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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Het integrale beleid betreffende de Algemene reserve, zoals in de beleidsnotitie Algemene reserve
beschreven, vast te stellen.
Samenvatting
In het Collegewerkprogramma (CWP) staat beschreven dat wij als gemeente een “solide financieel beleid”
voeren om een “financieel gezonde gemeente” te blijven. Dit wordt verder gespecificeerd als het
consequent hebben van een sluitende begroting, een gezond meerjarenperspectief en
-uitzonderingen daar gelaten- gelijkblijvende loonkosten en belastingen. Ook in politieke discussies over
de hoogte van de Algemene reserve wordt het financieel solide beleid geregeld aangehaald. Echter blijkt
dat dit zeer divers geïnterpreteerd wordt. Door het voorgestelde beleid te hanteren worden duidelijke
regels gekoppeld aan de opbouw van en stortingen en onttrekkingen aan de Algemene reserve. Hierbij
wordt een minimaal weerstandsratio van tussen de 1,4 en 2,0 nagestreefd. Deze middelen worden inzet
om onze risico’s en negatieve rekeningsaldi op te vangen. Middelen welke boven de 2,0 ratio uitkomen
kunnen worden ingezet voor actieve (beleids)keuzes.

Bijlagen
1. Beleidsnotitie Algemene reserve
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het doel van dit voorstel is om kaders op te stellen voor het gebruik van de Algemene reserve. Dit draagt
bij aan het voeren van een solide financieel beleid om onze inwoners en bedrijven nu en in de toekomst
van dienst te kunnen blijven zijn.
Argumenten
• Door het beleid vast te leggen komt er meer duidelijkheid en eenheid in het gebruik van de
Algemene reserve;
• Het vastleggen van duidelijke minimale grenzen van de Algemene reserve voorkomt dat wij onze
risico’s in de toekomst niet kunnen opvangen;
• De gehanteerde grenswaarden van de Algemene reserve zijn de reeds bestaande voorkeuren
van de raad, welke zijn gebaseerd op de risicomatrix van de Universiteit Twente;
• Het voorgestelde drie-schijven-systeem adresseert niet alleen hoeveel middelen we “moeten”,
maar ook willen reserveren;
• Doordat het nieuwe beleid percentages hanteert in plaats van vaste waarden past dit zich aan bij
veranderingen in de risico’s of financiële situatie van de gemeente.
Kanttekeningen
Aan dit voorstel zijn geen kanttekeningen verbonden.
Communicatie
Over dit besluit wordt niet afzonderlijk gecommuniceerd aangezien dit intern beleid betreft.
Financiën en risico’s
Dit beleid schrijft voor op welke wijze de Algemene reserve in dient te worden gezet en leidt niet tot directe
kosten. Zie bijlage 1 (Beleidsnotitie Algemene reserve) voor de uitwerking van het betreffende beleid. De
bijbehorende risico’s zijn onderstaand toegelicht.
Risico’s
• Door het nieuwe systeem kan het benodigde weerstandsvermogen jaarlijks fluctueren als gevolg
van veranderingen in de risico’s die wij lopen;
• Omdat er geen aanvulverplichting is boven het minimale weerstandsvermogen kan het
weerstandsvermogen in slechte tijden afnemen tot de minimale grens.
Vervolg
Na vaststelling zal dit beleid toegepast worden op het gebruik van de Algemene reserve en gehanteerd
worden vanaf de Programmabegroting 2021.

18 augustus 2020
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema
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