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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
De nota 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. 
 
De nota reserves en voorzieningen is van 2005. In de financiële verordening art. 212 is opgenomen 
dat de nota eens in de 4 jaar moet worden bijgesteld. 

 
 
Een tweede reden voor herziening van de nota reserves en voorzieningen is de bezuinigingsopgave. 
In de 1e verkenning bezuinigingen1 is aangegeven dat er incidenteel € 14,1 miljoen nodig is om de 
gewenste prioriteiten in de haven, het achterstallig onderhoud in de openbare buitenruimte, de aanleg 
van de Breewijd en de tegengaan van verpaupering uit te kunnen voeren. De nota reserves en 
voorzieningen moet de kaders bieden om de reservepositie van onze gemeente te kunnen beoordelen 
en, indien mogelijk, geld vrij te maken. 

1.2 Leeswijzer 
Deze nota bestaat uit twee delen. De evaluatie van de nota uit 2005 en een naar aanleiding van de 
evaluatie aangepast beleidskader.   
 
De evaluatie van de nota is uitgevoerd op basis van de beleidsuitgangspunten van de nota uit 2005. 
Per beleidsuitgangspunt is beoordeeld wat de uitwerking hiervan is in de periode 2007-2011. 
Op basis van de bevindingen is een voorstel opgenomen tot bijstelling van het beleid. De resultaten 
zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van deze nota. 
 
In hoofdstuk 3 is een aangepast beleidskader opgenomen ten aanzien van reserves en voorzieningen. 
Dit zijn de beleidsuitgangspunten uit de nota van 2005 aangevuld met de nieuwe uitgangspunten op 
basis van de evaluatie. 

1.3 Afbakening 
Er worden in de nota alleen kaders vastgesteld die als maatlat dienen voor de beoordeling van de 
huidige reserves en voorzieningen. De uitkomsten hiervan zijn onderdeel van de kadernota 2012-
2015. De kadernota geeft antwoord op de vraag in hoeverre de gewenste € 14,1 miljoen (incidenteel) 
voor prioriteiten vrijgemaakt kan worden. De beoordeling van de bestaande reserves is hierin een 
belangrijk onderdeel. 
 
 

                                                      
1 De 1e verkenning bezuinigingen 2011-2014 “Zorgen voor een kloppend huishoudboekje” is 
behandeld in de raadsvergadering van 1 november 2010. In hoofdstuk 2 wordt de incidentele 
bezuinigingsopgave van € 14,1 miljoen weergegeven. 
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2 Evaluatie beleid nota reserves en voorzieningen 2005 
In dit hoofdstuk worden de beleidsuitgangspunten uit de nota reserves en voorzieningen 2005 
geëvalueerd. Per beleidsuitgangspunt wordt weergegeven wat in de periode 2007-2011 is bereikt en 
welke bijstelling voor beleid hier uit volgt. De cijfers van de jaren 2007-2009 zijn de gerealiseerde 
standen uit de jaarrekening, de jaren 2010 en 2011 zijn de cijfers uit de begrotingen. 

2.1 Beleidsuitgangspunt 1; beperking van het aantal 

2.1.1 Beleidsuitgangspunt uit de nota van 2005 
Beleidsuitgangspunt 1 
Beperken van de bestaande reserves en voorzieningen ter ondersteuning van de integrale afweging 
en de transparantie op financieel gebied. 

2.1.2 Bevindingen periode 2007-2011 
Het aantal reserves is de afgelopen jaren gedaald. In 2006 waren er 79 verschillende reserves. 
In de begroting 2011 zijn dat er nog 64. 
 
Het verloop van de omvang van de reserves is in onderstaande figuur weergegeven. 
De omvang van de reserves is gestegen van € 52 miljoen in 2007 naar € 70 miljoen in de begroting 
2011. Belangrijkste oorzaken zijn de stijging van de algemene reserve door positieve 
rekeningresultaten, de toevoeging van rente en de ontvangsten uit de verkoop van de NUON-
aandelen. 
 

Verloop reserves 2007-2011
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Figuur 1: verloop reserves 2007-2011 
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In onderstaande figuur is het verloop van de omvang van de voorzieningen weergegeven. 
De omvang van de voorzieningen is gestegen van € 21 miljoen in 2007 naar € 25 miljoen in de 
begroting 2011. 
Het aantal voorzieningen is ongeveer gelijk gebleven. 

Verloop voorzieningen 2007-2011
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Figuur 2: verloop voorzieningen 2007-2011 

2.1.3 Bijstellingen in beleid 
Het beleidsuitgangspunt kan worden aangescherpt door een minimumgrens in te stellen. 
Voorgesteld wordt om een minimumgrens voor het instellen en aanhouden van reserves en 
voorzieningen in te stellen. Deze grens is € 100.000. Lagere bedragen zijn normaliter in de lopende 
begroting beschikbaar. Het aantal reserves en voorzieningen kan door het instellen van deze grens 
met minimaal 10 afnemen. 
 

2.2 Beleidsuitgangspunt 2; Terughoudendheid bij het instellen 

2.2.1 Beleidsuitgangspunt uit de nota van 2005 
Beleidsuitgangspunt 2 
Terughoudendheid bij het instellen van nieuwe reserves en voorzieningen. 

2.2.2 Bevindingen periode 2007-2011 
Er zijn de afgelopen jaren nieuwe reserves gevormd. Dit vond vooral plaats bij de 
resultaatbestemmingen in het kader van de vaststelling van de jaarrekening. De grootste zijn de 
reserve strategische visie (ontvangst van de NUON-gelden), de WMO-reserve (onderbestedingen 
WMO-budgetten) en WWB (onderbesteding WWB-budgetten). 
 
Het komt voor dat het college in het begrotingsjaar niet in staat is geweest om de activiteiten waarvoor 
de raad geld beschikbaar heeft gesteld geheel uit te voeren. Dit leidt dan tot een voordelig resultaat 
ten opzichte van de begroting. De activiteiten moeten dan alsnog worden uitgevoerd in het volgende 
begrotingsjaar. Voor dit volgende jaar heeft de raad echter geen bedragen geraamd. In dit geval wordt 
bij het vaststellen van de jaarrekening door de raad een besluit tot resultaatbestemming genomen. 
Voor de resultaatbestemming zijn geen kaders in de nota opgenomen. 
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2.2.3 Bijstellingen in beleid 
Bij het instellen van een reserve of voorziening moet het doel duidelijk zijn. De omvang is onderbouwd 
vanuit een bestedingsplan wat bij iedere reserve en voorziening aangegeven moet worden. 
 
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 € 10.000.2 
De kaders die gelden voor resultaatbestemming en het instellen van nieuwe reserves strak hanteren 
bij de vaststelling van de jaarrekening. 
 

2.3 Beleidsuitgangspunt 3; onderhoudsvoorzieningen  

2.3.1 Beleidsuitgangspunt uit de nota van 2005 
Beleidsuitgangspunt 3 
Reserveren voor onderhoudsvoorzieningen op basis van meerjarenonderhoudsprogramma’s. 

2.3.2 Bevindingen periode 2007-2011 
Voor het groot onderhoud in de haven, de gebouwen en de riolering zijn onderhoudsvoorzieningen 
aanwezig die in overeenstemming zijn met de meerjarenonderhoudsprogramma’s.  
In de jaarrekening 2008 zijn de voorzieningen voor het onderhoud in de openbare buitenruimte 
(wegen en kunstwerken) opgeheven. Deze waren niet gebaseerd op meerjarenonderhoudsplannen. 

2.3.3 Bijstellingen in beleid 
Het beleid op hoeft op dit punt niet te worden bijgesteld. 
De uitvoering van dit uitgangspunt heeft de aandacht. Er zal inzichtelijk worden gemaakt hoe de 
meerjarenonderhoudsplannen (beheerplannen) openbare buitenruimte (wegen, kunstwerken, 
openbare verlichting) zich verhouden tot de in de begroting beschikbare middelen. De uitkomsten 
hiervan worden opgenomen in de kadernota van 2011.  
 

2.4 Beleidsuitgangspunt 4; rente en reserves  

2.4.1 Beleidsuitgangspunt uit de nota van 2005 
Beleidsuitgangspunt 4 
De rente die wordt verdiend met de bestemmingsreserves wordt toegevoegd aan de algemene 
reserve.  
Op enkele reserves uitgezonderd (zoals de reserve strategische visie), wordt geen rente toegevoegd 
aan de bestemmingsreserves en aan de voorzieningen. 
De rente die wordt verdiend met de algemene reserve wordt ingezet om structurele uitgaven te doen. 
Dit houdt in dat de rente als structureel dekkingsmiddel in de begroting is opgenomen. 
 
Om dit laatste uit te leggen volgt een vergelijking met de privésituatie 
De algemene reserve kun je vergelijken met een buffer die je thuis aanlegt voor het opvangen van 
financiële tegenvallers. Deze buffer is in de thuissituatie een spaarrekening waarop rente wordt 
ontvangen. Deze rente kun je gebruiken voor het doen van je boodschappen of je kunt de rente 
toevoegen aan de spaarrekening.  

                                                      
2 Het minimumbedrag van € 10.000 voor resultaatbestemming is overgenomen uit motie 10.1 van 21 
juni 2010 (M10.00020) welke is aangenomen bij de vaststelling van de jaarrekening 2009. 
 



Gemeente Den Helder   
   

  7 

Als je gewend bent de rente te gebruiken voor het doen van boodschappen ontstaat er een probleem 
als de spaarrekening wegvalt. Er is dan immers structureel minder geld voor het doen van 
boodschappen (vergelijkbaar met een structureel tekort in de begroting). 

2.4.2 Bevindingen periode 2007-2011 
Overzicht van de rente die “wordt verdiend” met de algemene reserve: 
 

 
 
Conclusie is dat door het stijgen van de algemene reserve de post rente die gebruikt wordt voor het 
doen van structurele uitgaven toeneemt (In 2011 is een daling te zien omdat toen het rentepercentage 
is verlaagd van 4,5 % naar 4 %). Een toename is risicovol omdat bij een daling van de algemene 
reserve een structureel tekort in de begroting optreedt. 

2.4.3 Bijstellingen in beleid 
Om een gezonde financiële positie te behouden is het verstandig om de rente die structureel wordt 
ingezet voor het doen van uitgaven te maximeren op een omvang van de algemene reserve van € 16 
miljoen (laagste niveau afgelopen jaren).  
Dit betekent dat in de meerjarenbegroting 2012-2015 een bedrag van structureel € 300.000 moet 
worden omgebogen/bezuinigd.  
 
Het rentedeel boven de € 16 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 

 
Om de rentebaten en –lasten inzichtelijker te maken zal vanaf de jaarrekening 2011de post rente 
afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt in de paragraaf financiering.   
 

Algemene reserve 
> € 16 miljoen 

 
 
 
 
Algemene reserve 
< = € 16 miljoen 

Rente wordt gebruikt voor het 
doen van structurele uitgaven. 

Rente wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve. 



Gemeente Den Helder   
   

  8 

2.5 Beleidsuitgangspunt 5; opheffing van reserve/voorziening  

2.5.1 Beleidsuitgangspunt uit de nota van 2005 
Beleidsuitgangspunt 5 
Tot opheffing van reserves of voorzieningen wordt overgegaan alle aan één van de volgende criteria 
wordt voldaan: 

• Het project waarvoor de reserve/voorziening is ingesteld is afgerond. 
• De realisatie van het project waarvoor de reserve/voorziening is ingesteld is niet meer 

mogelijk. 
• Er is geen bedrijfseconomische noodzaak (meer) tot het aanhouden van de reserve. 
• Door wijziging van wet- en regelgeving moet de reserve vervallen. 
• De reserve past niet meer in de vastgestelde beleidslijn. 

 2.5.2 Bevindingen periode 2007-2011 
De in de bestaande nota benoemde criteria voor het opheffen van reserves/voorzieningen zijn vrij 
algemeen van aard. Er wordt daarom voorgesteld onderstaande indeling van reserves te gebruiken.  
Deze indeling kan worden gebruikt als een maatlat voor de beoordeling van de noodzaak en de 
omvang van bestaande reserves en voorzieningen. 
In bijlage II is een overzicht van de reservepositie 2010 naar deze indeling opgenomen. 
 
1) Algemene reserve 
De algemene reserve is de enige reserve die vrij besteedbaar is. Alle overige reserves hebben bij het 
instellen daarvan een bestemming meegekregen.  
De algemene reserve heeft als doel financiële risico’s op te vangen.  
De risico’s worden jaarlijks in beeld gebracht en financieel vertaald conform de nota weerstands-
vermogen en risicomanagement3. 
De raad heeft de minimale ratio van het weerstandsvermogen (de verhouding tussen de algemene 
reserve en het totaal van de risico’s) vastgesteld op 1,254. 
 
2) Bestemmingsreserve voor beleidsprioriteiten. 
Dit zijn de reserves waaruit beleidsprioriteiten financieel worden afgedekt.  
Deze reserves zullen worden getoetst aan de actuele beleidsprioriteiten uit de strategische visie en de 
programmabegroting 2011. Indien bestaande reserves daar niet voldoende inpassen zal worden 
voorgesteld deze reserves te heroverwegen. 
Er zal ook worden beoordeeld of er sprake is van vrije ruimte in reserves. Dit houdt in dat de 
doelstelling van het instellen van de reserve is bereikt terwijl er nog middelen resteren. 
 
3) Bestemmingsreserve om meerjarig ingezet beleid financieel mogelijk te maken. 
Deze reserves zijn ingesteld om beleid meerjarig financieel mogelijk te maken.  
Bij deze groep zal beoordeeld worden of het ingezette beleid uit de reguliere budgetten in de 
begroting kan worden betaald. Indien dit het geval is kan de reserve worden heroverwogen.  
 
4) Bestemmingsreserve als buffer voor risico’s 
Reserves die zijn bedoeld als buffer voor het afdekken van risico’s. 
Van deze reserves zal worden beoordeeld hoe hoog het financiële risico is. Als het risico lager is dan 
de bestemmingserve kan een deel vrijvallen. 
 
5) Bestemmingsreserve als egalisatiereserve 
Deze reserves zijn bedoeld om schommelingen in tarieven op te vangen. 
Hierin zijn geen keuzemogelijkheden, de reserves worden meegenomen bij de bepaling van tarieven. 
 
6) Bestemmingsreserve als financieel technische reserve 
Deze reserves zijn gekoppeld aan lasten van rente en afschrijving van gedane investeringen. 
Tegenover de rente- en afschrijvingslasten staat een onttrekking aan deze reserves.  

                                                      
3 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement  
4 Vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2011-2014. 



Gemeente Den Helder   
   

  9 

Als gelden aan deze reserves worden onttrokken leidt dit tot een begrotingstekort, er is geen dekking 
meer voor de lasten die voortkomen uit de investering. 
 
Er is wel een keuzemogelijkheid om deze reserves te laten vervallen. Er zal dan een begrotingstekort 
ontstaan wat structureel is en moet worden omgebogen. 
 
 
De voorzieningen kennen de volgende indeling: 
 
Voorziening risico’s en verplichtingen 
De voorzieningen voor risico’s en verplichtingen zijn nodig om financiële risico’s en verplichtingen op 
te vangen. Voorbeelden zijn de risico’s in de dossiers Multimetaal en de 5-jaarlijkse afrekening naar 
het bijzonder onderwijs.  
Indien een risico zich voor meer dan 75 % zeker voor gaat doen en het risico ook is te kwantificeren 
wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening 
beoordeeld en zonodig geactualiseerd. 
 
Voorziening kostenegalisatie 
De voorzieningen voor kostenegalisatie zijn nodig om toekomstig groot onderhoud voor gebouwen, de 
haven en de riolering op te kunnen vangen. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt jaarlijks 
getoetst of de stand van de voorzieningen in overeenstemming zijn met de 
meerjarenonderhoudsplannen.  
Onder de kostenegalisatievoorzieningen zijn ook de egalisatievoorzieningen voor huishoudelijk afval 
en riolering opgenomen. Deze dienen om de tariefsontwikkeling in de afvalstoffenheffing en het 
rioolrecht gelijkmatig te laten verlopen. 
Deze voorzieningen worden jaarlijks beoordeeld bij het opmaken van de jaarrekening. Basis voor de 
beoordeling zijn de meerjarenonderhoudsplannen.  
 
Bij de voorzieningen zijn er voor de raad weinig of geen keuzemogelijkheden. Voorzieningen moeten  
op basis van de wet (BBV) worden gevormd en kunnen niet vrij voor iets anders worden aangewend.  
 
De afgelopen jaren is slechts beperkt in beeld gebracht in hoeverre er ruimte voor heroverwegingen is 
binnen de totale reservepositie. In de planning en controlcyclus werden op diverse momenten 
voorstellen gedaan voor het instellen en/of opheffen van reserves/voorzieningen. Zowel in kadernota, 
programmabegroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages kwam dit voor. 

2.5.3 Bijstellingen in beleid 
De reserves indelen naar de volgende soorten: 
1) Algemene reserve 
2) Bestemmingsreserve voor beleidsprioriteiten. 
3) Bestemmingsreserve om meerjarig ingezet beleid financieel mogelijk te maken. 
4) Bestemmingsreserve als buffer voor risico’s 
5) Bestemmingsreserve als egalisatiereserve 
6) Bestemmingsreserve als financieel technische reserve 
 
De voorzieningen kennen de volgende indeling: 
1) Voorziening risico’s en verplichtingen 
2) Voorziening kostenegalisatie 
 
Wij stellen voor om vrijval, keuzemogelijkheden en heroverwegingen reserves als vast onderdeel van 
de kadernota op te nemen. In de kadernota vindt de integrale afweging plaats van de inzet van 
middelen. 
 
De toetsing aan de “maatlat” zoals beschreven in paragraaf 2.5.2.zal plaatsvinden als onderdeel van 
de kadernota in 2011. Dan zal blijken welk deel van de gewenste incidentele prioriteiten (totaal 
€ 14,1 miljoen) vanuit een heroverweging van de huidige reserves gevonden kan worden. 
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2.6 Beleidsuitgangspunt 6; wettelijke voorschriften   
 
Beleidsuitgangspunt 6 
Het instellen van reserves en voorzieningen moet passen binnen de BBV-voorschriften. 
 
Dit uitgangspunt blijft gelijk. In bijlage I zijn de betreffende wetsartikelen opgenomen. 
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3 Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen 2011 
Dit hoofdstuk laat de bestaande beleidsuitgangspunten zien aangevuld met de nieuw voorgestelde 
punten (nieuw = vet gedrukte tekst). 

3.1 Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen 
• Beperken van de bestaande reserves en voorzieningen ter ondersteuning van de integrale 

afweging en de transparantie op financieel gebied. 
• Reserves en voorzieningen moeten een minimale omvang hebben van € 100.000. 
• Terughoudendheid bij het instellen van nieuwe reserves en voorzieningen. 
• Kader resultaatbestemming: 

o Het moet gaan om voorgenomen activiteiten die niet (volledig) in het 
begrotingsjaar konden worden uitgevoerd en 

o In het volgende begrotingsjaar zijn voor het alsnog uitvoeren van deze 
activiteiten onvoldoende middelen beschikbaar en 

o Het minimumbedrag is € 10.000. 
• Bij het instellen van een reserve of voorziening moet het doel duidelijk zijn. De omvang 

is onderbouwd vanuit een bestedingsplan wat bij iedere reserve en voorziening 
aangegeven moet worden. 

• Het instellen van reserves en voorzieningen moet passen binnen de BBV-voorschriften. 
• Reserves worden ingedeeld in de volgende types: 

1) Algemene reserve 
2) Bestemmingsreserve voor beleidsprioriteiten 
3) Bestemmingsreserve om meerjarig ingezet beleid financieel mogelijk te maken 
4) Bestemmingsreserve als buffer voor risico’s 
5) Bestemmingsreserve als egalisatiereserve 
6) Bestemmingsreserve als financieel technische reserve 

• Vrijval, keuzemogelijkheden en heroverwegingen reserves worden vast onderdeel van 
de kadernota.  

• Reserves worden onderbouwd conform het format in bijlage III van deze nota. 

3.2 Beleidsuitgangspunten voorzieningen 
• Reserveren voor onderhoudsvoorzieningen op basis van meerjarenonderhoudsprogramma’s. 
• De voorzieningen kennen de volgende indeling: 

1) Voorziening risico’s en verplichtingen 
2) Voorziening kostenegalisatie 

3.3 Beleidsuitgangspunten met betrekking tot rentetoerekening 
• Er wordt rente toegevoegd aan de algemene reserve.  
• Hoofdregel is dat geen rente toegevoegd wordt aan de bestemmingsreserves en aan de 

voorzieningen. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld reserve strategische visie) wordt 
hierover apart besloten. 

• De rente die structureel wordt ingezet ten gunste van de exploitatie te maximeren op 
een omvang van de algemene reserve van € 16 miljoen (laagste niveau afgelopen jaren) 
en hier vanaf de begroting 2012-2015 rekening mee te houden.  

• Vanaf de jaarrekening 2011 de post rente afzonderlijk zichtbaar maken in de paragraaf 
financiering.  
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Bijlage I Definities 
 
Voorschriften van het Rijk: het Besluit begroting en verantwoording (BBV) 
 
Vanuit het BBV worden bepalingen gegeven over reserves en voorzieningen. Volgens art. 43 BBV 
worden reserves onderscheiden naar: 

• algemene reserve. Deze bevat gelden waaraan door de raad nog geen bestemming is 
gegeven en in principe vrij besteedbaar is; 

• bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven 
die aan derden in rekening worden gebracht wegens door de gemeente geleverde prestaties 
(egalisatiereserves); 

• overige bestemmingsreserves. Reserves waaraan door de raad een bepaalde bestemming is 
gegeven teneinde bepaalde doelen te realiseren, waaronder bestemmingsreserves die 
bedoeld zijn om ontvangen investeringsbijdragen gedurende de gebruiksduur van het 
investeringsgoed in jaarlijkse termijnen ten gunste van de exploitatie te laten komen. 

 
 
In tegenstelling tot reserves behoren voorzieningen tot het vreemde vermogen van de gemeente.  
Beschikking over een voorziening kan slechts plaatsvinden voor het doel of risico waarvoor de 
voorziening is ingesteld (bv. onderhoudsvoorziening wegen t.b.v. de bekostiging van het 
wegenonderhoud). 
 
Conform artikelen 44, 45 en 55 (BBV) worden voorzieningen gevormd voor: 

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

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

• 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; 
rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan (Nb: behoudens bij toepassing van 
de contante waardesystematiek). 

 
Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek  
besteed moeten worden.  
Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. Gedacht kan worden aan bepaalde wachtgeldverplichtingen, 
opgebouwde rechten inzake verlofdagen, kosten wegens IZA-premie voor gepensioneerden, etc. 
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Bijlage II Indeling reserves 2010 naar soort 
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Bijlage III format reserves 
 
 
Algemene informatie 
Naam    :      
Grootboeknummer   : 
Budgethouder   : 
Programmanaam en –nummer : 
Soort en type   : 
 
Doel 
Hier wordt het doel van de reserve aangegeven. 
 
Toevoegingen en onttrekkingen 
Van de toevoegingen wordt aangegeven waar deze vandaan komen en op welk raadsbesluit ze zijn 
gebaseerd. 
Van de onttrekkingen wordt aangegeven wanneer deze worden verwacht en welke onderbouwing 
hierbij hoort (een bestedingsplan op basis van het aangegeven doel). 
 
Minimum / maximum 
Het minimum van de reserve is € 100.000. 
Voor een reserve kan een maximum worden ingesteld. Als de reserve boven het maximum uitkomt, 
valt het meerdere vrij. 
 
Rente 
De hoofdregel is dat alleen rente wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Indien toch rente aan 
een reserve wordt toegevoegd wordt de motivering aangegeven. 
 
Omvang / meerjarenraming 
Overzicht met meerjarenraming van de het verloop van de reserve 
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