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Onderwerp:  Evaluatie nota reserves en voorzieningen 2005 

 
Gevraagd besluit: 

• De nota reserves en voorzieningen 2005 in te trekken. 
• De nota reserves en voorzieningen 2011 vast te stellen. 
• De beleidskaders als uitgangspunt gebruiken voor de beoordeling van reserves en voorzieningen in de 

aanloop naar de kadernota van 2011. Reserves en voorzieningen die niet passen in het beleidskader 
zullen worden heroverwogen. 

 
Inleiding en aanleiding 
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 bezuinigingen 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 het 
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 geld vrij te maken. 
 
Beoogd resultaat 
Met duidelijke kaders worden niet onnodig reserves gevormd en aangehouden. Beschikbare middelen worden 
niet aan het oog onttrokken. Hierdoor worden alle beschikbare middelen benut om de gewenste doelen te 
kunnen halen 
 
Kader 
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. 

 
 
Argumenten / alternatieven 
Het vaststellen van de nota geeft voldoende basis om de bestaande reserves en voorzieningen te kunnen 
beoordelen op nut en noodzaak. 
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Financiële consequenties 
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.  
 
Juridische consequenties 
De vastgestelde beleidsuitgangspunten moeten worden nageleefd. 
 
Communicatie 
Er is geen specifieke communicatie nodig. 
 
Aanpak / uitvoering 
De beleidskaders zullen als uitgangspunt worden gebruikt voor de beoordeling van reserves en voorzieningen 
in de aanloop naar de kadernota van 2011. Reserves en voorzieningen die niet passen in het beleidskader 
zullen worden heroverwogen. 
Vanaf de jaarrekening 2011 zal de post rente afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt in de paragraaf 
financiering.  
 
Den Helder, 21 december 2010 
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