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Voorstel 

Onderwerp: 
Nota reserves en voorzieningen 2020-2023

College van burgemeester 
en wethouders 
2 juni 2020

Zaaknummer
172094
 

Portefeuillehouder
Marco Goedknegt

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
k.weeda@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. De kadernota reserves en voorzieningen 2020-2023 vast te stellen.

 

2. Reserve landschapstafel op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Bij het 
opstellen van de begroting 2021.

 

3. Reserve ruimtelijke visie op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Bij het 
opstellen van de begroting 2021.

 

4. Reserve gemeentehuis Poortugaal op te heffen bij het opstellen van de begroting 2021. De reserve 
is reeds leeg.

 

5. Reserve speelruimteplan op te heffen bij het opstellen van de begroting 2021. Het volledige saldo is 
eerder gebruikt als dekking in de begroting 2020.

 

6. Reserve betaalbare en bereikbare woningen op te richten met genoemde doel en omvang bij het 
opstellen van de begroting van 2021.
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7. Reserve duurzaamheid op te richten met genoemde doel en omvang, en de "gereserveerde" gelden 
voor deze reserve binnen de algemene reserve over te hevelen naar de reserve duurzaamheid. Bij het 
opstellen van de begroting van 2021.

 

8. Akkoord te gaan met uitgangspunt 14, nadere spelregels omtrent de algemene reserve.

 

9. Voorziening afwikkelingskosten smaak van Poortugaal op te heffen en toe te voegen aan de 
algemene reserve. Bij het opstellen van de begroting 2021.

 

10. Voorziening BTW sportbesluit op te heffen en toe te voegen te voegen aan de algemene reserve. 
Het risico waarvoor deze reserve is gevormd mee te nemen in de risicoparagraaf van de begroting. Bij 
het opstellen van de begroting 2021.

11. Bij de reserve Sociaal deelfond de ondergrens van 1.6 miljoen te laten vervallen, en indien de 
reserve leeg is de reserve op te heffen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is een verantwoordelijkheid van de raad. 
Daarbij moet voldaan worden aan datgene wat hierover is vastgelegd in het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

In de Financiële verordening Albrandswaard 2017 is dan ook aangegeven dat het college de 
kadernota reserves en voorzieningen opstelt en dat de raad deze vaststelt. Inhoudelijk staat in de 
verordening dat aandacht besteed wordt aan:

 de vorming en besteding van reserves;

 de vorming en besteding van voorzieningen;

 de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen.

De laatste nota reserves en voorzieningen dateert van 2016. In deze nota is voorgesteld deze eens 
per vier jaar te actualiseren.

Beoogd effect
Het doel van deze kadernota is het vormen van een verantwoorde reserve- en voorzieningenpositie 
om zicht te krijgen en houden op de bestedingsdoelen en (totale) omvang van de reserves en de 
voorzieningen.

Argumenten
1.1 Zicht houden op de bestedingsdoelen en omvang van de reserves en de voorzieningen

Door het vaststellen van de kadernota reserves en voorzieningen houden we zicht op de 
bestedingsdoelen en de omvang van de aanwezige reserves en de voorzieningen.

2.1 evaluatie en actualisatie van de reserve landschapstafel

Na evaluatie van de werking, het actuele nut en de noodzaak van de reserve landschapstafel, is het 
voorstel deze te laten vervallen. Betreft een actualisatie van reserves en voorzieningen en het 
voorkomen van onnodigde "spaarpotjes".

3.1 evaluatie en actualisatie van de reserve ruimtelijke visie

Na evaluatie van de werking, het actuele nut en de noodzaak van de reserve ruimtelijke visie, is het 
voorstel deze te laten vervallen. Betreft een actualisatie van reserves en voorzieningen en het 
voorkomen van onnodigde "spaarpotjes".

4.1 evaluatie en actualisatie van de reserve gemeentehuis Poortugaal 

Na evaluatie van de werking, het actuele nut en de noodzaak van de reserve gemeentehuis 
Poortugaal, is het voorstel deze te laten vervallen. Betreft een actualisatie van reserves en 
voorzieningen en het voorkomen van onnodigde "spaarpotjes".

5.1 evaluatie en actualisatie van de reserve speelruimteplan

Het saldo van de reserve speelruimteplan is reeds gebruikt als dekking bij de begroting van 2020. 
Betreft een actualisatie van reserves en voorzieningen en het voorkomen van onnodigde 
"spaarpotjes".

6.1 naar aanleiding van een motie het vormen van de reserve betaalbare en bereikbare woningen
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De reserve betaalbare en bereikbare woningen wordt gevormd naar aanleiding van de motie 
"meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendeal".

7.1 naar aanleiding van een motie het vormen van de reserve duurzaamheid

De reserve Duurzaamheid wordt gevormd naar aanleiding van een eerdere motie, waarbij is 
afgesproken divindenduitkeringen vanuit Eneco te storten in deze reserve. Deze gelden staan nu nog 
apart "gereserveerd" binnen de algemeen reserve. In afwachting van oprichting van de reserve 
Duurzaamheid.

8.1 invulling geven aan de doelstelling om nadere spelregels vast te stellen omtrent de Algemene 
Reserve

Een van de doelstellingen van het college is om nadere spelregels vast te stellen omtrent de 
Algemene Reserve. Een spelregel waarmee wordt afgedwongen dat er actief wordt gehandeld indien 
de algemene reserve van de gemeenten onder een absoluut minimum dreigt te komen en/of indien de 
weerstandsratio onder een vastgestelde waarde dreigt te komen.

9.1 evaluatie en actualisatie van de voorziening afwikkelingskosten smaak van Poortugaal

Na evaluatie van de werking, het actuele nut en de noodzaak van de voorziening, is het voorstel deze 
te laten vervallen. Betreft een actualisatie van reserves en voorzieningen en het voorkomen van 
onnodigde "spaarpotjes".

10.1 herziening van de voorziening BTW-sportbesluit en het voorkomen van onnodigde "spaarpotjes".

De voorziening BTW-sportbesluit is een voorziening op basis van een risico-afweging. Het risisco op 
een controle vanuit de belastingdient, en de mogelijkheid dat hierbij onvolkomenheden worden 
geconstateerd. Het voorstel is deze voorziening op te heffen, en het risico mee te nemen bij de 
risicoparagraaf in de begroting en de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Zoals ook 
met overige risico's gebeurt. Betreft deels ook een actualisatie van reserves en voorzieningen en het 
voorkomen van onnodigde "spaarpotjes".

 11.1 evaluatie en herijking nut en noodzaak van de reserve Sociaal deelfonds

De decentralisatie van rijkstaken ligt enige tijd achter ons. Bij het opstellen van deze nota is als 
beslispunt opgenomen de ondergrens van 1.6 miljoen te laten vervallen, en indien de reserve leeg is 
deze op te heffen. En niet meer aan te vullen vanuit de Algemene reserve. Indien reserve Sociaal 
deelfonds leeg is, en opgeheven, zal het resultaat van het Sociaal domein direct verrekend worden 
met de Algemene reserve. Zoals ook binnen andere domeinen. Dit maakt het resultaat meer 
transparant en verminderd de administratieve last.

Overleg gevoerd met
Regisseurs en budgethouders.

Kanttekeningen
nvt

Uitvoering/vervolgstappen
nvt

Financiën
Door het actualiseren worden enkele reserves en voorzieningen opgeheven. De saldo's worden 
overgeheveld naar de Algemene Reserve. Dit leidt tot een beter weerstandsvermogen van de 
gemeente.
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Bovenstaalde los van ontwikkelingen waardoor het saldo van de Algemene Reserve weer afneemt.

Communicatie/participatie na besluitvorming
nvt

 

Bijlagen
1. Nota reserves en voorzieningen AW 2020-2023.docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
29 juni 2020

Zaaknummer:
172094

Onderwerp:
Nota reserves en voorzieningen 
2020-2023

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 2 juni 2020,

overwegende, dat

 

 

BESLUIT:

1. De kadernota reserves en voorzieningen 2020-2023 vast te stellen.

 

2. Reserve landschapstafel op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Bij het 
opstellen van de begroting 2021.

 

3. Reserve ruimtelijke visie op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Bij het 
opstellen van de begroting 2021.

 

4. Reserve gemeentehuis Poortugaal op te heffen bij het opstellen van de begroting 2021. De reserve 
is reeds leeg.

 

5. Reserve speelruimteplan op te heffen bij het opstellen van de begroting 2021. Het volledige saldo is 
eerder gebruikt als dekking in de begroting 2020.
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6. Reserve betaalbare en bereikbare woningen op te richten met genoemde doel en omvang bij het 
opstellen van de begroting van 2021.

 

7. Reserve duurzaamheid op te richten met genoemde doel en omvang, en de "gereserveerde" gelden 
voor deze reserve binnen de algemene reserve over te hevelen naar de reserve duurzaamheid. Bij het 
opstellen van de begroting van 2021.

 

8. Akkoord te gaan met uitgangspunt 14, nadere spelregels omtrent de algemene reserve.

 

9. Voorziening afwikkelingskosten smaak van Poortugaal op te heffen en toe te voegen aan de 
algemene reserve. Bij het opstellen van de begroting 2021.

 

10. Voorziening BTW sportbesluit op te heffen en toe te voegen te voegen aan de algemene reserve. 
Het risico waarvoor deze reserve is gevormd mee te nemen in de risicoparagraaf van de begroting. Bij 
het opstellen van de begroting 2021.

11. Bij de reserve Sociaal deelfond de ondergrens van 1.6 miljoen te laten vervallen, en indien de 
reserve leeg is de reserve op te heffen.

 


