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1. Algemeen 
 

1.1 Inleiding 

 

Een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van een gemeente wordt gevormd door de 
reserves en voorzieningen. In artikel 212 Gemeentewet, waarin is opgenomen dat de raad bij 
verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid , alsmede de regels voor het financiële 
beheer en de inrichting van de administratie vaststelt is daarentegen niets dwingends bepaald met 
betrekking tot het beleid voor reserves en voorzieningen. Gelet echter op het belang van reserves en 
voorzieningen wil het college de raad ook op andere wijze dan alleen bij de begroting en jaarrekening 
over de reserves en voorzieningen informeren. 

In artikel 8 van de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht is in dit kader vastgelegd dat het 

college de raad een beleidsnota „Reserves en voorzieningen‟ ter vaststelling aanbiedt.  

De voorliggende nota Reserves en voorzieningen is gebaseerd op het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV), dat de regelgeving bevat voor de jaarlijkse 

begrotings- en verantwoordingsstukken die lagere overheden dienen op te stellen. Ook is rekening 

gehouden met de aanbevelingen die door de commissie BBV zijn gedaan en het reserve- en 

voorzieningenbeleid van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. 

De nota vormt, na vaststelling, het uitgangspunt voor het bepalen van de reserves en voorzieningen 

van de gemeente Stichtse Vecht. Deze “nieuwe” reserves en voorzieningen vinden hun oorsprong in 

de oorspronkelijke reserves en voorzieningen van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 

Maarssen.  Met het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen bepaalt de gemeenteraad het 

beleidskader (zijnde het meerjarige uitgangspunt hoe om te gaan met reserves en voorzieningen) op 

basis waarvan de harmonisatie van de “oude” reserves en voorzieningen van de voormalige  

gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen plaatsvindt. Tevens bepaalt dit beleidskader hoe in het 

algemeen met reserves en voorzieningen dient te worden omgegaan. 

Voor de totstandkoming van de reserves en voorzieningen Stichtse Vecht zal aan de hand van de 

spelregels uit de beleidsnota reserves en voorzieningen beoordeeld worden welke reserves en 

voorzieningen gehandhaafd blijven en welke kunnen komen te vervallen. Als algemeen uitgangspunt 

geldt daarbij dat het aantal reserves en voorzieningen zo beperkt mogelijk dient te zijn, opdat  het 

budgetrecht van de raad en de integrale afweging van de financiële behoeften versus middelen van 

Stichtse Vecht gewaarborgd blijven.   

 

1.2 Doelstelling 

Met de opstelling van de beleidsnota Reserves en voorzieningen 2011 wordt beoogd een gemeentelijk 

beleidskader vast te leggen ten aanzien van reserves en voorzieningen.  

Dit beleidskader vormt: 

 de basis voor het harmoniseren van de bestaande reserves en voorzieningen uit de voormalige 
gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen  

 het uitgangspunt voor het actualiseren van de geharmoniseerde reserves en voorzieningen (onder 
meer voor het  bepalen van de benodigde omvang, de aanwezigheid van bestedingsplannen e.d.). 
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Verder geldt dat de beleidsnota geen statisch document is. Om tussentijds adequaat te kunnen sturen 

zal de nota dan ook naar aanleiding van ontwikkelingen zonodig bijgesteld moeten worden (zie hierna 

1.4 Periodieke evaluatie reserve- en voorzieningenbeleid). 

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de wettelijke kaders op grond van de BBV aangegeven. De kaders zijn uitgewerkt 

in de paragrafen 2.1 tot en met 2.4. 

Hoofdstuk 3 bevat vervolgens, uitgaande van de wettelijke kaders, de beleidskaders zoals die voor 

onze gemeentespecifieke situatie gelden. Daarbij wordt onder meer ingegaan op het rentebeleid, het 

omgaan met afschrijvingsreserves en egalisatiereserves en onder welke voorwaarden 

“voorzieningen‟ gevormd worden. 

In hoofdstuk 4 is de citeertitel opgenomen. 

 

1.4 Periodieke evaluatie reserve en voorzieningen beleid 

De omstandigheden waarbinnen de gemeente Stichtse Vecht werkt wijzigen voortdurend. Het reserve- 

en voorzieningenbeleid dient dan ook frequent getoetst te worden om na te gaan of het nog voldoet. 

De nota is echter bedoeld om een kader te stellen voor het beheer en beleid ten aanzien van reserves 

en voorzieningen, opdat een jaarlijkse actualisatie van de omvang ervan (in het kader van het 

jaarrekeningtraject) eenvoudig te realiseren is.  

In een afzonderlijk supplement bij de nota Reserves en voorzieningen worden jaarlijks bij de begroting 

en de verantwoording de reserves en voorzieningen opgenomen, inclusief een beleidsmatige én, waar 

nodig, cijfermatige toelichting. Bij iedere reserve en voorziening wordt ingegaan op de bestemming / 

doelstelling ervan, de wijze waarop de reserve/voorziening wordt gevoed, indien van toepassing de 

maximale omvang en het geprognosticeerde verloop voor de toekomstige jaren. Voor 2011 zal dit 

supplement deel uitmaken van de beginbalans Stichtse Vecht. 
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2. Wettelijk kader en begrippen 
 
Voordat in wordt ingegaan op het beleidskader dat met de vaststelling van deze beleidsnota voor 

reserves en voorzieningen zal gaan gelden en dat meer specifieke spelregels voor de gemeente 

Stichtse Vecht zal bevatten, wordt in dit hoofdstuk eerst in algemene zin op reserves en voorzieningen  

ingegaan.  Daarbij zullen de  begrippen “reserve” en “voorziening”, alsmede aanverwante begrippen 

nader worden gedefinieerd en tevens wordt ingegaan op het wettelijk regime  van het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV) dat voor reserves en voorzieningen geldt.  

 
 

2.1 Algemeen  

Artikel 186 van de Gemeentewet stelt dat de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening en het 

jaarverslag ingericht dienen te zijn volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven 

nadere regels. Deze regels zijn neergelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV). Het BBV geeft in de artikelen 42 tot en met 45 duidelijke voorschriften met 

betrekking tot reserves en voorzieningen. Deze artikelen vormen het wettelijk kader voor deze 

vermogensbestanddelen. 

 
In de voorschriften is zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij de regels die ook in het bedrijfsleven 

gelden en als zodanig zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW). Wel is rekening gehouden met 

de zogenaamde “eigenheid van gemeenten”. Een voorbeeld van deze “eigenheid” is dat reserves 

uitsluitend via resultaatbestemming in de jaarrekening en begroting kunnen worden verwerkt.  

Voor het instellen of in stand houden van een reserve of voorziening dienen goede gronden aanwezig 

te zijn. Met andere woorden: er moet een goed motief zijn. Dit om te voorkomen dat onnodig middelen 

worden vastgelegd waarvoor andere bestemmingen mogelijk zijn. Anderzijds, er moet óók voor 

gewaakt worden dat de financiële positie van de gemeente door optredende risico‟ s – waarvoor geen 

buffer is gevormd – kan worden aangetast.  

De omvang van de reserves en voorzieningen moet dan ook worden afgestemd op het doel dat ermee 
gediend is. 
 

 

2.2 Begrippen 

2.2.1 Reserves 

Wat wordt verstaan onder het begrip “reserve”? 

Reserves worden gedefinieerd als: 

Vermogensbestanddelen die als eigen vermogen worden aangemerkt en bedrijfseconomisch gezien 

vrij aanwendbaar zijn.  

Het in bedrijfseconomische zin vrij aanwendbaar zijn van reserves wil zeggen, dat tot het moment van 

daadwerkelijke besteding, de gemeenteraad er altijd voor kan kiezen een andere bestemming  aan 

een reserve te geven.  
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Het BBV onderscheidt in artikel 43 een tweetal soorten reserves, te weten: 

 de algemene reserve (art. 43, lid 1a) , zijnde een reserve met een algemeen karakter en dus 

vrij aanwendbaar; 

 bestemmingsreserves (art. 43, lid 1b)), zijnde reserves waaraan door de raad een bepaalde 

bestemming is gegeven. 

De gemeenteraad stelt reserves  in, heft ze op, wijzigt bestemmingen en neemt besluiten tot mutaties.  

 
Algemene reserve 
De algemene reserves nemen binnen de gemeentelijke financiën een speciale plaats in. Algemene 

reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die zijn bedoeld als buffer 

(weerstandscapaciteit) voor het opvangen van financiële tegenvallers. Voorbeelden hiervan zijn een 

nadeel op de jaarrekening of niet voorzienbare risico‟s. In beginsel is er sprake van één algemene 

reserve. 

De algemene reserve maakt samen met de onbenutte belastingcapaciteit, de zogenaamde stille 

reserves en de begrotingspost “onvoorzien” deel uit van de weerstandscapaciteit van de gemeente.  

 

De algemene reserve wordt veelal gebruikt voor het storten respectievelijk onttrekken van rekening-

overschotten en –tekorten.  

Over het bepalen van de noodzakelijke omvang van de algemene reserve wordt verschillend gedacht. 

Vaak wordt een minimale omvang per inwoner gehanteerd of wordt een relatie gelegd met omzet en 

algemene uitkering. Waar het echter veel meer om draait is of de weerstandscapaciteit van de 

gemeente in relatie tot de risico‟s die worden gelopen, als voldoende kan worden beschouwd. In dat 

kader biedt de risicoparagraaf, waarin een beeld van de te lopen risico‟s op enig moment wordt 

gegeven, een betere basis voor het bepalen van de noodzakelijke omvang van de algemene reserve. 

 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves kunnen worden onderscheiden in: 

 dekkingsreserves: bestemmingsreserves voor de dekking van kapitaallasten van reeds 

gerealiseerde investeringen van economisch nut .  

Dekkingsreserves zijn bestemmingsreserves voor de dekking van kapitaallasten van reeds 

gerealiseerde investeringen van economisch nut. Volgens het BBV moet voor de activering van 

investeringen met econmisch nut de bruto-methode worden gehanteerd. De bruto-methode houdt 

in dat aanwendingen van reserves niet afgetrokken mogen worden van het investeringsbedrag 

voor de berekening van de kapitaallasten. De kapitaallasten worden berekend van de bruto-

investering en de reserve wordt gedurende de afschrijvingstermijn aangewend om de kapitaal-

lasten (geheel dan wel gedeeltelijk) af te dekken.  

Het BBV noemt deze categorie niet afzonderlijk. Toch is het van belang om te weten welke 

reserves dekkingsreserves zijn voor een goed inzicht in de mogelijkheden tot aanwending.  Bij 

wijziging van de bestemming ontstaat er namelijk een tekort op de exploitatie, waarvoor 

aanvullende dekkingsmiddelen aangewezen moeten worden.  

 overige bestemmingsreserves, waaraan door de gemeenteraad expliciet een bestemming is 
gegeven.  

 
Overigens geldt voor bestemmingsreserves dat de raad de daaraan gegeven bestemming altijd kan 

wijzigen. Dit in tegenstelling tot voorzieningen die een veel dwingender karakter kennen. Dit vloeit 
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voort uit het feit dat voorzieningen onderdeel zijn van het vreemd vermogen en gevormd worden om 

toekomstige verplichtingen na te komen. 

 

2.2.2 Voorzieningen 

 
Voorzieningen zijn: 

vermogensbestanddelen die apart moeten worden gezet met het oog op de lasten van verplichtingen 
en voorzienbare  risico’s.  
 
Voorzieningen betreffen naar verwachting onvermijdelijke uitgaven voor gebeurtenissen die reeds 
hebben plaatsgevonden. 
Voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar en worden dan ook aangemerkt als vreemd vermogen. Aan 
een voorziening zit een verplichting vast.  
 
Artikel 44 BBV geeft aan in welke gevallen voorzieningen ingesteld moeten c.q. mogen worden: 
 
Een voorziening moet ingesteld worden bij: 

 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch wel 
redelijkerwijs is in te schatten; 

 op de balansdatum bestaande risico‟s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

 van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, uitgezonderd bepaalde 
voorschotbedragen.  
Daarbij gaat het om afdwingbare bestedingsverplichtingen van specifiek geoormerkte 
bedragen zoals bijvoorbeeld een van het rijk ontvangen doeluitkering. 

 
De uitzondering die in dit artikel wordt gemaakt voor bepaalde voorschotbedragen heeft betrekking op 
van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met 
een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Deze 
voorschotbedragen vallen onder de transitoria en worden als zodanig verantwoord in de jaarrekening 
(op de balans). 
 
Een voorziening mag ingesteld worden bij: 

 kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar 
en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 
Het vormen van een voorziening is in dit geval niet verplicht; de gemeente kan er ook voor 
kiezen de ongelijkmatig gespreide lasten in de komende  begrotingsjaren te ramen in de 
meerjarenbegroting. 

 
In onderstaand schema zijn de kenmerken van reserves, voorzieningen en transitoria beknopt 
weergegeven: 
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 Reserve  Voorziening Transitoria 

Wijziging bestemming Mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk 

Onderdeel van het Eigen vermogen Vreemd vermogen Vreemd vermogen 

Opbouw (dotatie) Resultaatbestemming Resultaatbepaling Resultaatbepaling 

Onttrekking Resultaatbestemming Buiten de exploitatie om, wordt 

direct ten laste van de 

voorziening gebracht 

Buiten de exploitatie om, 

wordt direct ten laste van 

de balans gebracht 

Aanwending vrij Ja, via raadsbesluit Nee, voor het betreffende doel Nee, voor het betreffende 

doel 

Financieel onderbouwd Niet noodzakelijk 

Het is wel raadzaam om 

bestemmingsreserves 

financieel te onderbouwen  

Ja. Via een plan 

(meerjarig financieel plaatje) 

Ja. Via een plan 

(meerjarig financieel 

plaatje) 

Bepaalde 

voorschotbedragen met 

specifiek bestedingsdoel 

NVT NVT Van Europese- en 

Nederlandse 

Overheidslichamen  

ontvangen 

voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een 

specifiek bestedingsdoel 

die dienen ter dekking van 

lasten van volgende 

begrotingsjaren  

 
 
 

2.3 Functies van reserves en voorzieningen 

 
Reserves en voorzieningen hebben de volgende functies: 
 
• Bufferfunctie 

Reserves met een bufferfunctie dienen om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen. 
 
• Bestedingsfunctie 

Geldmiddelen worden gereserveerd voor de realisatie van specifieke activa/projecten. Voor de 
toekomstige realisatie hiervan wordt gespaard. 

 



 

8 

• Financieringsfunctie 
De gespaarde geldmiddelen die opgenomen zijn in de reserves en voorzieningen kunnen 
ingezet worden als algemeen financieringsmiddel voor de gemeente. Dit betekent dat geen vreemd 
vermogen geleend hoeft te worden. Een gemeente die beschikt over veel eigen 
financieringsmiddelen (reserves) is minder kwetsbaar voor schommelingen van de marktrente (rente 
van geldleningen/vreemd vermogen).  

 
• Inkomensfunctie 

Door reserves en voorzieningen te gebruiken als eigen financieringsmiddel (vreemd vermogen hoeft 
dan niet geleend te worden) wordt (aan de bank te betalen) rente bespaard. In de gemeente-
begroting wordt door middel van een vast rentepercentage rente aan investeringen (ook die 
waarvoor geen vreemd vermogen is geleend) toegerekend. 
Door het gebruik van reserves en voorzieningen als eigen financieringsmiddel komt bespaarde rente 
beschikbaar. Deze rentebaat kan als inkomen worden beschouwd. Indien de reserve/voorziening 
echter wordt ingezet vallen deze inkomsten weg. 

 
• Egalisatiefunctie 

Reserves en voorzieningen met deze functie dienen om te grote schommelingen binnen de 
exploitatie te voorkomen, zoals bij het groot onderhoud van gebouwen (gebruikelijk bij 
onderwijshuisvesting) of bij zogenaamde “openeinde”-regelingen waarbij de jaarlasten aanzienlijk 
kunnen fluctueren. Wanneer de gemeente een bepaalde taak doorberekent middels tarieven kan, 
om de tarieven constant te houden, ook gebruik worden gemaakt van deze functie. 

 
 
2.4 Voor- en nadelen  

 
Het gebruik van voorzieningen is geen beleidskeuze, maar een wettelijk voorschrift (BBV). Het 
instellen van reserves echter is wél een vrije beleidskeuze van de raad. Voor een goed begrip van de 
reserves wordt daarom kort ingegaan op de belangrijkste voor- en nadelen van het gebruik van 
reserves:  
 
Voordelen  

 Lasten worden gelijkmatig verdeeld over meerdere begrotingsjaren;  

 (On)voorziene toekomstige uitgaven/investeringen worden geheel of gedeeltelijk 
gewaarborgd;  

 Bepaalde aangewezen financiële verplichtingen worden in min of meerdere mate 
onafhankelijk van de toekomstige begrotingspositie;  

 Aan een bepaalde taak kan in enig jaar meer worden besteed dan normaliter aan jaarlijks 
budget beschikbaar is in de begroting.  

 
Nadelen:  

 Er vindt geen integrale afweging van middelen door de raad plaats: eenmaal geoormerkte 
bestedingen ten laste van reserves en voorzieningen worden in principe niet meer afgewogen 
tegen andere uitgaven;  

 Het gevaar van “oppotten”: onderuitputting op reguliere posten is veelal alternatief 
aanwendbaar. Meevallers op uitgaven welke worden gedekt uit reserves en voorzieningen 
leiden meestal tot toename van de omvang van de reserve of voorziening. Het risico bestaat 
dat ze achterblijven en de reserve een hogere dan benodigde omvang krijgt. Daarmee wordt 
beslag gelegd op middelen zonder dat alternatieve aanwendingsrichtingen worden 
afgewogen.  

Ook bestaat het risico dat een surplus in een reserve voor andere doeleinden worden gebruikt 
dan voor de door de raad geaccordeerde bestemming. Gelet hierop is het belangrijk 
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regelmatig de benodigde hoogte van de reserve of voorziening te actualiseren en overtollig 
geld vrij te laten vallen.  

 De bufferfunctie van de algemene reserve kan door grote aantallen bestemmingsreserves 
worden beperkt. Het kan dan voorkomen dat knelpunten op het ene terrein niet kunnen 
worden opgelost, terwijl op het andere terrein gelden onbenut blijven.  

 
Om de nadelen zoveel mogelijk te elimineren is het dus van belang de bestaande reserves en 
voorzieningen regelmatig te beoordelen op nut en noodzaak.  
 
Bij de reserves gaat het dan om de vraag: is het bestedingsdoel nog steeds manifest en de hoogte 
toereikend? Eventueel kan de raad de hoogte en/of de bestemming bijstellen dan wel wijzigen.  
Bij voorzieningen is de belangrijkste vraag eveneens: is het risico/de verplichting nog steeds aanwezig 

en de hoogte van de voorziening toereikend? 

Om de nadelen zoveel als mogelijk te voorkomen dienen spelregels afgesproken te worden hoe met 

reserves en voorzieningen om te gaan. Deze spelregels c.q. richtlijnen vormen het onderwerp van het 

volgende hoofdstuk, waarin het beleidskader voor reserves en voorzieningen wordt aangegeven. 
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3. Beleidskader 
 

3.1 Spelregels reserves en voorzieningen 

Nadat in hoofdstuk 2 in algemene zin op reserves en voorzieningen is  ingegaan, komen in dit 

hoofdstuk de spelregels/richtlijnen voor het omgaan met reserves en voorzieningen aan de orde.  

3.1.1 Algemeen 

 
1. Uitgangspunt is dat het aantal en de omvang van de reserves zoveel mogelijk wordt beperkt 
 

Middelen die zijn vastgelegd in een reserve of voorziening kunnen niet voor een ander doel worden 
ingezet (tenzij de raad in geval van een bestemmingsreserve de bestemming wijzigt). Om te 
voorkomen dat onnodig veel middelen in reserves en voorzieningen worden vastgelegd met als 
gevolg dat er geen integrale afweging meer plaatsvindt tussen deze  en andere 
bestedingsrichtingen, moeten er gegronde redenen zijn om een reserve of voorziening in te stellen.  
Tegelijkertijd moet er voor gewaakt worden dat de begrotingspositie van de gemeente kan worden 
aangetast door niet afgedekte financiële risico's. De omvang van de reserves en voorzieningen 
moet dan ook afgestemd zijn op het doel waarvoor ze gevormd worden (bij reserves) c.q. op de 
omvang van de risico's, verliezen of verplichtingen die erdoor moeten worden afgedekt (bij 
voorzieningen). 
 

2. Voor het afdekken van risico‟s in de uitvoering van taken (o.a. die met een openeinderegeling) is 
het afdoende om één (algemene) reserve aan te houden.  

 
Dit heeft als voordeel dat kan worden volstaan met een lagere buffer (weerstandsvermogen), 
omdat de risico‟s niet alle per geval op het maximum afgedekt hoeven te zijn, aangezien deze nooit 
alle tegelijkertijd zullen optreden.  
Dit betekent, dat eventuele tekorten als gevolg van openeinderegelingen zoals het minimabeleid 
ten laste van de Algemene reserve gebracht kunnen worden. Een uitzondering hierop wordt 
gemaakt voor de openeinderegelingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning: 
daarvoor zal een afzonderlijke bestemmingsreserve Wmo worden gehanteerd om 
overschotten/tekorten op het budget Wmo te egaliseren. Reden hiervoor is dat binnen de 
algemene uitkering uit het Gemeentefonds deze geldstroom eveneens afzonderlijk  in beeld wordt 
gebracht. Bij de beginbalans 2011 voor Stichtse Vecht zal dit nader uitgewerkt worden. 
 

3. Voor specifieke doeleinden, waaraan een bestedingsplan ten grondslag ligt, kan het nuttig en/of 
noodzakelijk zijn om een bestemmingsreserve aan te houden. 

 
4. Voor het afdekken van de gevolgen van de gespreide uitvoering van beheerplannen is het nuttig 

voorzieningen in te stellen, maar daarvoor is het noodzakelijk te beschikken over meerjarige en 
vastgestelde beheerplannen. 
 
Indien een voorziening niet toereikend is, kan er in de nabije toekomst een tekort op de exploitatie 

ontstaan, terwijl een te hoge voorziening onnodig beslag legt op de toch al schaarse dekkings-

middelen. Daarom is het van belang dat er voor het onderhoud van kapitaalgoederen (bijv. wegen, 

riolering, groen, accommodaties) adequate beheerplannen beschikbaar zijn. Op basis van deze 

plannen kunnen voorzieningen worden gevormd om de onderhoudslasten van de kapitaalgoederen 

zo egaal mogelijk over de jaren te spreiden, aangezien met dit onderhoud jaarlijks een aanzienlijk 
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bedrag is gemoeid en deze kosten jaarlijks fluctueren. Om tot een stabieler financieel perspectief te 

komen worden deze kosten geëgaliseerd via onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen 

dienen onderbouwd te zijn door op te stellen actuele onderhoudsplannen, aan de hand waarvan 

bepaald kan worden of de middelen die hiervoor in de exploitatiebegroting zijn opgenomen en 

gereserveerd zijn voldoende zijn.  

 

3.1.2 Instellen reserves en voorzieningen 

Bij de instelling van een nieuwe reserve of voorziening gelden de volgende uitgangspunten: 

 Noodzaak 

De noodzaak tot de instelling van een reserve of een voorziening wordt onderbouwd.  
 

Toelichting: 
Eén van de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Stichtse Vecht is een 
transparante begroting en jaarrekening. Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen 
dient hieraan een bijdrage te leveren. Dit betekent onder andere: 
- geen vorming van allerlei reserves en voorzieningen zonder dat er een concrete doelstelling 

aan ten grondslag ligt, 
- nieuwe - en vervangingsinvesteringen worden jaarlijks opgenomen in het (nog op te stellen) 

gemeentelijk investeringsplan waarbij een integrale afweging plaatsvindt, 
- overschotten op begrotingsposten/budgetten worden niet “gespaard” maar vloeien terug naar 

de algemene middelen, 
- fluctuaties in begrotingsposten worden tot uitdrukking gebracht in de (meerjaren)begroting die 

jaarlijks wordt opgesteld. 
- structurele lasten worden gedekt door structurele inkomsten en niet uit reserves. 

 

 Bestemmingsreserves alleen in te stellen voor: 

a. concrete, binnen bepaalde tijd te realiseren, door de raad vast te stellen doelen 

(projectreserves) 

b. het afdekken van kosten voortvloeiende uit redelijkerwijs niet in te schatten (omvangrijke) 

financiële risico's (risicoreserves)  

c. het opvangen van ongewenste schommelingen in met name gemeentelijke tarieven 

(egalisatiereserves) 

d. dekking kapitaallasten van investeringen (dekkingsreserves). 

 

 Om het inzicht in de reserves te vergroten, dienen bij de instelling van een reserve  de 
onderstaande punten te worden aangegeven en door de raad te worden vastgesteld: 
- het doel waarvoor de reserve gevormd wordt 
- de looptijd 
- de minimale en maximale omvang (onderbouwd en indien niet van toepassing reden daarvoor) 
- de omvang en wijze van stortingen en de dekking daarvan  
- de omvang en wijze van onttrekkingen en onderbouwing daarvan incl. het verloop. 
Door bij het instellen van reserves deze gegevens expliciet op te nemen wordt bereikt dat voor de 

raad duidelijk is waar de reserves voor bedoeld zijn en welke afspraken bij de reserves horen. 

De noodzakelijke omvang van een reserve wordt onderbouwd en beoordeeld in relatie tot het doel. 

 De reserves waarvan de stand boven de maximumnorm uitkomt, worden afgeroomd en de 

daarmee beschikbare middelen vallen vrij. 

 Voorzieningen alleen in te stellen indien hier een wettelijke verplichting toe bestaat. 
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Bij de instelling van een voorziening expliciet vast te leggen: 

- het doel waarvoor de voorziening gevormd wordt 

- de noodzakelijke omvang 

- de omvang en wijze van stortingen en de dekking daarvan  

- de omvang en wijze van onttrekkingen en onderbouwing daarvan. 

De noodzakelijke omvang van een voorziening wordt onderbouwd met een beheersplan en/of een 
specifieke calculatie.  

 

 Wanneer 
Reserves en voorzieningen worden ingesteld bij de vaststelling van de gemeentebegroting, de 
jaarrekening of een beleidsnota. Dit betekent dat de instelling van een reserve of voorziening op 
impliciete wijze (door simpelweg verwerking in de begroting, of via de jaarrekening zonder 
uitdrukkelijke toelichting) niet is toegestaan. 

 

3.1.3 Bevoegdheden reserves  

 

a. Vorming  
Met de instelling van een reserve of voorziening worden middelen toegewezen en vastgelegd voor 
een bepaald beleidsdoel. Het vastleggen van middelen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De 
gemeenteraad besluit derhalve tot het instellen van reserves. Dit sluit aan bij het budgetrecht van de 
raad.  De raad is ook het orgaan dat doelstellingen aan de reserves verbindt. Verder kunnen hierbij 
ook gebruiksregels worden geformuleerd (zoals bijv. het instellen van een plafond bij bepaalde 
reserves).  
 
b. Aanwending  
De aanwending van reserves behoort eveneens tot de bevoegdheden van de raad.  
Volgens het BBV vinden toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaats in het kader van de 
resultaatbestemming. Resultaatbestemming is een bevoegdheid van de raad. Alle stortingen in en 
onttrekkingen aan de reserves vereisen dus de goedkeuring van de raad. Dit kan expliciet bij de 
resultaatbestemming in het kader van de rekening, vooraf bij de vaststelling van de begroting of bij 
begrotingswijziging.  
 
De raad kan de bevoegdheid tot het gebruik van de reserves aan het college van Burgemeester en 
Wethouders delegeren, binnen de gestelde doelstellingen en volgens en eventueel geformuleerde 
gebruiksregels. Bij iedere reserve dient nauwkeurig aangegeven te worden onder welke voorwaarden 
aanwending is toegestaan. In het algemeen geldt:  

-Investeringen 

Het doen van investeringen ten laste van de reserve is voorbehouden aan de gemeenteraad. De raad 
verstrekt voor uit te voeren investeringen vooraf een krediet. De dekking hiervan kan geheel of 
gedeeltelijk uit een reserve gebeuren, mits passend binnen de doelstellingen. Hiertoe wordt op 
reguliere wijze (middels de begroting of afzonderlijk) een voorstel gedaan door het college van B&W.  

-Overige uitgaven 

Bij het vaststellen van de begroting geeft de gemeenteraad aan voor welke bedragen de reserves in 
het lopende jaar aangesproken mogen worden. Hiermee delegeert de gemeenteraad het college van 
B&W tot het doen van uitgaven tot het maximum van de begrote onttrekkingen.  

Uitgaven die uitgaan boven de begrote onttrekkingen moeten alsnog door de gemeenteraad 
geaccordeerd worden.  
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c. Mutaties  
Het aanbrengen van veranderingen in de doelstellingen en gebruiksregels van reserves is 
voorbehouden aan de raad, evenals het muteren van de omvang van reserves. Dit kan zijn op eigen 
initiatief of op aangeven van het college van B&W. De bevoegdheid tot verandering van doelstelling 
en gebruiksregels van reserves kan, gelet op het budgetrecht, niet door de gemeenteraad 
gedelegeerd worden aan het college van B&W. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het beleid 
inzake reserves.  

 
d. Opheffen  
De gemeenteraad is het enige orgaan dat bevoegd is (restant) reserves op te heffen. Hierbij bestaat 
uiteraard de mogelijkheid nieuwe reserves te vormen of vrijvallende gelden aan reeds bestaande 
reserves of de exploitatie toe te voegen.  
 
Algemene  reserve 
Ten aanzien van de algemene reserve geldt dat het streven is om de algemene reserve een omvang 
te laten hebben passend bij het risicoprofiel van de gemeente Stichtse Vecht en de in dat kader nog 
nader te bepalen  normen voor het weerstandsvermogen.  
 
Ten tijde van het opstellen van deze beleidsnota Reserves en voorzieningen zijn deze normen, die 
voortvloeien uit het nog te harmoniseren risicomanagementbeleid, nog niet voorhanden. In de voor 
Stichtse Vecht op te stellen nota Risicomanagementbeleid zullen deze normen uitgewerkt en aan de 
raad ter vaststelling voorgelegd worden.  
 
In verband met het ontbreken van op het risicoprofiel van de organisatie gebaseerde normen wordt 
vooralsnog de minimumnorm voor de Algemene reserve gebaseerd op de richtlijnen van de provincie 
Utrecht in het kader van het financieel toezicht. De provincie Utrecht hanteert als norm voor een 
minimale buffer € 50 per inwoner (voor meer statische gemeenten) tot € 150 (voor meer dynamische 
gemeenten met meer financiële risico‟s). Voor onze gemeente geldt een bedrag van € 150 per 
inwoner als norm, hetgeen betekent dat, uitgaande van ca. 63.000 inwoners, voor de gemeente 
Stichtse Vecht voor de Algemene reserve de minimumnorm wordt bepaald op 
 

 Minimumnorm: € 9.450.000. 
 

 de omvang van de ”algemene reserve” wordt geactualiseerd op basis van de uitgangspunten uit 
het risicomanagementbeleid; 

 de ”algemene reserve” wordt gevoed door positieve rekeningsaldi; 

 de middelen boven de normen van het risicobeleid kunnen worden aangewend voor andere 
doelen. 

 

3.1.4 Bevoegdheden voorzieningen 

 
a. Vorming  
De vorming van voorzieningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Gelet op het karakter van 
voorzieningen (zijnde afgezonderde middelen voor toekomstige verplichtingen) kan de raad deze  
bevoegdheid delegeren aan het college van B&W.  
 
Bij het instellen van voorzieningen is het van belang dat:  
- De noodzaak wordt aangetoond; 
- De hoogte van de voorziening wordt aangegeven;  
- De jaarlijkse storting wordt bepaald aan de hand van een meerjarig beheersplan. 
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De noodzakelijke omvang van een voorziening wordt onderbouwd met een beheersplan en/of een 
specifieke calculatie. 
 
b. Aanwending  
Voorzieningen kunnen alleen aangewend worden voor het voldoen aan de verplichting waarvoor de 
betreffende voorziening is ingesteld.  
Voor onttrekkingen uit een voorziening is geen raadsbesluit nodig. Het besluit is immers al genomen 
bij de instelling van een voorziening, waarbij op grond van de onderbouwing (meerjarig beheersplan) 
de toekomstige onttrekkingen al zijn vastgelegd. Gelet hierop ligt de bevoegdheid tot besluiten met 
betrekking tot het gebruik van voorzieningen bij het college van B&W. 
Wel dienen onttrekkingen bij de jaarrekening te worden toegelicht.  
 
c. Mutaties 
De vorming van voorzieningen is alleen mogelijk op grond van gegronde redenen. Zo geldt ook voor 
mutaties dat deze alleen plaats kunnen vinden indien daarvoor gegronde (externe) redenen aanwezig 
zijn.  
Daarnaast worden voorzieningen jaarlijks bij de jaarrekening (Verantwoording) geactualiseerd, zodat 
de toereikendheid ervan gegarandeerd blijft.  
 
d. Opheffing 
Opheffing van een voorziening is alleen mogelijk indien de redenen voor vorming van de voorziening 
zijn weggevallen.  
 

3.1.5 Rentetoevoeging aan reserves en voorzieningen 

Aan voorzieningen mag geen rente worden toegevoegd. Voorzieningen dienen zo goed mogelijk te 
worden geraamd c.q. ingeschat te worden zodat ze dekkend zijn voor de achterliggende 
verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn gevormd. Uitzondering hierop vormt een voorziening die 
tegen contante waarde is gewaardeerd (artikel 45 BBV).  In dit laatste geval is de rentebijschrijving 
noodzakelijk om de voorzieningen naar een toereikende waarde te leiden.  
 
Aan reserves mag op basis van de BBV wel rente worden toegevoegd.  
 
Voor Stichtse Vecht geldt als lijn dat aan de gemeentelijke reserves en voorzieningen geen rente 
wordt toegevoegd met uitzondering van: 
- dekkingsreserves, die zijn ingesteld ter dekking van kapitaallasten: daarmee wordt het benodigde 

vermogen op het juiste niveau gehouden;  
- voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd (bijvoorbeeld de voorziening voormalig 

personeel). 
 
Zolang de middelen van de reserves en voorzieningen niet worden ingezet voor realisatie van het doel 
waarvoor deze geldmiddelen zijn gespaard, worden deze gebruikt als intern financieringsmiddel. De 
bespaarde rente van gemeentelijke reserves en voorzieningen wordt als inkomst (dekkingsmiddel) in 
de begroting geraamd. Dit heeft wel tot gevolg dat besteding van reserves en voorzieningen, waarvan 
de bespaarde rente als dekkingsmiddel wordt gebruikt betekent dat deze dekking in de begroting komt 
te vervallen. 
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Rentepercentage  

Het rentepercentage, dat gehanteerd wordt bij de berekening van de rentetoevoeging aan reserves 

wordt jaarlijks in de Programmabegroting door de gemeenteraad vastgesteld en volgt het 

rentepercentage dat wordt gehanteerd bij het bepalen van de kapitaallasten verbonden aan 

investeringen.  

 

In het onderstaande schema  zijn de bevoegdheden in combinatie met het onderscheid ten aanzien 

van reserves en voorzieningen samengevat weergegeven: 

 Reserve Voorziening 

Onderdeel van  Eigen vermogen Vreemd vermogen 

Wijziging bestemming  Mogelijk Niet mogelijk 

Aanwending vrij  Ja*) Alleen voor betreffend doel 

Opbouw (dotatie)  Resultaatbestemming Resultaatbepaling 

Onttrekking (aanwending)  Resultaatbestemming Ten laste van de voorziening 

Stelt beheerplan vast  n.v.t. Raad 

Wie is verantwoordelijk voor instellen/opheffen van  Raad Raad 

Wie is verantwoordelijk voor de aanwending van  Raad College van B&W 

*) Bij dekkingsreserves dient dan wel de vervangende dekking te worden aangegeven. 

4. Citeertitel 

Deze beleidsnota  wordt aangehaald als „Nota reserves en voorzieningen 2011 gemeente Stichtse 

Vecht‟. 

 
 
 
 
 


