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Onderwerp:  Actualisatie beleidskader reserves en voorzieningen 2016 

 

Gevraagd besluit: 

1. De nota Reserves en voorzieningen 2011 in te trekken. 

2. Het beleidskader reserves en voorzieningen 2016 vast te stellen. 

 

 

Publiekssamenvatting 

Het beleidskader reserves en voorzieningen geeft de kaders aan met betrekking tot het instellen, de omvang en 

de bestedingen van reserves en voorzieningen. Zowel reserves als voorzieningen zijn middelen die apart zijn 

gezet ter realisatie van een bepaald doel. De raad is vrij om reserves te vormen en te besteden, terwijl 

voorzieningen vaak verplicht moeten worden gevormd en besteed. 

 

Inleiding 

De huidige nota Reserves en voorzieningen dateert van 2011. In de Financiële verordening ex art. 212 

Gemeentewet is opgenomen dat de nota eens in de vier jaar moet worden bijgesteld. 

Als gevolg van een groot aantal vernieuwingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), die onder 

andere van invloed zijn op de wijze waarop wordt omgegaan met reserves en voorzieningen, is gewacht met 

actualisering van het beleidskader totdat de definitieve wijzigingen gepubliceerd waren.  

 

Voor het opstellen van het nieuwe beleidskader is gebruik gemaakt van de Richtlijn voor beleidskaders (De 

evalueerbaarheid van beleid vergroten). Deze richtlijn geeft onder andere aan dat er een eenduidige 

naamvoering gehanteerd moet worden voor documenten die hetzelfde doel dienen. Omdat het huidige 

document betrekking heeft op de kaderstellende rol van de raad op beleidsniveau dient de naam beleidskader 

gehanteerd te worden in plaats van nota. Vandaar dat niet meer gesproken wordt over de nota Reserves en 

voorzieningen, maar over het beleidskader reserves en voorzieningen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een heldere gedragslijn formuleren. Dit draagt bij aan de transparantie van bestuurlijke besluitvorming. 

 

Kader 

De nota Reserves en voorzieningen dateert van 2011. In de Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet is 

opgenomen dat de nota eens in de vier jaar moet worden aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 11. Reserves en voorzieningen 
1. Het college biedt de raad eens in de vier jaar een (bijgestelde) Nota reserves en 

voorzieningen aan. 

De raad stelt de nota vast. De nota behandelt: 
a. de vorming en besteding van reserves; 
b. de vorming en besteding voorzieningen; 
c. de toerekening en verwerking van rente aan de reserves en de voorzieningen. 

2. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve voor een 
investeringsvoornemen wordt minimaal aangegeven: 

a. het specifieke doel van de reserve; 
b. de voeding van de reserve; 
c. de maximale hoogte van de reserve; 
d. en de maximale looptijd. 

3. Indien een bestemmingsreserve voor een bestedingsvoornemen binnen de aangegeven 
maximale looptijd niet heeft geleid tot een besteding, valt de bestemmingsreserve vrij en 
wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd. 
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Argumenten 

Door middel van een actueel beleidskader voor reserves en voorzieningen worden de volgende doelstellingen 

gerealiseerd:  voldoen aan wet- en regelgeving;  adequate financiële beheersing;  zorgvuldig afgewogen inzet van reserves en voorzieningen. 

 

De beleidsuitgangspunten uit de nota Reserves en voorzieningen 2011 zijn ambtelijk geëvalueerd op onder 

andere de vernieuwingen in de BBV. Op basis van de evaluatie (welke is opgenomen in bijlage drie van het 

beleidskader reserves en voorzieningen 2016) zijn de volgende aanpassingen en / of aanvullingen gedaan: 

 

1. Bij het instellen van een reserve of voorziening dient een volledig bestedingsplan te worden aangeleverd.  

In de praktijk blijkt dat de onderbouwing van reserves en voorzieningen niet altijd volledig zijn, terwijl dit wel 

verplicht is. Daarom wordt in het nieuwe beleidskader nadruk gelegd op het aanleveren van een complete 

onderbouwing. 

2. De raad geeft expliciet aan hoe moet worden omgegaan met stortingen en bestedingen van de reserves. 

Dit gebeurt overeenkomstig de werkelijke kosten of conform de begroting. 

3. Voor zowel het instellen van een reserve als een voorziening is het format ‘Format reserves en 

voorzieningen’ beschikbaar. 
4. Om op elk moment een actueel overzicht beschikbaar te hebben van de reserves en voorzieningen zal een 

register worden bijgehouden in het management informatiesysteem en het digitale P&C systeem. 

5. De indeling van voorzieningen wordt uitgebreid met de voorziening bijdrage vervangingsinvestering met 

heffing. 

6. Tenslotte zal via het taakveld Treasury de toerekening van rente gaan plaatsvinden. 

 

Het totaal aan beleidsuitgangspunten ziet er als volgt uit: 

Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen  

Bestaand beleid Nieuw beleid 

Beperken van de bestaande reserves en 

voorzieningen ter ondersteuning van de integrale 

afweging en de transparantie op financieel gebied. 

Ongewijzigd 

Reserves en voorzieningen moeten bij instelling een 
minimale omvang hebben van € 100.000. 

Ongewijzigd 

Terughoudendheid bij het instellen van nieuwe 

reserves en voorzieningen. 

Ongewijzigd 

Kader resultaatbestemming: 

- Het moet gaan om voorgenomen activiteiten die 

niet (volledig) in het begrotingsjaar konden worden 

uitgevoerd en 

- In het volgende begrotingsjaar zijn voor het alsnog 

uitvoeren van deze activiteiten onvoldoende 

middelen beschikbaar en 
- Het minimumbedrag is € 10.000.  

Ongewijzigd 

Bij het instellen van een reserve of voorziening moet 
het doel duidelijk zijn. De omvang is onderbouwd 
vanuit een bestedingsplan dat bij iedere reserve en 
voorziening aangegeven moet worden.  

Aanvulling op het bestaande beleid: 
Zonder aanlevering van een volledig bestedingsplan 
wordt er geen nieuwe reserve of voorziening ingesteld. 

Het instellen van reserves en voorzieningen moet 

passen binnen de BBV-voorschriften.  

Aanvulling op het bestaande beleid: 

De Raad stelt expliciet vast hoe moet worden 

omgegaan met stortingen en bestedingen van de 

reserves; overeenkomstig de werkelijke kosten of 

conform de begroting. 

Reserves worden ingedeeld in de volgende types: 
- Algemene reserve 

- Bestemmingsreserve voor beleidsprioriteiten 

- Bestemmingsreserve om meerjarig ingezet beleid 
financieel mogelijk te maken 

- Bestemmingsreserve als buffer voor risico’s 

- Bestemmingsreserve als egalisatiereserve 

- Bestemmingsreserve als financieel technische 
reserve 

Ongewijzigd 

Vrijval, keuzemogelijkheden en heroverwegingen 
reserves zijn een vast onderdeel van de kadernota. 

Ongewijzigd 
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Reserves worden onderbouwd conform het format 
‘format reserves’. 

Aanvulling op het bestaande beleid: 
Niet alleen de reserves worden onderbouwd middels 
een format maar óók de voorzieningen (Format 
reserves en voorzieningen) 

 In het management informatiesysteem en het digitale 

P&C systeem wordt een register bijgehouden van 

actuele reserves en voorzieningen. 

Reserveren voor onderhoudsvoorzieningen op basis 

van meerjarenonderhoudsprogramma’s. 
Ongewijzigd 

De voorzieningen kennen de volgende indeling: 
1. Voorziening verplichtingen  

2. Voorziening risico’s 

3. Voorziening kostenegalisatie 

Aanvulling op het bestaande beleid: 
Er komt bij de indeling een vierde voorziening bij: 
4. Voorziening bijdrage vervangingsinvestering met 

heffing 

Hoofdregel is dat geen rente toegevoegd wordt aan de 

bestemmingsreserves en aan de voorzieningen. In 

uitzonderingsgevallen wordt hierover afzonderlijk 

besloten (bij bestemmingsreserves door de raad en bij 

voorzieningen door het college). 

Het toerekenen van rente vindt plaats via het taakveld 
Treasury. 
Het beleid over de toerekening van rente staat 
opgenomen in het beleidskader rente en 
afschrijvingen. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum op grond van artikel 2, lid j (besluiten met een 

spoedeisend karakter) van de Referendum verordening gemeente Den Helder 2012. 

 

Duurzaamheid 

Dit is niet van toepassing bij dit voorstel. 

 

Financiële consequenties 

Het beleidskader voor reserves en voorzieningen wordt toegepast bij het opstellen van de jaarstukken in de 

P&C cyclus. Het beleidskader geeft in de techniek aan hoe we als gemeente omgaan met reserves en 

voorzieningen. 

Voor het toepassen van deze werkwijze is geen budget beschikbaar gesteld, dat is voor de uitvoering van dit 

beleid niet nodig.  

 

Communicatie 

Het beleidskader reserves en voorzieningen 2016 wordt op het intranet gepubliceerd voor de organisatie. 

 

Realisatie 

Na vaststelling van het beleidskader door de raad zal het beleidskader als richtlijn dienen vanaf het 

begrotingsjaar 2017. 

 

Den Helder, 6 september 2016. 
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