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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 28 maart 2016  

Onderwerp:  Nota reserves en voorzieningen 

2016 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. De Nota reserves en voorzieningen 2016 met ingangsdatum 1 januari 2016 vast te 

stellen 

2. De nota reserves en voorzieningen 2013 na inwerkingtreding van de nota reserves en 

voorzieningen 2016 in te trekken  

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Conform de financiële verordening Leiderdorp 2016 (verordening 212) artikel 11 

dient de gemeente Leiderdorp te beschikken over een nota reserves en 

voorzieningen, waarin de vorming en bestemming van reserves en voorzieningen 

wordt vastgelegd alsmede de toerekening van eventuele rente aan de reserves. 

1.b Voorgeschiedenis 

De nota reserves en voorzieningen 2013 is door de raad vastgesteld op 18 maart 

2013. 

 

2 Beoogd effect 

De nota reserves en voorzieningen te actualiseren. 

 
3 Argumenten 

1.1 De nota reserves en voorzieningen dient te worden geactualiseerd; 

De nota reserves en voorzieningen is geactualiseerd i.v.m.: 

- opschonen reserve landschap door meerdere bestemmingsreserves samen te voegen 

- actualiseren aan de actuele landelijke wetgeving 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

-Samenvoegen van de reserve Kunst en Cultuur, reserve sociaal beleid en de reserve 

zorg, welzijn, jeugd en onderwijs tot de nieuwe reserve Sociaal Domein. 

- Opheffen van de reserve sociale woningbouw, het saldo en mutaties worden 

overgeheveld naar de reserve bouw en grondexploitaties. 
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- Omzetten van de reserve riolering in een voorziening riolering 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Tijdens de bijeenkomst van de financiële werkgroep van de raad op 23 maart is het 

voornemen kenbaar gemaakt om de reserve informatiebeleidsplan samen te voegen met 

de reserve egalisatie exploitatielasten. Dit voornemen is niet overgenomen in dit voorstel 

gezien de mogelijk komende regionale ontwikkelingen op het gebied van informatiebeleid. 

Naast de regionale samenwerking moeten we uiteraard voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen, denk hierbij aan de Digitale Overheid 2017. Daarentegen is het plafond wel 

aangepast van € 600.000 naar € 400.000. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Deze nieuwe nota reserves en voorzieningen heeft geen financiële consequenties, de 

saldo neutrale mutaties die voortvloeien uit deze nota zullen in de begrotingswijziging bij 

de eerste bestuursrapportage 2016 worden meegenomen en hebben geen invloed op de 

verwachte jaarrekeningsaldi. 

 

8 Evaluatie 

Alle planning & control documenten worden desgewenst geëvalueerd in de 

raadswerkgroep financiën. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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