mogelijk te maken. 

772.101 125.531 128.359 769.273

Reserve brandweer materieel Deze reserve is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van (kapitaallasten) van 
brandweermaterieel. Vanwege de start van de veiligheidsregio is deze reserve niet meer 
nodig. In de begroting wordt well nog rekening gehouden met een bijdrage uit deze reserve 
tot 2017.

1.009.555 35.334 124.598 920.291

Reserve integraal accommodatiebeleid Deze reserve is in 2004 specifiek ingesteld ten behoeve van toekomstige investeringen 
betreffende het integraal accommodatiebeleid. Een deel van de kapitaallasten van het Iab 
wordt gedekt uit deze reserve. 

7.260.047 380.768 348.078 7.292.737

Reserve gebouwenbeheer elektraveiligheid Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten als gevolg van investeringen in 
elektraveiligheid in de gemeentelijke gebouwen af te dekken.

               63.347                  2.217 65.564

Reserve dekking raadsinformatiesysteem Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten als gevolg van investeringen in Ris-Bis 
systeem af te dekken.

21.676 759 7.732 14.703

Reserve vitaal platteland Deze reserve is ingesteld ter dekking van het maatschappelijke krediet vitaal platteland. 224.819 224.819

Reserve groot onderhoud & herinrichting grote en kleine Brink Zuidlaren Deze reserve is ingesteld voor de dekking voor het project "groot oderhoud & herinrichting 
grote en kleine Brink te Zuidlaren."

879.530 879.530

Reserve decentralisaties sociaal domein Deze reserve is ingesteld voor de dekking van het maatschappelijke krediet reserve 
decentralisaties sociaal domein.

390.699 135.000 255.699

Reserve stimulering transities woningmarkt Deze reserve is gevormd voor onderzoek naar en in werking brengen van stimulerende 
maatregelen, samen met andere belanghebbenden, om de doorstroming op de lokale en 
regionale woningmarkt te bevorderen.

51.204 51.204

Reserve tijdelijke huisvesting Mariaschool Deze reserve is gevormd ter afdekking van het maatschappelijke krediet de tijdelijke 
huisvesting de Mariaschool.

62.097 62.097

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie 0
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Reserve pensioenverplichting wethouders Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de opbouw van pensioenen van de wethouders. 
Voor een aantal wethouders gaat de gemeente zelf geld reserveren voor het opbouwen van 
de pensioenen, in plaats van dit uit te besteden aan een verzekeraar. 

397.075 93.898 490.973

Reserve mee te nemen gelden 2013 Jaarlijks wordt aan de raad in de najaarsbrief een voorstel gedaan middelen van het lopende 
jaar mee te nemen naar het aankomende jaar. Vaak gaat het dan om incidentele middelen 
die niet (volledig) meer worden uitgegeven worden in het lopende jaar, maar wel noodzakelijk 
zijn om uitvoering te geven aan de opdracht van de raad.

1.076.003 1.076.003

Reserve actualisering/digitalisering bestemmingsplannen Deze reserve is ingesteld om kosten van het project actualisering en digitalisering 
bestemmingsplannen.

81.257 81.257

Reserve tijdelijke onderwijshuisvesting Ter Borch Deze reserve is ingesteld voor de tijdelijke huisvesting in Ter Borch. 114.703 114.703

Reserve openbare orde en veiligheid Deze reserve is ingesteld om toekomstige kosen voor openbare orde en veiligeheid uit te 
dekken.

115.040 115.040

Reserve MFA Tynaarlo sportvelden cq ontwikkeling locatie van 
Wijk&Boerma

Deze reserve is gevormd ter afdekking van de saneringskosten van de locatie van 
Wijk&Boerma. 

1.047.912 1.047.912

Reserve combinatiefunctionarissen Deze reserve is gevormd met niet bestede, beschikbare middelen voor de 
combinatiefunctionarissen en is bedoeld om de kosten van de combinatiefunctionarissen te 
dekken voor de periode 2010-2015.

295.344 15.000 280.344

Reserve MFA Ter Borch Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de MFA Ter Borch. 4.674.121 4.674.121

Reserve stimulering bewegingsonderwijs Deze reserve wordt ingezet om cf de kadernota sport, verenigingsondersteuning te kunnen 
blijven bieden.

9.648 9.648 0

Reserve wachtgelden gem. bestuur Deze reserve is gevormd om wachtgeldverplichtingen van gemeentebestuurders te kunnen 
afdekken. De wachtgeldverplichtingen zijn afgedekt tot maart 2018.

240.336 57.934 182.402

Reserve participatiebudget Deze reserve is bestemd om inburgeringslasten af te dekken omdat vanaf 2012 hiervoor 
geen middelen meer worden ontvangen van het rijk.

98.339 98.339

Reserve Nieuwe Akkers Deze reserve is bestemd voor de definitieve afwerking van de wegen na twee of drie jaar. 164.000 164.000

Reserve Aqualaren Deze reserve is gevormd voor het langer openhouden van het zwembad Aqualaren. Voor de 
jaren 2015 en 2016 injaarlijks een bedrag van 100.000 beschikbaar voor de exploitatie van 
Aqualaren.

200.000 200.000

Reserve Complex de inloop Deze reserve is gevormd voor nog te maken kosten woonrijpmaken en ambtelijke inzet. 256.514 256.514

Reserve Centrumplan Vries Deze reserve is bestemd voor de herontwikkeling van het centrum van Vries. 200.000 200.000

Bestemmingsreserve met egalisatiefunctie
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Egalisatiereserve BTW-compensatie Deze reserve is in 2003 ingesteld om de effecten voortvloeiende uit de invoering van het 
BTW-compensatiefonds op te vangen. In 2013 is de laatste tranche vrijgevallen ten behoeve 
van de exploitatie. Vanaf 2012 worden de jaarlijkse toevoegingen ten laste van reiniging en 
riolering teruggesluisd naar de exploitatie.

0 397.133 400.000 -2.867

Reserve informatiebeleid Deze reserve is ingesteld om niet uitgegeven middelen binnen de automatiseringsbudgetten 
in enig jaar beschikbaar te houden voor grotere uitgaven in enig ander jaar. 

616.648 75.700 540.948

Reserve riolering Deze reserve is gevormd om schommelingen op te vangen binnen het programma riolering. 3.096.907 193.501 3.290.408

Reserve vrijwilligersprijs Deze reserve is gevormd ter egalisatie van het lasten van de vrijwilligers-, cultuur en 
sportprijs. Eén keer in de drie jaar vindt dit evenement plaast.

5572 5.572

Totaal reserves 47.576.779 3.213.260 4.554.521 46.235.518

Omschrijving voorziening Waarvoor is de voorziening bedoeld? Stand 1-1-2014 Geraamde 
toevoegingen

Geraamde 
onttrekkingen

Stand 31-12-2014

Voorziening pensioenaanspraken Deze voorziening is gevormd om aan de mogelijke waardeoverdracht van 
pensioenaanspraken van een voormalig wethouder te kunnen voldoen.

100.000 100.000

Voorziening Kranenburg * Deze voorziening is gevormd ter afdekking van toekomstige verliezen voor Kranenburg. 1.000.000 1.000.000

Voorziening afwaardering gronden * Deze voorziening is gevormd ter afdekking van toekomstige verliezen van grondexploitaties 7.493.306

Voorziening gebouwenonderhoud Deze voorziening is gevormd om fluctuaties in het onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen over meerdere jaren te kunnen opbangen.

1.732.399 1.412.521 1.204.173 1.940.747

Voorziening egalisatie initiatieven * Deze voorziening is gevormd om niet door te belasten kosten inzake initiatieven, betreffende 
medewerking aan bestemmingsplanwijzigingen, op te vangen.

259.756 175.000 225.000 209.756

Voorziening reiniging Deze voorziening is gevormd om schommelingen op te vangen binnen het programma 
reiniging.

1.127.546 368.792 758.754

Voorziening begraven Deze voorziening is in het leven geroepen om het legaat van mevrouw Weites-Kammer voor 
het langdurig onderhouden van de in het legaat genoemde graven van de familie Weites en 
Kammer.

58.434 58.434

Voorziening dubieuze debiteuren * Het voorkomen dat de gemeente in enig jaar wordt geconfronteerd met forse tegenvallers 
omdat te ontvangen bedragen niet worden geïnd. Deze voorziening bestaat ter afdekking van 
dat risico. 

211.149 35.000 35.000 211.149

Voorziening verkoop Essent ** Onder de financiële vaste activa is een uitstaande vordering op Verkoop BV opgenomen voor 
een bedrag van € 811.512. Deze vordering is ontstaan uit de verkoop van aandelen van 
Essent. In verband met mogelijke oninbaarheid is een voorziening gevormd. 

811.512 811.512
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Totaal voorzieningen 12.794.102 1.622.521 1.832.965 5.090.352

* Deze voorzieningen zijn verantwoord onder de vlottende activa
** Deze voorziening is verantwoord onder de financiële vaste activa

In bovenstaand overzicht is in het saldo van de reserves en 
voorzieningen per 1-1-2014  eventuele resultaatbestemming vanuit de 
jaarrekening 2013 meegenomen.
De geraamde mutaties zijn opgenomen conform de primitieve 
begroting 2014. 


