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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. De Nota Reserve en Voorzieningen 2020 vast te stellen.
2. De bijlage Nota Reserve en Voorzieningen 2020 vast te stellen.
3. De Nota Reserve en Voorzieningen van 27 november 2012 in te trekken.
4. De 8e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020 vast te stellen en hiermee de
genoemde bestemmingsreserves samenvoegen.

Samenvatting
De gemeenteraad stelt periodiek de beleidsregels vast voor de reserves en voorzieningen. Deze
beleidsregels zijn opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen. In 2012 is voor het laatst de
nota reserve en voorzieningen vastgesteld en moet nodig geactualiseerd worden. De actualisatie
betreft de opzet van de nota en de wijzigingen die in de afgelopen jaren in het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) hebben plaatsgevonden. Op één punt hebben wij een specifieke werkwijze
opgenomen in de Nota onder 3.4. Daarin is beschreven dat we reserves hebben waarvoor we bij de
jaarrekening de daadwerkelijke kosten onttrekken in plaats van het begrote bedrag. In de bijlage treft
u een overzicht aan van de aanwezige reserves en voorzieningen met daarin benoemd het doel, de
omvang, de looptijd, de voeding en de bestedingswijze van de reserve of voorziening. Deze wordt
ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd. Daarnaast wordt de gemeenteraad voorgesteld om een
aantal bestemmingsreserves samen te voegen.
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1. Geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2020
2. Bijlage Nota Reserve en Voorzieningen 2020.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het doel van dit voorstel is om de door de gemeenteraad vast te stellen beleidskaders voor reserves
en voorzieningen te actualiseren. Deze beleidskaders zijn opgenomen in de Nota Reserves en
voorzieningen. 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.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
In artikel 8 van onze Financiële verordening is vastgelegd dat de gemeenteraad periodiek in de Nota
Reserves en voorzieningen de beleidsregels vaststelt voor de reserves en voorzieningen.

Argumenten
De huidige Nota Reserves en voorzieningen dateert uit november 2012 en moet nodig geactualiseerd
worden. In het Collegewerkprogramma (CWP) staat beschreven dat wij als gemeente een “solide
financieel beleid” voeren om een “financieel gezonde gemeente” te blijven. Mede door de actualisatie
van de Nota Reserves en voorzieningen en de vaststelling van de Beleidsnotitie Algemene reserve
geven wij invulling aan het “solide financiële beleid”.
Afzonderlijk wordt u aangeboden de Beleidsnotitie Algemene reserve hierin zijn ten aanzien van de
omvang en inzet van de Algemene reserve nadere regels opgenomen.

Kanttekeningen
Aan dit voorstel zijn geen kanttekeningen verbonden.

Communicatie
Over dit raadsbesluit wordt niet afzonderlijk gecommuniceerd.

Financiën, risico’s en indicatoren
Wij stellen u voor om via de vaststelling van de Nota Reserves en voorzieningen en de 8e
begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020 de huidige meerdere bestemmingsreserves
voor onderwijshuisvesting samen te voegen tot één bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. En
de bestemmingsreserves Planschade Cronenburgh en Planschade Randweg Loenen samen te
voegen tot één bestemmingsreserve.
Na de vaststelling van de Nota Reserves en voorzieningen voldoen wij aan het BBV. Op één punt
hebben wij een specifieke werkwijze opgenomen in de Nota onder 3.4. Daarin is beschreven dat we
reserves hebben waarvoor we bij de jaarrekening de daadwerkelijke kosten onttrekken in plaats van
het begrote bedrag.
Aan dit voorstel zitten geen risico’s. De samenvoeging van de bestemmingsreserves helpt om de
planning en verantwoording over de reserves inzichtelijk te houden.

18 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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