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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 02-08-2011 

Onderwerp:  Nota reserves en voorzieningen  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De nota reserves en voorzieningen 2011 vaststellen. 

2. De in het besluit genoemde wijzigingen met betrekking tot reserves en voorzieningen met 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 middels begrotingswijziging in de financiële 

administratie verwerken. 

3. De adviesnota heroverweging reserves en voorzieningen uit 2008 wordt na 

inwerkingtreding van de nota reserves en voorzieningen 2011 ingetrokken. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Conform de financiële verordening 212 wordt de nota minimaal één keer in de 4 jaar 

herijkt. De vorige herijking heeft in 2008 plaatsgevonden, dit zou dus in 2012 weer 

moeten gebeuren. Er is besloten dit  1 jaar naar voren te schuiven, mede als gevolg 

van de nieuwe programma-indeling die door de raadswerkgroep is voorgesteld. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De laatste actualisatie van reserves en voorzieningen heeft plaatsgevonden in 

2008. Overeenkomstig de Financiële verordening van onze gemeente dient 

periodiek, doch minimaal één keer in de 4 jaar een Nota reserves en voorzieningen 

aan u te worden aangeboden.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Door middel van deze nota wordt meer samenhang verkregen tussen de reserves 

en voorzieningen enerzijds en de programma´s in begroting en jaarrekening 

anderzijds. 

 

2 Beoogd effect 

Voldoen aan de wettelijke voorschriften in het BBV. 
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Betere samenhang met de programma-indeling in de planning & control producten 

 

3 Argumenten 

1.1  Samenvoegen reserves en voorzieningen 

Een aantal reserves en voorzieningen wordt samengevoegd omdat er een grote relatie zit 

tussen de betreffende beleidsvelden. Zo zit in de participatiewet bijvoorbeeld ook 

inburgering waarmee de relatie vreemdelingenbeleid t.o.v. sociaal beleid versterkt. 

 

1.2 Relatie met nieuwe programma-indeling 

Met ingang van 2012 zal gerapporteerd worden op basis van een nieuwe programma-

indeling die in samenspraak met de raadswerkgroep financiën tot stand gekomen is. De 

nieuwe indeling in de nota reserves en voorzieningen sluit hier beter bij aan.  

 

1.3 Omzetten van bestemmings- naar algemene reserve 

De ‘Nuon-gelden’ zijn in 2009 in een bestemmingsreserve gestort. Aangezien voor deze 

gelden grotendeels nog geen bestemming is aangegeven is dit niet helemaal juist. 

Voorgesteld wordt om dit om te zetten naar een aparte algemene reserve. Nog steeds blijft 

gelden dat iedere onttrekking uit de reserve uitsluitend door raadsbesluit kan geschieden. 

 

1.5 Het doel van de reserve kapitaalinvesteringen met economisch nut uitbreiden 

In deze reserve werd uitsluitend gereserveerd om toekomstige kapitaallasten te dekken. 

Voorgesteld wordt om dit uit te breiden naar ‘egalisatiereserve exploitatielasten’ zodat deze 

ook gebruikt kan worden om bijvoorbeeld te sparen voor de 10-jaarlijkse afkoop van het 

onderhoud van Alecto.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 
5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

De wijzigingen zijn in samenspraak met de financiële raadswerkgroep tot stand gekomen.  
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7 Kosten, baten en dekking 

Er zijn geen kosten aan verbonden, wel vindt verschuiving plaats binnen de reserves en 

voorzieningen. 

8 Evaluatie 

Evaluatie van de aanpassingen in de verordening worden in de financiële raadswerkgroep 

geëvalueerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 

Bijlagen: 1. Nota reserves en voorzieningen 2011 


