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1.

Inleiding

Aanleiding
Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de
uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer vast. Dit heeft gestalte gekregen in de
"Financiële Verordening" van de gemeente Drimmelen. In deze verordening is bepaald dat
het college periodiek een nota reserves en voorzieningen aanbiedt.
Gezien de datum van de vorige nota (2013), de wensen van de Raad in inzicht in de
reserves en voorzieningen en de recente wijzigingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) is er nu aanleiding om het beleid ten aanzien van reserves en
voorzieningen opnieuw vast te stellen. Het BBV biedt duidelijke kaders m.b.t. reserves en
voorzieningen waardoor de lokaal te maken keuzes beperkt zijn. Hierdoor is deze nota
beperkt van omvang.
Doel
Doel van de nota reserves en voorzieningen is het vaststellen van de lokale kaders ten
aanzien van:
• vorming en besteding van reserves;
• vorming en besteding van voorzieningen;
• de rentetoerekening aan reserves en voorzieningen; en
• het weerstandsvermogen.
Uiteraard dienen deze lokale kaders te vallen binnen de geldende wet- en regelgeving. Door
het periodiek vaststellen van de nota kan de raad haar kaderstellende rol uitvoeren en wordt
gewerkt aan meer inzicht en transparantie rondom de reserves en voorzieningen.
Wettelijk Kader
De nota Waardering en Afschrijving is primair bedoeld als kaderstellend instrument voor de
raad. Deze nota is een uitwerking van artikel 212 van de Gemeentewet en van de
bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De
belangrijkste kernpassages uit het BBV die relevant zijn voor deze nota zijn opgenomen in
bijlage 1.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de verschillen tussen reserves en voorzieningen. Hoofdstuk 3 gaat
over de rol van de Raad en de te maken keuzes. In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste
BBV wijzigingen toegelicht voor zover deze betrekking hebben op de reserves en
voorzieningen. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de te maken keuzes m.b.t. de
rentebijschrijving.
In hoofdstuk 6 wordt voorgesteld enkele reserves op te heffen. Hoofdstuk 7 geeft de
beslispunten van de nota aan.
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2.

Algemene kenmerken reserves en voorzieningen

Bij reserves en voorzieningen gaat het om het beschikbaar hebben van middelen voor
uitgaven in de toekomst. De uitgaven kunnen een vrijwillig (reserves) of een verplicht
karakter hebben (voorzieningen.)
De regelgeving en het beleid voor reserves en voorzieningen is gericht op een zo goed
mogelijke ondersteuning van een evenwichtige ontwikkeling van de financiële positie van de
gemeente.
De reserves en voorzieningen kunnen de volgende functies vervullen:
• Bufferfunctie; voor het opvangen van onverwachte tegenvallers.
• Bestedingsfunctie; de reserve wordt ingezet als dekkingsmiddel
exploitatielasten, investering of kapitaalslasten.
• Egalisatiefunctie; voor afvlakking van pieken en dalen in de begroting.

voor

Begripsbepaling reserves
Reserves vormen het eigen vermogen en zijn vrij te besteden. Voor zover het vermogen
geen bestemming heeft gekregen, is er sprake van de algemene reserve. Dit is de
belangrijkste component van het weerstandsvermogen. Het deel van het vermogen dat een
bestemming heeft gekregen maakt onderdeel uit van de bestemmingsreserves.
De algemene kenmerken van reserves zijn:
• Reserves staan aan de passivazijde van de balans en maken deel uit van de eigen
vermogenspositie van de gemeente.
• Reserves worden uitsluitend gevormd en aangewend in het kader van de
resultaatbestemming.
• De gemeenteraad kan vrij beschikken over de reserves en de bestemming bepalen.
• Voor de vorming en besteding van reserves is een financiële onderbouwing gewenst,
maar niet verplicht.
Begripsbepaling voorzieningen
Voorzieningen zijn onvermijdelijke verplichtingen, welke zijn ontstaan in het heden of het
verleden. Het is, vanwege die onvermijdelijkheid, ook geen keus om een voorziening te
vormen. Dit betekent dat de voorzieningen alleen ingezet worden voor het doel waarvoor zij
zijn ingesteld. Omdat voorzieningen niet vrij besteedbaar zijn, worden ze tot het vreemd
vermogen gerekend.
De algemene kenmerken van voorzieningen zijn:
• Voorzieningen staan aan de passivazijde van de balans en maken onderdeel uit van
het vreemd vermogen.
• Voorzieningen worden gevormd door stortingen vanuit de exploitatie.
• Een voorziening is niet vrij besteedbaar, maar is slechts inzetbaar voor het bestemde
doel.
• Voorzieningen moeten financieel onderbouwd zijn.

Belangrijkste verschillen
Vermogenspositie
Vorming

Reserve
Eigen vermogen
Resultaatbestemming

Bestemming

Voor raad vrij besteedbaar

Financiële onderbouwing

Gewenst, maar niet verplicht
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Voorzieningen
Vreemd vermogen
Exploitatie
Alleen inzetbaar voor het
desbetreffende doel
Verplicht

3.

Algemeen kader reserves en voorzieningen

De wettelijke kaders voor de reserves en voorzieningen zijn vastgelegd in het BBV. Het BBV
bevat afzonderlijke bepalingen voor reserves en voorzieningen. Zolang de raad de
bestemming van geoormerkt geld kan veranderen, is er sprake van een
(bestemmings)reserve. Zodra dit niet meer kan, is sprake van een voorziening.
Dit betekent dat ook nog niet bestede, voor een specifiek doel ontvangen middelen van
derden, die niet behoren tot de Europese en Nederlandse overheidslichamen, tot de
voorzieningen behoren. Voorschotten die ontvangen zijn van Europese en Nederlandse
overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek doel moeten op de balans worden
opgenomen onder overlopende passiva.
Kaders reserves
De reserves hebben voor de gemeente verschillende functies. Alleen de raad kan beslissen
over het instellen c.q. opheffen van een reserve en het storten c.q. onttrekken aan reserves.
Negatieve reserves passen per definitie niet bij de spaarfunctie van reserves en verliezen
daarmee hun doel. Indien een reserve uitgeput raakt, moet tijdig een voorstel worden
ingediend bij de raad om te besluiten tot een extra storting, dan wel tot bijstelling van het
beoogde doel of een andere wijze van dekking.
Vanwege de doelmatigheid en transparantie verdient het aanbeveling het aantal reserves zo
beperkt mogelijk te houden.
De bestemming van een reserve kan alleen door de raad worden gewijzigd.
Bij de instelling van een bestemmingsreserve is het belangrijk dat er een duidelijke
doelstelling is met een goede onderbouwing van het bedrag en de besteding hiervan.
Een bestemmingsreserve blijft alleen bestaan zolang het doel bestaat. Indien het doel
vervalt, dan wordt de reserve toegevoegd aan de algemene reserve.
1. Als een reserve wordt opgeheven, wordt het saldo toegevoegd aan de Algemene
Reserve.
Kaders voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen; er kleeft een verplichting aan. Dotaties in
de voorzieningen zijn kosten in de exploitatie en vormen een onderdeel van het resultaat.
De dotaties moeten in verhouding staan met de geschatte lasten in verband met toekomstige
risico’s, verplichtingen, verliezen of bestedingen.
Er mogen geen voorzieningen worden getroffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbare volume, zoals pensioen- en
wachtgeldverplichtingen. Deze kosten moeten in de begroting worden verwerkt. Als
uitzondering mogen verplichtingen die oplopen, zoals wachtgeldverplichtingen bij personele
krimp, wel als een voorziening worden opgenomen.
Zoals gezegd bestaat er weinig keuzevrijheid bij het vormen van een voorziening. Het BBV
stelt droogweg: ‘een voorziening wordt gevormd voor…’ Het is daarmee ongeveer een
technische afweging of er een voorziening moet komen of niet. Wel zal hierover de raad
moeten worden geïnformeerd. Dat zal meestal gebeuren bij tussentijdse rapportages of bij
de jaarrekening.
Of een voorziening gevormd wordt of niet, is in veel gevallen niet een keus.
Evenals een reserve mag een voorziening geen negatief saldo vertonen.
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4.

Wijziging Besluit Begroten en Verantwoording

De wettelijke voorschriften inzake reserves en voorzieningen zijn gewijzigd als gevolg van
een grootscheepse herziening van het BBV per 2016. Onderstaand zijn deze opgesomd en
toegelicht. In het volgende hoofdstuk wort apart ingegaan op de rente.
•

Vanaf 2018 mogen investeringen, zowel die met een economisch als die met een
maatschappelijk nut, niet meer worden weggestreept tegen een onttrekking uit een
(bestemmings-) reserve tot hetzelfde bedrag. Ze moeten worden geactiveerd (op de
balans gebracht) en over de verwachte levensduur worden afgeschreven. Die
afschrijving (plus rente) mag vervolgens wel worden gedekt door een onttrekking uit
de desbetreffende reserve.
Deze werkwijze werd voor de BBV wijziging reeds toegepast in Drimmelen.

•

Vanaf 2017 moet de begroting een geprognosticeerde balans bevatten. Doel is een
betere beheersing van het EMU-saldo en meer inzicht van de raad in de
ontwikkelingen die hierop invloed hebben; denk aan geplande investeringen, mutaties
in reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

•

Het toerekenen van rente aan het eigen vermogen wordt gebonden aan een aantal
voorwaarden. Zo mag het percentage dat wordt berekend niet (ver) afwijken van de
geldende marktrente. Buiten dat wordt door de commissie BBV geadviseerd om geen
rente meer te berekenen over het eigen vermogen. Dit advies is niet bindend.
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5.

Rente

In het BBV is expliciet opgenomen dat bespaarde rente kan worden berekend over de
reserves en voorzieningen. Na de herziening van het BBV heeft de commissie BBV een
(nieuwe) notitie rente uitgebracht in juli 2016. In deze notitie wordt onder andere de
renteberekening over het eigen vermogen en voorzieningen behandeld.
De bespaarde rente is een vergoeding voor de inzet van eigen middelen van de gemeente
die wordt toegerekend aan de taakvelden. In het geval van een reserve kan ook gekozen
worden de rente toe te voegen aan de reserve. In dat geval lijkt de rente meer op een
inflatievergoeding die dient om de waarde van het eigen vermogen (de koopkracht) in stand
te houden.
Door het toevoegen van de rente aan reserves ontstaat een fictieve (deze betaal je immers
niet) rentelast die volgens de commissie BBV leidt tot het (onnodig) opblazen van de
programmalasten en ten koste gaat van de eenvoud en transparantie. Hoewel het wettelijk
expliciet is toegestaan doet de commissie daarom de aanbeveling geen rente te berekenen
over het eigen vermogen.
Wanneer er ondanks deze aanbeveling toch voor gekozen wordt mag de vergoeding
maximaal het rentepercentage zijn dat door de gemeente over extern aangetrokken
financieringsmiddelen wordt vergoed.
Ten behoeve van de transparantie, het dringende advies van de commissie BBV en
vanwege de huidige geringe financieringslasten (huidig rente-omslagpercentage is minder
dan 0,5%) is bij de begroting 2017 besloten toe te voegen aan de reserves.
Voorgesteld wordt geen rente toe te voegen aan de reserves.
2. Aan reserves wordt geen rente toegevoegd.
Rente toevoegen aan een voorziening is wettelijk niet toegestaan (artikel 45, BBV),
uitgezonderd voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd.
Aan deze voorzieningen wordt jaarlijks een toevoeging gedaan voor het percentage
waartegen de voorziening contant is gemaakt (de disconteringsvoet). De disconteringsvoet is
voorgeschreven door de commissie BBV en gelijk aan het maximale meerjarig
streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.
Indien een voorziening tegen contante waarde jaarlijks wordt geactualiseerd waarbij de
hoogte direct wordt aangepast wordt de rentetoevoeging feitelijk verdisconteerd in de totale
aanpassing.
In Drimmelen zijn op dit moment dergelijke voorzieningen niet in gebruik.
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6.

Mutaties in de reserves en voorzieningen

Op grond van voortschrijdend inzicht en vorenstaande kaders en voorstellen stellen we een
aantal mutaties voor:
3. De volgende reserves worden per 31 december 2017 opgeheven:
a. Reserve integraal Huisvestingsplan
Reserve heeft momenteel geen saldo meer.
b. Reserve Individueel keuzebudget
Reserve was aangemaakt om financiële gevolgen wetswijziging in 2015 op te
vangen. Reserve is nu uitgeput en niet meer noodzakelijk.
c. Reserve E-dienstverlening
Middelen worden in 2017 volledig besteed.
d. Reserve Inconveniëntenuitkering Intergas
Intergas keerde tot 2002 een jaarlijkse vergoeding uit aan de aandeelhouders.
Deze is daarna afgekocht. Uit deze afkoopsom werd jaarlijks een bedrag gelijk
aan de uitkering gehaald. Deze reserve was eind 2016 uitgeput en kan nu dus
worden opgeheven.
e. Reserve Waterhuishouding Lage Zwaluwe West
De werkzaamheden zijn in 2017 uitgevoerd.
4. De reserve Generatiepact en reserve Personele knelpunten worden samengevoegd.
De beide reserves hebben een sterke relatie met elkaar. Het betreft beide tijdelijke
inhuur bij knelpunten.
Naast het opheffen van reserves zijn op basis van voortschrijdend inzicht bij enkele reserves
en voorzieningen de doelstellingen etc. beter verwoord. Van een aantal waren deze niet
eerder opgesteld. De reeds bestaande en nieuwe omschrijvingen van de reserves en
voorzieningen zijn opgenomen in bijlage 2.
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7.

Samenvatting uitgangspunten

1. Als een reserve wordt opgeheven, wordt het saldo toegevoegd aan de Algemene
Reserve.
2. Aan reserves wordt geen rente toegevoegd.
3. De volgende reserves worden per 31 december 2017 opgeheven:
a. Reserve integraal Huisvestingsplan
b. Reserve Individueel keuzebudget
c. Reserve E-dienstverlening
d. Reserve Inconveniëntenuitkering Intergas
e. Reserve Waterhuishouding Lage Zwaluwe West
4. De reserve Generatiepact en reserve Personele knelpunten worden samengevoegd.
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Bijlage 1 Wettelijk kader
Inleiding
Vanaf 1 januari 2017 geldt het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten
en provincies (BBV). Vanaf die datum dienen o.a. de begroting, meerjarenraming en de
jaarstukken aan de gewijzigde voorschriften BBV te voldoen. De BBV heeft ook gevolgen
voor de manier waarop wij beleidsmatig met reserves en voorzieningen om dienen te gaan.
Onderstaand wordt het wettelijk kader weergegeven ten aanzien van de vorming en het
gebruik van reserves en voorzieningen.
Relevante wetsartikelen (BBV)
De artikelen uit het Besluit Begroting en Verantwoording die betrekking hebben op reserves
en voorzieningen zijn:
Artikel 2
4. Onder de baten en lasten worden ook begrepen de over het eigen vermogen en de
voorzieningen berekende bespaarde rente.
Artikel 16
De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:
e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's
van de grondzaken.
Artikel 17
Het overzicht van baten en lasten in de begroting bevat:
d. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma
Artikel 19
De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat ten minste:
d. een overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Artikel 20
2 Afzonderlijke aandacht wordt ten minste besteed aan:
d. de stand en het gespecificeerde verloop van de reserves;
e. de stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen.
Artikel 23
De toelichting op de meerjarenraming bevat ten minste:
c. een overzicht per jaar van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de
reserves;
Artikel 27
1 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat:
d. de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
Artikel 28
De toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat ten minste:
d. een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
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Artikel 41
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de
voorzieningen en de vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer.
Artikel 42
1. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het
overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
2. Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van
het eigen vermogen.
Artikel 43
1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar:
a. de algemene reserve;
b. de bestemmingsreserves.
2. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan provinciale staten respectievelijk de
raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.
Artikel 44
1. Voorzieningen worden gevormd wegens:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch
redelijkerwijs te schatten;
b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen
of
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c. 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;
d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt
geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.
2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek
besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49,
onderdeel b
3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Artikel 45
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.
Artikel 54
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van elke reserve en de
toevoegingen en onttrekkingen daaraan toegelicht.
2. Per reserve wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit
blijken:
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de toevoegingen of onttrekkingen uit hoofde van het voorgaande boekjaar;
c. de toevoegingen of onttrekkingen bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening;
d. de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke
bestemmingsreserve is gevormd;
e. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar.
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Artikel 55
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van de voorzieningen, bedoeld in
artikel 44 en de wijzigingen daarin toegelicht.
2. Per voorziening wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven.
Daaruit blijken:
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de toevoegingen;
c. ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen;
d. de aanwendingen;
e. saldo aan het einde van het begrotingsjaar.
Artikel 62
3. In afwijking van het eerste lid moeten de voorzieningen, bedoeld in artikel 44, eerste lid,
onder d, in mindering gebracht worden op de investeringen, bedoeld in artikel 35, eerste lid,
onder b.
Artikel 63
7. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van
voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd.
8. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen
en vorderingen verrekend.
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Bijlage 2 Reserves en voorzieningen
Reserves
Prognose eind
2017

Omschrijving

Algemene reserve
Totaal algemene reserves

19.180.747
19.180.747

Bestemmingsreserves
Reserve Begraafplaatsen
Reserve Hondenoverlastbestrijding
Reserve Verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe
Reserve Behoud gemeentelijke monumenten
Reserve Herziening Bestemmingsplannen
Reserve Personele knelpunten
Reserve Kapitaallasten
Reserve Claims voorgaande jaren
Reserve Opleidingen
Reserve Toerisme en recreatie
Reserve Voormalig hypotheekfonds
Reserve Brede impuls brede scholen combinatiefuncties
Reserve Duurzaamheid
Reserve Omgevingsvergunning
Reserve Subsidies verenigingen
Reserve Kunst
Reserve Bestuursakkoord
Reserve Onderhoud zwembaden
Reserve Nazorg stortplaats Zevenbergen
Reserve Baggeren havens
Reserve voor kwaliteitsverbetering landschap
Reserve Samen investeren in Drimmelen
Reserve Onderhoud sportparken
Reserve Speelruimte
Reserve Generatiepact
Reserve Samen aan de slag
Reserve Herstel Kunstwerken havens
Reserve Kansrijk centrumplan Made
Reserve Toegankelijkheid
Totaal bestemmingsreserves

52.217
55.396
51.911
18.429
66.698
20.106.983
100.000
14.177
148.477
184.010
273.976
10.000
73.036
1.664.637
446.057
276.210
196.921
329.296
25.341
50.000
47.012
1.800.000
350.000
26.340.784

Reserves grondexploitatie
Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf
Reserve opslag grote werken
Reserve groenaanleg
Reserve ruimtelijke ontwikkelingen
Totaal reserves grondexploitatie

1.952.691
32.745
325.806
49.471
2.360.712

Totaal reserves

47.882.243
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Algemene Reserve
Algemene reserve Algemene Dienst
Nummer
961000.
Doel en omschrijving
Aan de algemene reserve is geen concrete bestemming
gegeven, maar dient voor :
• het waarborgen van de continuïteit;
• het opvangen van echt onvoorziene uitgaven, zoals
schadeclaims, garanties geldleningen etc.;
• het afdekken van incidentele tekorten van enig jaar (om
schommelingen in de exploitatie op te vangen);
• eenmalige uitgaven en als dekking voor investeringen
(geen vervangingsinvesteringen);
• het opvangen van potentiële risico's. De algemene
reserve maakt deel uit van het weerstandvermogen.
De algemene reserve heeft geen specifieke oorsprong.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
€ 2.600.000 (redelijke relatie met de benodigde weerstandscapaciteit (basis: Begroting 2017). Voeding vindt plaats uit het
eventuele positieve rekeningresultaten, overige incidentele
‘meevallers’ en vanuit andere reserves n.a.v. reguliere toetsing
hoogte reserves
Onttrekking
Vindt plaats vanwege nadelig exploitatieresultaat en mogelijke
andere incidentele ‘tegenvallers’.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Gezien het karakter van deze reserve (algemeen) is een
toekomstig verloop niet op voorhand aan te geven.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Algemene dekkingsmiddelen / Paragraaf Weerstandsvermogen
en risicobeheersing.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Middelen.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 1-1-1997.
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Bestemmingsreserves
Reserve Begraafplaatsen
Nummer
961004.
Doel en omschrijving
De egalisatiereserve begraafplaatsen vormt een reserve om
ervoor te zorgen dat de begraafplaatsen voor 100%
kostendekkendheid in de exploitatie opgenomen kunnen
worden.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Jaarlijks kunnen de inkomsten door o.a. het afgeven van
grafrechten fluctueren. In de begroting is rekening gehouden
met gemiddelde inkomsten over meerdere jaren. Ook de
uitgaven kunnen bij de jaarrekening door verscheidene
oorzaken een afwijking geven. Bij de jaarrekening en begroting
worden de stortingen of onttrekkingen bepaald.
Onttrekking
Zie toelichting Voeding.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Afhankelijk van diverse factoren daardoor niet aan te geven.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 2. Openbare ruimte.
Paragraaf B. Lokale heffingen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Openbare Werken.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 01-01-1997.
Reserve Hondenoverlastbestrijding
Nummer
961007.
Doel en omschrijving
De reserve diende ter egalisering van tekorten en overschotten
op de exploitatie hondenoverlastbestrijding / hondenbelasting.
De hondenbelasting is afgeschaft waarna besloten is om deze
reserve over een aantal jaar te onttrekken.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Niet van toepassing.
Onttrekking
In het jaar 2018 zal de laatste onttrekking plaats vinden waarna
deze reserve opgeheven kan worden.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Zie toelichting onttrekking.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 2. Openbare ruimte.
Paragraaf B. Lokale heffingen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Openbare Werken.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit.
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Reserve Verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe
Nummer
962004.
Doel en omschrijving
Het toerisme in de kern Lage Zwaluwe te stimuleren middels
het aantrekkelijker maken van de haven.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Niet van toepassing.
Onttrekking
Nog
te
betalen
plankosten,
zoals
taxatierapport,
stedenbouwkundig bureau en aanleg straatmeubilair e.d.
Maximale duur
Evt. op te starten bestemmingsplanprocedure (indien van
toepassing).
Toekomstig verloop
Het toerisme in de kern Lage Zwaluwe te stimuleren middels
het aantrekkelijker maken van de haven.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 3. Economie.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Er is een actieplan m.b.t. de visie uitgewerkt. Indien andere
werkzaamheden m.b.t. de visie gaan spelen, volgt een nieuw
raadsvoorstel.
Reserve Behoud gemeentelijke monumenten
Nummer
962011.
Doel en omschrijving
Te komen tot egalisatie van subsidieaanvragen voor het
behouden en eventueel restaureren van panden en objecten,
geen rijksmonumenten zijnde, doch voor de gemeente wel van
belang om te behouden. Deze panden zijn na een positief
advies
van de gemeentelijke monumentencommissie
aangewezen als gemeentelijk monument.
Maximale omvang
€ 75.000.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
In de begroting is een jaarlijks bedrag opgenomen van € 16.000
(prijspeil 2018) voor het verstrekken van de goedgekeurde
subsidiebesluiten. Eventuele overschotten en tekorten worden
verrekend (door middel van stortingen / onttrekkingen) middels
de bestemmingsreserve.
Onttrekking
Zie toelichting Voeding.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Een en ander afhankelijk van ingediende en goedgekeurde
subsidieaanvragen.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 5. Ruimte en wonen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit.
Reserve Herziening bestemmingsplannen
Nummer
962013.
Doel en omschrijving
In het kader van het B.B.V. mogen immateriële activa niet meer
worden afgeschreven. Ook de kosten van bestemmingsplannen
behoren tot de immateriële activa ondanks het feit dat een
bestemmingsplan een geldigheidsduur heeft van 10 jaar. De
kosten die met bestemmingsplannen zijn gemoeid zijn
aanzienlijk en fluctueren per jaar sterk. Om deze kosten te
egaliseren is deze reserve gevormd.
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Maximale omvang
Minimale omvang
Voeding

Afhankelijk van 10-jarige raming en uitvoeringsprogramma.
Afhankelijk van 10-jarige raming en uitvoeringsprogramma.
Jaarlijkse storting in de begroting o.b.v. berekening (zie
toelichting bij “Toekomstig verloop”).
Onttrekking
Jaarlijkse onttrekking in de begroting o.b.v. berekening (zie
toelichting bij “Toekomstig verloop”).
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Jaarlijks wordt bij de opstelling van de begroting een nieuwe 10jarige raming van de herzieningen bestemmingsplannen
opgesteld en worden de benodigde stortingen en de
onttrekkingen bepaald. E.e.a. is afhankelijk van prioriteitsstelling
en ontwikkelingen.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 5. Ruimte en wonen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit.
Reserve Personele knelpunten
Nummer
962016.
Doel en omschrijving
De bestemmingsreserve wordt gebruikt om knelpunten in de
vaste formatie van de organisatie op enig moment in het lopend
jaar op te vangen. In de exploitatie is een zogenaamde
knelpuntenpot
opgenomen
die
wordt
gevuld
door
vacaturegelden en aanvullingen als gevolg van langdurige
ziekte. De voeding kan op enig moment lager zijn dan het
benodigd bedrag. Een negatieve exploitatiepost is niet
toegestaan. De aard en de duur van de knelpunten zijn vaak
onvoorspelbaar en onregelmatig over het jaar verdeeld.
Tevens wordt de reserve gebruikt om tot 1 januari 2023 tijdelijke
meerkosten van het generatiepact op te vangen
Maximale omvang
€ 125.000.
Minimale omvang
€ 50.000.
Voeding
Het positief saldo van de knelpuntenpot bij de jaarrekening
wordt toegevoegd aan deze reserve; indien de stand van de
reserve onder de minimale omvang komt, wordt deze
aangevuld tot € 50.000.
Onttrekking
Onttrekking vindt plaats indien de netto-kosten van het
generatiepact hoger zijn dan de vrijval, het budget
knelpuntenpot ontoereikend is en dit niet kan worden
opgevangen binnen het totale budget Salariskosten.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Niet te voorspellen.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Paragraaf Bedrijfsvoering
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Dienstverlening en Ondersteuning.

18

Bijzonderheden

De raad mandateert het College om in het lopend jaar uitgaven
te doen tot het bedrag van deze reserve. In de tussentijdse
rapportage en bij de jaarrekening verantwoordt het College de
ingezette middelen.
Instelling bij raadsbesluit 26 juni 2008.
Voeding reserve met € 50.000 (resultaatbestemming
jaarrekening 2007).
Raadsbesluit 25 juni 2009 Voeding reserve met € 50.000
(resultaatbestemming jaarrekening 2008).
Samenvoeging met reserve Generatiepact (Raadsbesluit Nota
reserves 2018)

Reserve Kapitaallasten
Nummer
Doel en omschrijving

962017.
Gevormd ter dekking van de kapitaallasten van specifiek door
de raad besloten investeringen.
Maximale omvang
Gelijk aan de boekwaarde van de investeringen en de omvang
van gevoteerde kredieten waarvan de kapitaallasten onttrokken
mogen worden uit de reserve kapitaallasten.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Per apart raadsbesluit wordt het bedrag van de investering in
deze reserve gestort.
Onttrekking
Aan deze reserve wordt per investering met een vaststaand
vrijvalschema de kapitaallasten onttrokken.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Afhankelijk van inbreng van de investering en de
afschrijvingstermijn.
Inflatie/ (bespaarde) rente Rente wordt jaarlijks toegevoegd aan deze reserve op basis
van de rente-omslag welke jaarlijks wordt vastgesteld via de
programmabegroting.
Programma
Algemene dekkingsmiddelen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Middelen.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 24 januari 2008.
Reserve Claims voorgaande jaren
Nummer
962019.
Doel en omschrijving
Gelden uit voorgaande boekjaren beschikbaar houden voor de
voorgenomen activiteiten.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Wordt bepaald bij de vaststelling van de jaarrekening.
Onttrekking
Zo nodig bij elke claim het jaar van aanwending aangeven. De
daadwerkelijke onttrekking wordt opgenomen in een van de
volgende begrotingsjaren.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Afhankelijk van uitvoering claims.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Claims kunnen komen vanuit alle programma´s. De
´verzameling´ claims wordt ondergebracht bij Algemene
dekkingsmiddelen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Middelen. v.w.b. de reserve claims voorgaande
jaren.
Overige afdelingshoofden v.w.b. de onderliggende claims.
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Bijzonderheden

Instelling reserve bij raadsbesluit d.d. 24 januari 2008.
De raad mandateert het college om in het lopend jaar uitvoering
te geven aan de in deze reserve opgenomen claims
voorgaande jaren.

Reserve Opleidingen
Nummer
Doel en omschrijving

962020.
Gelden beschikbaar houden voor opleidingskosten van het
personeel o.g.v. artikel 17 CAR Gemeente Drimmelen
voorzover deze kosten niet uit het jaarlijkse afdelingsbudget
opleidingen kunnen worden betaald. Bij start ieder kalenderjaar
wordt per afdeling het opleidingsplan opgesteld.
Maximale omvang
€ 100.000.
Minimale omvang
nihil.
Voeding
Het batig saldo (excl. uren/overhead) van het budget Opleiding
en Training in de exploitatie wordt toegevoegd aan deze
reserve bij de jaarrekening.
Onttrekking
Het tekort in enig jaar op het budget in de exploitatie wordt
gedekt door een onttrekking uit deze reserve. Indien een
opleiding, opgenomen in het opleidingsplan, om moverende
redenen in het begrotingsjaar niet is gevolgd en budget is
overgeheveld naar deze reserve, is het toegestaan dit budget in
het opvolgende jaar te benutten. Het MT wordt hierover wel
geïnformeerd door de respectievelijke manager.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Is afhankelijk van resultaat in de exploitatie in enig jaar.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Overhead
Paragraaf Bedrijfsvoering.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Dienstverlening en Ondersteuning.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 24 januari 2008.
Middels de resultaatbestemming van de jaarrekening 2009,
2010 en 2011 heeft de reserve de maximale omvang van
€ 100.000 bereikt.
Reserve Toerisme en recreatie
Nummer
962022.
Doel en omschrijving
De reserve dient voor het uitvoeren van de projecten zoals
opgenomen in het beleidsplan Toerisme en recreatie
(uitvoeringsprogramma).
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
De niet-bestede gelden van de netto-opbrengst van de
toeristenbelasting (lopend jaar) wordt toegevoegd aan de
reserve (jaarrekening).
Onttrekking
Onttrekking geschiedt op basis van werkelijk gemaakte kosten
voor de uitvoeringsprojecten (zie ook voeding).
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Afhankelijk van vastgesteld uitvoeringsprogramma (Beleidsplan
Toerisme en recreatie).
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 3. Economie.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit.
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Reserve Voormalig hypotheekfonds
Nummer
962024.
Doel en omschrijving
Derving van de jaarlijkse inkomsten uit het Hypotheekfonds op
te vangen. De gemeente Drimmelen had tot 2010 recht op een
vast dividend van het Hypotheekfonds Nederlandse
gemeenten. Dit is in 2009 gewijzigd in een rechtstreekse
vordering op de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De
ontstane vordering van € 742.384 is gestort in de
bestemmingsreserve en hieruit wordt jaarlijks een bedrag
onttrokken gelijk aan het voormalige dividend.
Maximale omvang
€ 742.384.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Niet van toepassing.
Onttrekking
Jaarlijks wordt een bedrag van € 74.238 ten gunste van de
exploitatie gebracht.
Maximale duur
Ultimo 2019.
Toekomstig verloop
De omvang van deze reserve neem af door de jaarlijkse
onttrekking van
€ 74.238. In 2019 vindt een laatste restant onttrekking plaats.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Algemene dekkingsmiddelen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Middelen.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 1 juli 2010 (jaarrekening 2009).
Reserve Brede impuls brede scholen combinatiefuncties
Nummer
962032.
Doel en omschrijving
Gemeente Drimmelen neemt deel aan de landelijke regeling
Brede impuls combinatiefuncties. Met deze middelen wordt o.a.
de inzet van de buurtsportcoaches gefinancierd. Conform deze
regeling dient de gemeente aanvraag en verantwoording over
ingezette middelen in te dienen. De reserve kan worden ingezet
om risico’s omtrent deelname regeling op te vangen. Daarbij is
het onduidelijk op welke wijze de regeling in de toekomst wordt
vormgegeven.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Middels de Algemene uitkering zijn, vanuit het VWS-programma
Sport en bewegen in de buurt, middelen ter beschikking gesteld
voor combinatiefuncties. Middels besluitvorming bij de begroting
2013 en de Najaarsnota 2012 zijn deze bedragen geoormerkt.
Onttrekking
Gelden kunnen worden ingezet om verschil tussen inkomsten
en uitgaven te compenseren en overige risico´s op te vangen.
Maximale duur
Afhankelijk besluitvorming Rijk.
Toekomstig verloop
Aanpassing regeling is afhankelijk van besluitvorming Rijk.
Streven is om inkomsten en uitgaven gelijk te houden.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 4. Meedoen in de samenleving
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Maatschappelijke aangelegenheden.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 20-12-2012 (Najaarsnota 2012).
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Reserve Duurzaamheid
Nummer
Doel en omschrijving

962034.
Niet bestede SLOK (Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven, teruggestort in 2013) gelden worden ingezet om
nieuw beleid voor 2014 e.v. te bekostigen.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Niet van toepassing.
Onttrekking
Onttrekking geschiedt op basis van werkelijk gemaakte kosten
voor de uitvoeringsprojecten (zie ook voeding).
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Vanwege lopende projecten en actualisatie van het huidige
beleidsplan duurzaamheid loopt voorziening nog door in 2018.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 5. Ruimte en wonen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 20 juni 2013 (Voorjaarsnota 2013).
Reserve Omgevingsvergunning
Nummer
962035.
Doel en omschrijving
Het opvangen van schommelingen in de inkomsten van de
leges voor het bouwdeel van de omgevingsvergunning. Bij het
opstellen van de begroting is er voor grote projecten vanuit
gegaan dat deze in een bepaald jaar tot een vergunning zullen
leiden. Wanneer de vergunning verlening in een ander jaar
plaats vindt dan oorspronkelijk gepland, kan dit een aanzienlijke
verschuiving van inkomsten betekenen van het ene naar het
andere jaar. De reserve wordt ingezet om deze fluctuaties op te
vangen en om te waarborgen dat leges tarieven blijven voldoen
aan het principe van niet meer dan kostendekkend.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Indien de leges opbrengsten voor het bouwdeel van de
omgevingsvergunning hoger zijn dan begroot, wordt het
overschot gestort in de reserve.
Onttrekking
Indien de leges opbrengsten voor het bouwdeel van de
omgevingsvergunning lager zijn dan begroot, wordt het tekort
onttrokken aan de reserve.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Een en ander afhankelijk van ingediende en verleende
aanvragen om omgevingsvergunning m.b.t. de activiteit
‘bouwen’.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 5. Ruimte en wonen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit.

Reserve Subsidies verenigingen
Nummer
962036.
Doel en omschrijving
Opvangen financiële gevolgen van schommelingen in het aantal
jeugdleden en aantal subsidies.
Maximale omvang
Geen maximum.
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Minimale omvang
Voeding

Nihil.
Eerste voeding a.g.v. wijziging subsidiebeleid vanwege KTD
opdracht. Indien het aantal jeugdleden op peildatum lager ligt
dan begroot, wordt de restantsubsidie toegevoegd aan de
reserve.
Onttrekking
Indien het aantal jeugdleden op peildatum hoger ligt dan
begroot dan wel nieuwe subsidies worden verstrekt, worden de
meerkosten onttrokken aan de reserve. Reserve wordt
eveneens ingezet voor pilot “activiteiten mensen met beperking”
(raadsbesluit 11 mei 2017).
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Saldo is beperkt vanwege jaarlijkse vaststelling subsidiebedragen per jeugdlid
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 6 Sport en buurthuizen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Maatschappelijke aangelegenheden.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 8-11-2012 (begroting 2013).
Aanvulling na vaststellen nota:
In de raadsvergadering van 11 mei 2017 is besloten het huidige
subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties met een pilot voor
twee jaar uit te breiden (vanaf 1-1-2018) met een extra
stimuleringssubsidie. Deze subsidie is bedoeld om verenigingen
te stimuleren om mensen met een beperking aan zich te binden
en zoveel mogelijk binnen de vereniging te laten integreren.
Hiervoor wordt € 10.000 ingezet uit reserve Subsidies
verenigingen
Reserve Kunst
Nummer
Doel en omschrijving

962037.
Deze reserve is bestemd voor het onderhoud van kunstwerken
in openbare ruimte in de gemeente Drimmelen
Maximale omvang
Geen maximum.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Jaarlijkse vast, geïndexeerde storting van ca. €5.400 in 2018
Onttrekking
Op basis van op te stellen uitvoeringsplan
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Niet te voorspellen.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 6 Sport en buurthuizen
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Maatschappelijke aangelegenheden.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 19 december 2013 (Najaarsnota 2013)
Reserve Bestuursakkoord
Nummer
962038.
Doel en omschrijving
Deze reserve is ingesteld ter compensatie van de omvangrijke
tekorten die werden verwacht bij de invoering van de nieuwe
taken in het sociaal domein.
Maximale omvang
Geen maximum.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Geen. Is incidenteel gevoed in de voorbereidingsfase van de
transities.
Onttrekking
Incidentele meerkosten en risico’s transities
Maximale duur
Niet van toepassing.
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Toekomstig verloop
Inflatie/ (bespaarde) rente
Programma
Budgetverantwoordelijkheid
Bijzonderheden

Niet te voorspellen.
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma 4 Meedoen in de samenleving.
Afdelingshoofd Maatschappelijke aangelegenheden.
Instelling bij raadsbesluit 19 december 2013 (Najaarsnota 2013)

Reserve Onderhoud zwembaden
Nummer
962039.
Doel en omschrijving
Het doel van de reserve is het dekken van de
onderhoudskosten van de gemeentelijke zwembaden.
Daarnaast wordt de reserve ingezet om aanloopkosten te
bekostigen voor het toekomstbestendig maken van de
zwembaden.
Maximale omvang
Geen maximum.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
De gemeenteraad heeft zich voorjaar 2017 uitgesproken over
het behoud van beide gemeentelijke zwembaden voor de
toekomst. Hiervoor is een investering nodig om de baden
toekomstbestendig te maken en een extra dotatie van het
onderhoud. Bij behandeling Kadernota 2018 heeft de raad
ingestemd met de financiële consequenties, die verwerkt
worden in de begroting 2018. Definitieve besluitvorming vindt
eind 2017 plaats. Vanaf 2019/2020 wordt jaarlijks een
aanvullende dotatie gedaan (€ 140.000) op basis van het
definitief MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP). Op basis van
eerdere besluitvorming wordt standaard jaarlijks € 80.000 in de
reserve gestort. Op basis van de motie bij de Kadernota 2016
wordt de storting gedurende de looptijd van het huidige contract
verlaagd met € 10.000 t.b.v. verruiming openingstijden.
Onttrekking
De kosten groot onderhoud o.b.v. het meerjarenonderhoudsplan en incidenten.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Na toekomstbestendig maken van de zwembaden en
vaststelling van het meerjarenonderhoudsplan van de
gerenoveerde zwembaden wordt de reserve opgeheven en
worden de middelen toegevoegd aan Planon
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 6 Sport en buurthuizen
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Maatschappelijke aangelegenheden.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 19 december 2013 (Najaarsnota 2013)
Reserve Nazorg stortplaats Zevenbergen
Nummer
962040.
Doel en omschrijving
In verband met de financiële onzekerheden rond de definitieve
vaststelling door het College van G.S. van het doelvermogen
voor de nazorg van de stortplaats Zevenbergen is besloten
deze bedragen hiervoor onderdeel uit te laten maken van de
voorziening reiniging, maar deze separaat te presenteren totdat
volledig zeker is dat de bedragen ten gunste van de gemeente
komen.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
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Voeding

Uitkering van gelden aan de deelnemende gemeenten via de
gemeenschappelijke regeling MARB. Deze gelden komen voort
uit een procedure die gevolgd is met de belastingdienst over het
door de gemeenten teveel betaalde BTW-component op GFTafval. De deelnemende gemeenten hebben naar rato van het
aangeleverde GFT-afval, in de hiervoor betrekking hebbende
jaren, een (eenmalige) restitutie ontvangen. Onze gemeente
heeft hiervoor het bedrag van € 276.210 geoormerkt.
Onttrekking
Eventueel, naar rato van de deelnemende gemeenten, de te
betalen aanvullende kosten voor de nazorg stortplaats
Zevenbergen.
Toekomstig verloop
Na vaststelling van het doelvermogen door de provincie voor de
nazorg stortplaats Zevenbergen zullen deze gelden worden
aangewend of gestort in de voorziening Afvalstoffenheffing
(Reiniging).
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 5. Ruimte en wonen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
De vaststelling van het doelvermogen voor de nazorg
stortplaats Zevenbergen zou in 2005 bekend zijn. Nog steeds
loopt de discussie hierover. Nu wordt verwacht dat medio 2018
het doelvermogen door het College van G.S. wordt vastgesteld.
Reserve Baggeren havens
Nummer
962041.
Doel en omschrijving
De gemeentelijke havens, die door aanslibbing in hun
functionaliteit worden aangetast, uit te kunnen baggeren. Dit
betreft de havens die gemeentelijk bezit zijn t.w.: oude haven
Drimmelen, industriehaven Drimmelen, jachthaven Terheijden
en de jachthaven Lage Zwaluwe.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Niet van toepassing.
Onttrekking
Is afhankelijk van uitvoering; mede op grond van uitgevoerde
dieptepeilingen (slibaanwas).
Toekomstig verloop
Eind 2017 zal de aanbesteding plaatsvinden. Afhankelijk van de
mogelijkheden bij het bevoegd gezag (waterschap) zal eind
2017 begin 2018 begonnen worden met de uitvoering.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 3. Economie.
Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Openbare Werken.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit juni 2002 (jaarrekening 2001).
Op basis van de sliblaagdikte meeting wordt momenteel een
onderhoudsplan opgesteld waarin ook wordt opgenomen wat
de jaarlijkse storting zal moeten zijn vanaf 2014. In 2016 is de
haven van Terheijden gebaggerd.
Reserve voor kwaliteitsverbetering landschap
Nummer
962042.
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Doel en omschrijving

Het versterken van de aanwezige natuur-, landschappelijke,
ruimtelijke en functionele waarden en kwaliteiten. Bijdragen aan
projecten waarmee een kwaliteitsverbetering van de omgeving
kan worden gerealiseerd.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wil de provincie dat de
initiatiefnemer zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het
landschap om daarmee het verlies aan omgevingskwaliteit te
beperken. Dit uitgangspunt geldt voor ontwikkelingen buiten
bestaand stedelijk gebied én buiten de ecologische
hoofdstructuur
en
maakt
de
principes
van
ontwikkelingsplanologie toepasbaar. Concreet betekent dit dat
passende functies zich kunnen ontwikkelen als er ook een
prestatie voor het landschap tegenover staat. In principe wordt
uitgegaan van de realisering van een fysieke prestatie op de
projectlocatie en/of de directe projectomgeving. Indien dat niet
mogelijk is, dient door de initiatiefnemer het vereiste resterende
bedrag te worden gestort in dit gemeentelijk fonds.
Onttrekking
Rekening houdend met de impact op de omgeving worden drie
categorieën van ruimtelijke ontwikkelingen (met de
bijbehorende kwaliteitsverbetering) onderscheiden. In geval van
categorie 3 is sprake van een rekenmethodiek. Het bedrag voor
verbetering van het landschap wordt als volgt bepaald:
oppervlakte nieuwe ontwikkeling x waardevermeerdering van
de betreffende grond) x basisinspanning van 20%.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
In de meeste gevallen wordt realisatie van kwaliteitsverbetering
landschap voorzien via een fysieke prestatie. Toekomstig
verloop is dan ook niet op voorhand aan te geven.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 2. Openbare ruimte.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Op 13 maart 2014 heeft de raad de
Structuurvisie
Landschappelijke kwaliteit buitengebied vastgesteld.
Reserve Samen Investeren in Drimmelen
Nummer
962043
Doel en omschrijving
De reserve dient ter dekking van kosten (o.m. achterstallig
onderhoud, investeringen, etc.) voortvloeiende uit het
coalitieprogramma 2014-2018.
Voeding
Incidenteel gevoed uit het Vast Kapitaal
Onttrekking
Per deelproject vindt aparte besluitvorming plaats.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Toekomstig verloop
Reserve wordt opgeheven na uitvoering coalitieprogramma of
nadat reserve is uitgeput
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Diverse programma’s
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Middelen.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 3 juli 2014 (Kadernota 2015)
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Reserve Speelruimte
Nummer
Doel en omschrijving

964046.
Ontwerp, realisatie, en beheer van speelgelegenheden conform
het nieuwe beleidsplan “spelen is bewegen (2015-2024)”.
Voeding
Jaarlijkse storting van € 41.000 (trapveldjes € 4.500 en speelterreinen /-toestellen 36.500; prijspeil 2018) .
Onttrekking
Onttrekking
geschiedt
op
basis
van
noodzakelijk
onderhoud/vervangingen voortkomend uit inspecties (vier keer
per jaar) en geraamde investeringen opgenomen in planningsoverzicht.
Maximale omvang
Afhankelijk van 10-jarige raming en uitvoeringsprogramma.
Minimale omvang
Afhankelijk van 10-jarige raming en uitvoeringsprogramma.
Toekomstig verloop
Scope tot en met 2030 o.b.v. aanleg en verwachte
vervangingstermijnen.
Inflatie / rente
Indexering op basis van begrotingsrichtlijnen.
Programma
Programma 2. Openbare ruimte en programma 6. Sport en
buurthuizen.
Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Openbare Werken.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 10 december 2015 (Najaarsnota
2015); was voorheen een onderhoudsvoorziening (Kadernota
2008).
Reserve Onderhoud Sportparken
Nummer
962045.
Doel en omschrijving
Deze reserve is bedoeld voor het kunnen uitvoeren van cyclisch
groot onderhoud aan de primaire buitensport`-accommodaties
(geen investeringen).
Maximale omvang
Geen maximum.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Jaarlijkse storting o.b.v. het meerjarenonderhoudsplan.
Onttrekking
De kosten groot onderhoud o.b.v. het meerjarigonderhoudsplan
en incidenten
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Niet te voorspellen.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 6 Sport en buurthuizen
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Maatschappelijke aangelegenheden.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 16 juli 2015 (Voorjaarsnota 2015)
Reserve Samen aan de slag
Nummer
962054.
Doel en omschrijving
De doelstelling is om de kosten van de uitvoering van de
regeling Samen aan de slag te dekken.
Maximale omvang
€ 200.000
Minimale omvang
nihil
Voeding
Niet van toepassing.
Onttrekking
Afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen.
Maximale duur
2019
Toekomstig verloop
Reserve wordt opgeheven als incidenteel beschikbaar gestelde
bedrag is besteed.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma Burger en Bestuur
27

Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Dienstverlening en Ondersteuning.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 10 december 2015 (Najaarsnota 2015)
Reserve Herstel kunstwerken havens
Nummer
962056.
Doel en omschrijving
Bij inspecties in 2016 is gebleken dat de civiele kunstwerken in
drie havens van de gemeente Drimmelen dringend aan
onderhoud toe zijn.
Maximale omvang
€ 2.018.650
Minimale omvang
nihil
Voeding
De raad heeft in twee termijnen respectievelijk € 1.518.650
(jaarrekening 2015) en € 500.000 vanuit de algemene reserve
beschikbaar gesteld.
Onttrekking
In 2017 is het deel wat dient als dekking voor de investeringen
gestort naar de reserve Kapitaallasten. Daarnaast is ook een
deel in 2017 onttrokken ten behoeve van onderhoud
(exploitatie).
Maximale duur
2018
Toekomstig verloop
Naar verwachting zijn alle werkzaamheden uitgevoerd in 2017 /
2018.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 2. Openbare ruimte.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Openbare Werken.
Reserve Toegankelijkheid
Nummer
962058
Doel en omschrijving
De reserve is ingesteld om uitvoering te kunnen geven aan het
Uitvoeringsplan Kom Binnen met als doel om de
toegankelijkheid van clubs, verenigingen en algemene
voorzieningen in Drimmelen te vergroten.
Maximale omvang
€ 500.000
Minimale omvang
nihil
Voeding
Incidenteel € 500.000
Onttrekking
Subsidietoekenningen op basis van uitvoeringsplan Kom
Binnen
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Reserve wordt opgeheven als incidenteel beschikbaar gestelde
bedrag is besteed.
Inflatie/ (bespaarde) rente Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 4 Meedoen in de samenleving
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Maatschappelijke aangelegenheden
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 13 juli 2017 (Voorjaarsnota 2017)
Reserve Kansrijk centrumplan Made
Nummer
962057.
Doel en omschrijving
Bij de coalitie afspraken is vermeld dat bij een aantal locaties in
Drimmelen extra geïnvesteerd wordt. Eén van de locaties die
gereconstrueerd gaat worden is het centrum van Made.
Hiervoor was een bedrag van € 500.000 gereserveerd. Dit
bedrag wordt benut om voorbereidingen te treffen en is ook
bedoeld voor de uitvoering. Voor de reconstructie van de
openbare ruimte zijn verschillende scenario’s naar voren
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gebracht waarbij de uitvoeringskosten liggen tussen de
€ 1.800.000 en € 3.000.000.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Niet van toepassing.
Onttrekking
Afhankelijk van uitvoeringsvoorstel (kredietvoorstel).
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Zie toelichting onttrekking.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 2. Openbare ruimte.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Openbare Werken.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 13 juli 2017 (Kadernota 2018).
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Reserves van het grondbedrijf
Reserve Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf
Nummer
963000.
Doel en omschrijving
In de nota Grondbeleid 2016 – 2020 kiest de gemeente
Drimmelen voor een overwegend faciliterend grondbeleid
waarbij het leveren van maatwerk uitgangspunt is.
De Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf dient als buffer voor
de activiteiten van het grondbedrijf. De risico’s welke uit het
grondbedrijf voortvloeien, moeten door deze reserve worden
opgevangen.
De minimale omvang wordt jaarlijks in de risicoanalyse
berekend. De Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf maakt
deel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente.
Maximale omvang
Middelen in de ABG, waarvan is vastgesteld dat deze niet
nodig zijn om lopende activiteiten en risico’s binnen de
grondbedrijfsfunctie te dekken, kunnen worden aangemerkt als
ruimte voor nieuw beleid. Het is aan de gemeenteraad om deze
middelen te bestemmen, hetzij
aan doelen binnen de
grondbedrijfsfunctie, hetzij door deze toe te voegen aan de
algemene middelen.
Minimale omvang
De minimale omvang wordt jaarlijks in de risicoanalyse
berekend. Er moet een minimale omvang zijn voor het
opvangen van risico’s binnen het grondbedrijf en voor
strategische grondaankopen.
In de Nota Grondbeleid 2016 – 2020 is vastgelegd dat het
college van burgemeester en wethouders onder voorbehoud
grondaankopen doet die passend zijn binnen de vastgestelde
beleidskaders voor een bedrag tot
€ 1.500.000,--. Het college kan, als hiervoor moverende
redenen zijn, dit krediet overschrijden. Wel dient hier na de
verwerving en voor het einde van het begrotingsjaar, alsnog
goedkeuring van de raad worden verkregen.
Op het moment dat het college voornemens is binnen de
kaders een grondaankoop te doen, meldt zij dit in een
vertrouwelijke raadsbrief.
Voeding
Het toevoegen van batige saldi van afgesloten grondcomplexen
en uit tussentijdse winstnemingen vanuit lopende grondexploitaties, opbrengsten van verkopen van vastgoed binnen de
Grondbedrijfsfunctie en incidentele bijdragen uit de reguliere
exploitatie van de gemeente.
De gemeente Drimmelen hanteert in de vastgestelde nota
Grondbeleid het voorzichtigheids- en realisatieprincipe waar het
gaat om winsten en verliezen. Dit principe is in regels
vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording en de
gemeente is verplicht deze te hanteren.
Onttrekking
Het vormen van voorzieningen ter afdekking van negatieve
exploitatiesaldi, afroming ten gunste van de reguliere exploitatie
van de gemeente en overige incidentele uitgaven ten behoeve
van de Grondbedrijfsfunctie.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Gezien het karakter van deze algemene bedrijfsreserve is een
toekomstig verloop niet op voorhanden aan te geven. E.e.a. zal
ook afhangen van het faciliterende en/of actieve grondbeleid.
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Inflatie / rente
Programma

Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma 5. Ruimte en wonen.
Paragraaf G. Grondbeleid.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Het vrij besteedbare saldo van deze reserve wordt
meegenomen
in
de
berekening
van
de
totale
weerstandscapaciteit van het grondbedrijf.
Raadsbesluit van 1-1-1997.
Raadsbesluit 28 januari 2016 : Nota Grondbeleid 2016 - 2020
Reserve Bovenwijkse voorzieningen
Nummer
963001
Doel en omschrijving
In de nota actualisatie reserve bovenwijkse voorzieningen van
24 november 2009 is vastgesteld om een bijdrage te genereren
in de kosten van grotere infrastructurele werken die mede het
gevolg zijn van gerealiseerde woningbouw. Deze werken
hebben een bovenwijks karakter en kunnen dan ook niet
uitsluitend ten laste van een bestemmingsplan worden
gebracht. Besteding van gelden ten behoeve van voorzieningen
van openbaar nut voor zover de binnen het exploitatiegebied
liggende onroerende zaken door deze voorzieningen direct dan
wel indirect gebaat zijn.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Bijdrage van belanghebbenden die een woningbouwproject in
de gemeente Drimmelen willen realiseren of door verkoop van
gronden op basis van een vast bedrag van € 10,75 per m2
grondverkopen of een vast bedrag van
€ 2.631 per te vervaardigen appartement.
Deze reserve wordt nog gevoed vanuit de ‘oude’ regelgeving
van vóór 1 juli 2008.
Onttrekking
Via raadsbesluit. In de raadsvergadering van 24 januari 2008
heeft de raad de criteria vastgesteld voor besteding van gelden
uit deze reserve. Met de aanvullende nota actualisatie reserve
Bovenwijkse voorzieningen van 24 november 2009 heeft de
raad de criteria verruimd, onder de voorwaarde dat voldaan
wordt aan de richtlijnen van het Besluit Begroting en
Verantwoording.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Positief tot het moment dat alle gestorte gelden in de reserve
bovenwijkse voorzieningen zijn onttrokken volgens de eerder
gestelde criteria.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 5. Ruimte en wonen.
Paragraaf G. Grondbeleid.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
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Bijzonderheden

Reserve Groenaanleg
Nummer
Doel en omschrijving

Maximale omvang
Minimale omvang
Voeding

Onttrekking

Maximale duur

Met ingang van 1 juli 2008 is de nieuwe grondexploitatiewet in
werking getreden. Voor de woningbouwprojecten vanaf 1 juli
2008 is een nieuwe reserve voor bovenwijks ingesteld: de
reserve ruimtelijke ontwikkelingen
Het vrij besteedbare saldo van deze reserve wordt
meegenomen in de berekening van de totale weerstandscapaciteit van het grondbedrijf.
Raadsbesluit:
24 januari 2008:
akkoord
met
bestedingsvoorwaarde van het College.
Raadsbesluit 28 januari 2010: actualisatie reserve bovenwijkse
voorzieningen en eerder vastgestelde criteria voor onttrekking
verruimd, onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan de
richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording.

963003.
Het bieden van de mogelijkheid om gekoppeld aan de uitgifte
van grond voor rode (stedelijke) functies per m2 een bedrag in
deze reserve te storten en dit bedrag in te zetten voor
kwaliteitsverbetering
in
het
buitengebied
(inclusief
kernrandzones).
Niet van toepassing.
Nihil.
Bijdrage van belanghebbenden die een woningbouwproject in
de gemeente Drimmelen willen realiseren of door verkoop van
gronden middels een opslag op deze te ontwikkelen grond of te
verkopen grond:
€ 5 per m2 uit te geven of te ontwikkelen grond voor Woningbouw / bedrijventerrein op uitbreidingslocaties;
€ 2 per m2 uit te geven grond of te ontwikkelen grond op
inbreidingslocaties.
Ten behoeve van kwaliteitsverbetering elders in het
buitengebied in de vorm van landschapsontwikkeling en
groenaanleg. Dit moet worden bewerkstelligd door het
versterken van de groen/blauwe identiteit en het realiseren van
een duurzaam en vitaal platteland, voortkomend uit het
gebiedsplan Wijde Biesbosch.
Niet van toepassing.
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Reserve Ruimtelijke ontwikkeling
Nummer
963004.
Doel en omschrijving
In de structuurvisie zijn projecten op het gebied van groen,
water, infrastructuur en kwaliteitsverbetering van het landelijk
gebied opgenomen. Ten behoeve daarvan worden bijdragen
aan ruimtelijke ontwikkelingen in rekening gebracht bij
grondexploitaties.
Maximale omvang
Niet van toepassing.
Minimale omvang
Nihil.
Voeding
Vereist is een basis in een structuurvisie (Wro). Een bijdrage
van belanghebbenden die een woningproject in de gemeente
Drimmelen willen realiseren of bij verkoop van gronden voor
woningbouwprojecten na invoering van de Wet ruimtelijke
ordening (1 juli 2008). Dit op basis van een bedrag per woning,
afhankelijk van het segment van de woning of in overige
gevallen een bedrag per m² uitgeefbare grond
Onttrekking
Vereist is een basis in een structuurvisie (Wro). In de
structuurvisie 2033 is opgenomen dat het projecten zijn op het
gebied van groen, water en infrastructuur.
Maximale duur
Niet van toepassing.
Toekomstig verloop
Positief saldo door stortingen vanuit de woningbouwprojecten
vanaf 1 juli 2008. Bij de opstelling van de jaarrekening wordt het
verloop jaarlijks weergegeven en verantwoord.
Inflatie / rente
Er wordt geen rente toegevoegd.
Programma
Programma 5. Ruimte en wonen.
Paragraaf G. Grondbeleid.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Raadsbesluit: Nota Kostenverhaal 2016 – 2020 d.d.
28 januari 2016

33

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorzieningen
omschrijving

Prognose eind
2017

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening wet APPA

1.755.821

Totaal voorz. verplichtingen, verliezen en risico's

1.755.821

Voorzieningen voor onderhoud
Voorziening onderhoud gebouwen PLANON

1.627.582

Totaal voorzieningen voor onderhoud

1.627.582

Voorzieningen voor door derden bek lemde middelen
Voorziening riolering

1.452.478

Voorziening afvalstoffenheffing

782.619

Totaal voorzieningen voor door derden beklemde midd.

2.235.097

Totaal voorzieningen

5.618.500

Voorziening wet APPA
Nummer
Doel en omschrijving

964001.
Toereikende voorziening aanleggen voor pensioenrechten van
de wethouders als gevolg van de sinds 2001 gestelde
verplichting in de Wet APPA. De financiële gevolgen van de
waardeoverdracht van pensioenen van wethouders te
waarborgen.
Voeding
Jaarlijkse storting op basis van actuele actuariële berekeningen
en voor zover van toepassing bedrag waarde-overname.
Onttrekking
Na bereiken 65-jarige leeftijd jaarlijks onttrekking uitbetaalde
pensioengelden
en voor zover van toepassing bedrag
waardeoverdracht.
Toekomstig verloop
Afhankelijk van mutaties/bereiken 65-jarige leeftijd.
Inflatiepercentage
Geen indexering (hoogte storting wordt jaarlijks bepaald).
Programma
Programma 1: Relatie met de burger.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Dienstverlening en Ondersteuning.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit juni 2002 (jaarrekening 2001).
Onderliggend plan
Niet van toepassing.
Actualisatie
Actualisatie jaarlijks aan de hand van actuariële berekeningen.
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Voorziening uitkeringsverplichtingen personeel/voormalig personeel
Nummer
964043.
Doel en omschrijving
De voorziening wordt gevormd om de lasten van toekomstige
uitkeringsverplichtingen aan oud-medewerkers en overige
kosten voortvloeiende uit minnelijke regelingen te laten drukken
op het jaar van besluitvorming en toekomstige jaren te
ontlasten.
Onttrekking
Jaarlijks worden de kosten onttrokken uit de voorziening.
Inflatiepercentage
Geen indexering
Programma
Bedrijfsvoering.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Dienstverlening en Ondersteuning.
Bijzonderheden
Voorziening heeft momenteel geen saldo, omdat er geen
regelingen lopen.
Onderliggend plan
Niet van toepassing.
Actualisatie
In voorkomende gevallen na besluitvorming college.

Voorzieningen voor onderhoud
Voorziening Onderhoud gebouwen
Nummer
div. 964.
Doel en omschrijving
Deze voorziening is via het gebouwbeheerssysteem, planon,
erop gericht het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen
te waarborgen op een bepaalde conditiescore.
De gemeentelijke eigendommen zijn in 2014 geïnspecteerd
conform systematiek NEN 2767 met vaststelling van de
bijbehorende conditiescores.
Voeding
Jaarlijks
storting
van
€
510.320
(prijspeil
2018;
referentieperiode 10 jaar).
Onttrekking
Afhankelijk van uitgevoerde geplande onderhoudswerkzaamheden (jaarlijks uitvoeringsprogramma).
Toekomstig verloop
In 2014 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden.
Hernieuwde actualisatie 2e kwartaal 2018.
Inflatiepercentage
Indexering op basis van begrotingsrichtlijnen.
Programma
Diverse programma’s.
Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 10 december 2015.
Onderliggend plan
Uitvoeringsplan 2015-2017.
Actualisatie
2e kwartaal 2018.
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Voorzieningen voor door derden beklemde middelen
Voorziening riolering
Nummer
Doel en omschrijving

964046.
De voorziening dient ter egalisering van tekorten en
overschotten van de lopende exploitatie ten einde stabiliteit in
het te heffen rioolrecht te realiseren.
Voeding
Bij de jaarrekening en begroting worden de stortingen of
onttrekkingen bepaald.
Onttrekking
Zie toelichting Voeding.
Toekomstig verloop
Wordt duidelijk na vaststelling rioolrecht (raadsvergadering
december, vaststelling tarieven / verordeningen) en
vastgestelde Waterbeleidsplan.
Inflatiepercentage
Geen indexering.
Programma
Programma 2. Openbare Ruimte.
Paragraaf B. Lokale heffingen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Openbare Werken.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 24-5-2007.
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2011 (herziening).
Onderliggend plan
Waterbeleidsplan
(waarin
opgenomen
het
verbreed
gemeentelijke rioleringsplan 2012 t/m 2016).
Actualisatie
Eind 2017 wordt een nieuw vGRP vastgesteld. Hierbij zal een
nieuw voorstel voor voorziening volgen.
Voorziening afvalstoffenheffing
Nummer
964047.
Doel en omschrijving
De voorziening dient voor de opvang van tussentijdse
schommelingen in het uitgavenpatroon voor de afvalstoffen
tussen de primitieve begroting en werkelijke exploitatie. Het
tarief is voor 100% dekkend. Ook dient de voorziening om een
eventuele naheffing, voor het Brabant breed minder aanleveren
dan 510 kton bij de afvalverbranding te Moerdijk over de jaren
2011 t/m 31 januari 2017, van Attero. Over de periode 2011 t/m
2014 is Attero in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Er loopt
nog een arbitragezaak over het jaar 2015 en een volgende
arbitragezaak over 2016 en januari 2017 is niet uit te sluiten!
Voeding
Bij de jaarrekening en begroting wordt de storting of onttrekking
bepaald.
Onttrekking
Zie toelichting Voeding.
Toekomstig verloop
Wordt duidelijk na vaststelling tarieven afvalstoffenheffing
(raadsvergadering
december,
vaststelling
tarieven/
verordeningen).
Inflatiepercentage
Geen indexering.
Programma
Programma 5. Ruimte en wonen.
Paragraaf B. Lokale heffingen.
Budgetverantwoordelijkheid Afdelingshoofd Grondgebied.
Bijzonderheden
Instelling bij raadsbesluit 1998.
Onderliggend plan
Niet van toepassing.
Actualisatie
Niet van toepassing.
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