Amendement 2021.12 Dijkstra Jaarstukken 2020
(artikel 35 reglement van Orde voor de Gemeenteraad)
Ingediend door Dijkstra (PvdA)
Raadsvergadering d.d. 22 juni 2021
Agendapunt: agendapunt 15, jaarstukken 2020
Tekstvoorstel 1:
Gevraagd besluit
De raad besluit
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen
2. In te stemmen met de voorstelde bestemming van het resultaat 2020.
3. In te stemmen met de bevindingen van de accountant
4. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.
Hier aan toevoegen:
5. Met ingang van 2022 in de begroting structurele dekking op te nemen voor noodzakelijk klein
onderhoud van gebouwen.

Tekstvoorstel 2:
Van de uitwerking van het gevraagd raadsbesluit punt 2, onder “Resultaat na bestemming”
Oude tekst:
4. Toevoeging aan de reserve gebouwenonderhoud € -2.884.000
Het deel van de gelden welke zijn vrij gevallen van uit de voorziening gebouwenonderhoud,
beschikbaar houden voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, via de nieuw te vormen
bestemmingsreserve gebouwenonderhoud.
Toe te voegen aan de ARGI € 4.178.000
Als volgt te wijzigen
Schrappen (van schuingedrukte passage):
4. Toevoeging aan de reserve gebouwenonderhoud € -2.884.000
Het deel van de gelden welke zijn vrij gevallen van uit de voorziening gebouwenonderhoud, beschikbaar
houden voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, via de nieuw te vormen bestemmingsreserve
gebouwenonderhoud.
Invoegen:
4. Ten behoeve van klein onderhoud van gebouwen € 350.000 toe te voegen aan de begroting voor
2021
5. Het resterende bedrag ad € 2.534.000 toe te voegen aan de ARGI
Wijzigen (onderstreept bedrag)

Toe te voegen aan de ARGI € 6.712.000

Toelichting:
De voorziening egalisatie groot onderhoud gebouwen, omvatte ook een reserve voor het uitvoeren van
klein (jaarlijks) onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Volgens de beleidsregels (besluit begroting en
verantwoording) is dat niet toegestaan. Dit is door onze accountant vastgesteld.
In verband hiermee valt 2,88 miljoen vrij. Het college stelt nu voor dat bedrag te reserveren. De
komende tien jaar kan er dan jaarlijks geld uit de pot gehaald worden om in elk geval een deel van het
onderhoud te betalen. Dat is volgens het BBV niet toegestaan. De structurele component van klein
onderhoud (circa € 350.000) moet door een structureel budget in de jaarbegroting gedekt worden.
Overigens wordt er jaarlijks door de raad besloten hoeveel geld de gemeente aan onderhoud mag
uitgeven.
Het vrijvallende bedrag moet dus aan de reserve worden toegevoegd.
Omdat deze wijziging gevolgen heeft voor de lopende begroting is het reëel om de kosten voor klein
onderhoud voor dit jaar nog wel ten laste van het vrijvallende bedrag te brengen.
Het creëren van “potjes” voor allerlei begrotingsposten lijkt aantrekkelijk, immers je hoeft er dan niet
meer over na te denken. Maar, “potjes” leggen voor veel jaren beslag op geld.
Geld dat dan niet zo makkelijk meer aan andere dingen uitgegeven kan worden.
Zo hebben we bijvoorbeeld een reserve voor de “organisatie ontwikkeling”. Enkele jaren geleden
begonnen met 500.000 euro, is de reserve nu ruim 1 miljoen groot (+300.000 in 2020).
Of de reserve “participatie vluchtelingen”, inmiddels goed voor 1,1 miljoen (+150.000 in 2020).
Om haar doelen te bereiken, heeft de gemeenteraad baat bij een zo groot mogelijk “vrij besteedbaar”
bedrag. Denk aan het recent genomen besluit om het budget voor het sociaal domein integraal, dat wil
zeggen tegen alle andere belangen, af te wegen.
Het spreekt voor zich dat het dan niet zo kan zijn dat die andere belangen financieel al afgedekt zijn in
reserves.
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