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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Kadernota reserves en voorzieningen 2016-2019 

 
Geadviseerde beslissing raad 
De raad besluit: 

 
1.   De Kadernota reserves en voorzieningen 2016-2019 vast te stellen; 
2.   De bedrijfsreserve en de reserve herbestrating tot een totaalbedrag van € 388.000 op te heffen en 

aan de algemene reserve toe te voegen: 
3.   Onderstaande reserves en voorziening bij de besluitvorming van de jaarrekening 2016 op hun 

werking te evalueren: 
  Reserve Ontwikkelingsprojecten voorbereidingskredieten (grondbedrijf) 
  Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve (grondbedrijf) 
  Reserve Speelruimteplan 
  Reserve Baggeren 
  Basis onderwijs 
  Groot onderhoud gebouwen 
  Onderhoudsvoorziening sportzaal Portland 

4.   De reserve Sociaal domein in 2018 (na de jaarrekening 2017) conform het collegeprogramma, te 
evalueren en te beoordelen of deze reserve apart in beeld moet blijven. 

5.   Deze kadernota eens per 4 jaar te actualiseren. 
 

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 2014 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 over reserves en voorzieningen van Albrandswaard dateert uit 2004. Daarnaast zijn er in 
2012 aparte spelregels opgesteld over de reserves rond de grondexploitatie van Albrandswaard. Al deze 
regels zijn nu samengevoegd in deze kadernota reserves en voorzieningen 2016-2019. 
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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. 

 
Relatie met beleidskaders 
Reserves en voorzieningen zijn mede in het leven geroepen om de bestaande beleidskaders uit de begroting 2016 
en verder te realiseren. Daarnaast heeft deze kadernota een relatie met de nota Kostenverhaal uit 2014 waarin 
enkele fondsen in het leven zijn geroepen voor het realiseren van een duurzaam Albrandswaard. 

 
Argumenten 
1.1 Zo krijgen we zicht op de bestedingsdoelen en de omvang van de aanwezige reserves en de voorzieningen. 
2.1 De concrete bestedingsverplichting ten aanzien van een aantal reserves is vervallen, waardoor de 

algemene reserve verhoogd kan worden. 
3.1 We moeten onnodige ‘spaarpotjes’ voorkomen. 
4.1 De reserve Sociaal Domein is ingesteld omdat er nog veel onzekerheden bestaan over de mate waarin de 

komende jaren een beroep gedaan wordt op sociale voorzieningen vanwege het open-eind karakter van de 
regelingen. Door de recente invoering van de 3 decentralisaties is onze informatie over de volledigheid en 
juistheid van de financiële informatie nog niet op orde. In 2018 verwachten we over voldoende 
ervaringscijfers en –gegevens te beschikken om een goed beeld te hebben van de financiële risico’s, en de 
mate waarin de beschikbare budgetten structureel toereikend zijn.  

5.1 Met dit besluit wordt invulling gegeven aan het vastgestelde kader over reserves en voorzieningen in de 
financiële verordening Albrandswaard 2015; actualisatie van de kadernota reserves en voorzieningen eens 
per 4 jaar.  

 
Overleg gevoerd met 
Wethouder Financiën, regisseurs en budgethouders. 

 
Kanttekeningen 
N.v.t. 

 
Uitvoering/vervolgstappen (gelijktijdig met behandeling Kaderbrief bij de begroting 2017) 
17 mei 2016 Agendacommissie en Presidium 
6 juni 2016 Auditcommissie 
13 juni 2016 B&A 
27 juni 2016 Raadsvergadering 

 
Evaluatie/monitoring 
Deze nota zal in 2020 geheel worden herzien/ herijkt. Daarnaast leiden de bij de voorstellen gedane evaluaties 
mogelijk tot tussentijdse aanpassingen bij de jaarrekeningen 2016 en 2018. 

 
Financiën 
Door het voorstel om de bedrijfsreserve en de reserve herbestrating tot een totaalbedrag van 
€ 388.003 op te heffen en aan de algemene reserve toe te voegen, zal het weerstandsvermogen van de gemeente met 
dit bedrag verbeteren. 

 
Juridische zaken 
N.v.t. 

 
Duurzaamheid 
N.v.t. 

 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Publicatie van deze kadernota voor reserves en voorzieningen bij Overheid.nl. 

 



 
 
 
 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Kadernota reserves en voorzieningen Albrandswaard 2016-2019 (1082599) 

 

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

 
Dick Mol drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 


