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Onderwerp 
Actualisatie van de nota reserves en voorzieningen 2014 
 
Gevraagd besluit 
De nota reserves en voorzieningen 2014 vaststellen onder intrekking van de huidige nota reserves en 
voorzieningen 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
We willen bereiken dat de nota reserves en voorzieningen actueel is en aansluit bij de kaders zoals 
gesteld in de perspectievennota 2014. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van 
de rekenkamer naar aanleiding van het onderzoek ‘Reëel reserveren’ uit 2012.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De huidige nota reserves en voorzieningen dateerde van 2009 en dient geactualiseerd te worden, 

mede door 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie n.a.v. het onderzoek ‘reëel reserveren’ dat de 

commissie eind 
2012 aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Daarnaast is in de perspectievennota 2014 een 

ombuiging 
vastgesteld, waarvoor aanpassing van het beleid ten aanzien van rentetoerekening aan reserves 

benodigd is.  
 
Adviezen rekenkamer  
De rekenkamer heeft in 2012 een onderzoek gedaan naar ‘reëel reserveren’. In het rapport dat eind 

2012 is 
gepresenteerd zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Het college heeft aan de gemeenteraad 

aangegeven 
deze aanbevelingen mee te nemen bij de nieuw op te stellen nota reserves en voorzieningen. De  
aanbevelingen van de rekenkamer zijn de volgende (daarbij gelijk aangegeven op welke wijze 

omgegaan wordt 
met deze aanbeveling): 
 
1. Actualiseer het beleidskader reserves en voorzieningen  

Er is bij het opstellen van de voorliggende nota reserves en voorzieningen gekozen voor een nota 
op hoofdlijnen. De algemene kaders worden aangegeven. 
 



2. Stel als raad doel, motivatie, bestedingsplan, minimum-/maximum omvang en looptijd reserves 
gedetailleerder vast 
Bij het instellen van een reserve zullen deze kaders door de raad worden vastgesteld, conform 
bijlage 1 van de nota reserves en voorzieningen.  
 

3. Heroverweeg de wijze van informatievoorziening aan de raad 
De informatie over reserves en voorzieningen is in de programmabegroting 2014 uitgebreid met 
een specificatie van de meerjarige incidentele en structurele mutaties per reserve. Hiermee is de 
informatievoorziening aan de raad over de reserves en voorzieningen vergroot, conform de wens 
van de raad.  

 
Rentetoerekening 
De meerjarenbegroting 2015 – 2018 van de gemeente vertoont een begrotingstekort. Door de 
berekende rente over de bestemmingsreserves en voorzieningen niet meer toe te rekenen aan de 
Argi (staande beleid), maar als structureel dekkingsmiddel in te zetten voor de exploitatie, wordt een 
ombuiging gerealiseerd. Deze ombuiging is ook in de, op 23 september 2014 vastgestelde, 
perspectievennota opgenomen.  
 
Heroverweging bestemmingsreserves 
In paragraaf 3.4 van de nota reserves en voorzieningen is opgenomen dat bij de jaarrekening wordt 
bekeken welke bestemmingsreserves nog actueel zijn voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld, 
overeenkomstig het kader zoals is beschreven in de nota reserves en voorzieningen. Op basis van 
deze beoordeling zal worden voorgesteld bestemmingsreserves al dan niet te laten vrijvallen ten 
gunste van de Argi. In de programmabegroting 2015 is opgenomen dat de heroverweging van de 
bestemmingsreserves onderdeel zal uitmaken van het proces om te komen tot een nieuwe nota 
reserves en voorzieningen. Procedureel lijkt het ons beter u eerst de kaders te laten vaststellen en 
dan bij de jaarrekening de bestemmingsreserves hieraan te toetsen. Deze heroverweging zal 
plaatsvinden bij de jaarrekening. Nu worden de kaders voor de reserves vastgesteld in een nieuwe 
nota reserves en voorzieningen. Ultimo 2014 is een volledig beeld van de aanwezige 
bestemmingsreserves en kan bij het opstellen van de jaarrekening 2014 deze heroverweging 
plaatsvinden.  
 
Wat ging er aan vooraf 
De huidige nota reserves en voorzieningen is door de raad in 2009 vastgesteld.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
N.v.t.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De geactualiseerde kaders gelden vanaf het moment van vaststelling van de nota. De wijzigingen met 
betrekking tot de rentetoerekening worden vanaf 2015 verwerkt.   
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De financiële gevolgen van de wijziging in het beleid met betrekking tot de rentetoerekening aan de 
exploitatie zijn opgenomen in de begroting 2015.  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
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