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1. Inleiding 
In het coalitieakkoord wordt een degelijk financieel beleid beoogd. Meevallers vallen vrij naar de 
algemene reserve, tegenvallers moeten worden gecompenseerd binnen het begrotingshoofdstuk / 
door de portefeuillehouder. Risico’s worden in beeld gebracht en er worden adequate 
voorzieningen/maatregelen getroffen en vervangingsreserves worden op het benodigde niveau 
gebracht. Dit beleid heeft als basis gediend voor deze nota. 

Daarnaast is in de Financiële Verordening van de gemeente Leiderdorp (2010) het volgende 
opgenomen: 

 
De beleidsnota reserves en voorzieningen is voor het laatst in 2008 vastgesteld door de raad. Deze 
nota vervangt de adviesnota heroverweging reserves en voorzieningen uit 2008. 
In deze geactualiseerde nota reserves en voorzieningen zal onder andere ingegaan worden op het 
onderscheid tussen reserves (eigen vermogen) en voorzieningen (vreemd vermogen). Voorts 
zijn aard en het doel van de verschillende reserves en voorzieningen geactualiseerd aan de hand van 
de meest recente situatie.  

 
2. Definities, kader en functie 
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is formeel afhankelijk van de vraag of de Raad de 
bestemming kan wijzigen. Wanneer dat mogelijk is, is er sprake van een reserve. Wanneer de 
bestemming van deze gelden niet (meer) door de raad kan worden veranderd is er sprake van een 
voorziening. 
De boekhoudkundige regels voor het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen zijn te 
vinden in de artikelen 41 tot en met 45 van het Besluit Begroting en Verantwoording. 
 
Reserves  
Deze kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te 
merken en die (bedrijfseconomisch gezien) vrij te besteden zijn. 

 

Artikel 11 – Reserves en voorzieningen. 

1. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een Nota reserves en voorzieningen aan. 
De raad stelt de nota vast. De nota behandelt: 
a. de vorming en besteding van reserves; 
b. de vorming en besteding voor voorzieningen; 
c. de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen. 

 

2. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal aangegeven: 
a. het specifieke doel van de reserve; 
b. de voeding van de reserve; 
c. de maximale hoogte van de reserve en; 
d. de maximale looptijd. 

In de balans worden de reserves onderscheiden in: 

• Algemene reserve 
De algemene reserve bevat gelden, waaraan door de raad nog geen bestemming is gegeven. In 
principe is de algemene reserve dan ook vrij aanwendbaar. Deze reserve dient primair als buffer voor 
afdekking van risico’s. 
 

• Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves worden onderscheiden in: 

1. bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die 
aan derden in rekening worden gebracht wegens door de gemeente geleverde 
prestatie(egalisatiereserve); 

2. overige bestemmingsreserves;  
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan provinciale staten respectievelijk de raad een bepaalde 
bestemming heeft gegeven. 
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Via de begroting c.q. begrotingswijziging worden mutaties in reserves door de raad geaccordeerd. Alle 
reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve, worden gerekend tot de algemene reserve(s). Mutaties 
in reserves worden niet in programma’s (en producten) verantwoord maar maken onderdeel uit van de 
resultaatbestemming. Alle toekomstige uitnamen uit de reserves worden direct na besluitvorming via 
een begrotingswijziging verwerkt. In de begrotingswijziging wordt steeds het verwachte saldo van de 
reserve vóór en ná de wijziging aangegeven. 
 
Aan reserves mag (via resultaatbestemming) rente toegevoegd worden, dit werd in Leiderdorp alleen 
bij de reserves bouw- en grondexploitaties en W4 gedaan. Dit is van oudsher zo gegroeid. In deze 
nota wordt voorgesteld in vervolg uitsluitend nog rente toe te rekenen aan de bestemmingsreserve 
W4. Als aan reserves wel rente toegerekend wordt betekent dit een extra last in de exploitatie.  
 
In deze nota wordt voor een aantal reserves een plafond bepaald. Zodra de reserve boven dit plafond 
uitkomt zal het bedrag boven het plafond vrij vallen ten gunste van het resultaat van het lopende jaar. 
Voor een aantal reserves is een signaalbedrag ingevoerd. Het gaat hier om tariefegalisatie-reserves. 
De saldi van deze reserves mogen niet vrij vallen, maar moeten terugvloeien naar de burgers. Zodra 
het signaalbedrag bereikt wordt zullen de tarieven herzien moeten worden of dient onderbouwd te 
worden waarom de tarieven niet kunnen dalen. 

 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden onmiddellijk gevormd op het moment dat een bepaald feit zich voordoet. Het 
college van Burgemeester en Wethouders is hier verantwoordelijk voor.  

 
Essentieel is dat er sprake is van een te kwantificeren financiële verplichting of financieel risico. 
Voorzieningen moeten precies dekkend zijn voor deze verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet kleiner 
of groter zijn dan de verplichtingen en risico’s, waarvoor ze zijn ingesteld. 
 
Een voorziening kan een egalisatiefunctie hebben (sub c). Belangrijk hierbij is dat de reden waarvoor 
een voorziening getroffen wordt zijn oorsprong moet hebben in het jaar waarin de voorziening 
getroffen is. Ook moet een egalisatievoorziening voor onderhoud worden onderbouwd met een 
beheerplan waarvan de hoogte van de stortingen in en onttrekkingen aan de voorziening zijn afgeleid. 
Dit beheerplan dient periodiek te worden geactualiseerd. 
 
Dotaties in de voorzieningen komen ten laste van het programma/product waarop de voorziening 
betrekking heeft. Onttrekkingen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt. 
 
Bij voorzieningen is het volgens artikel 45 van het BBV niet toegestaan om rente bij te schrijven: 
“voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en 
risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s waarvoor ze zijn ingesteld. 
Het is daarom niet toegestaan rente toe te rekenen aan voorzieningen” . Uitzondering hierop zijn 
voorzieningen die tegen contante waarde gewaardeerd zijn. Dit wordt in Leiderdorp niet gedaan. 
 
3. Weerstandsvermogen 
Een aantal reserves en voorzieningen worden (deels) gezien als weerstandsvermogen ter afdekking 
van mogelijke risico’s. Dit is vastgelegd in de kadernota Weerstandsvermogen & Risicomanagement, 

BBV Artikel 44 
1. Voorzieningen worden gevormd wegens: 

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs in te schatten. 

b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; 

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 

2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed 
moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen 

3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume 
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een overzicht hiervan is als bijlage 2 opgenomen. Deze bijlage is geactualiseerd op basis van deze 
nota reserves en voorzieningen. 
 
4. Wijzigingen ten opzichte van herziene nota 2008 
Voor verwerking van de wijzigingen was sprake van 24 reserves en 15 voorzieningen. Na verwerking 
van onderstaande mutaties heeft de gemeente 21 reserves (op termijn minder) en 8 voorzieningen. 
De reden voor deze wijziging is het meer inzichtelijk maken van het totaal aantal reserves en 
voorzieningen aan de ene kant maar het behouden van inzicht in het weerstandsvermogen aan de 
andere kant. De relatie tussen programma’s, einddoelen (thema's) en geld is door deze wijzigingen 
versterkt. 
 
Nieuwe reserves/voorzieningen 

• Reserve InformatieBeleidsPlan (IBP) 
De reserve wordt ingesteld vanwege het fluctueren van de (financiële) omvang van de kosten en het 
feit dat de planning van implementaties kunnen vertragen. Deze verandering in de planning heeft als 
oorzaak andere prioriteiten als gevolg van veranderende wetgeving.  
 
Opgeheven reserves 

• Reserve milieu 
De reserve was ingesteld bij oprichting milieudienst om schommeling in 1

e
 jaren te dekken, de 

Milieudienst beschikt inmiddels zelf over voldoende reserves. Het saldo ad € 50.000 zal 
vrijvallen naar de algemene reserve. 

• Reserve welzijn 
Reserve was opgebouwd uit 1 bedrag ten behoeve van kinderopvang BSOD, het saldo zal 
vrijvallen naar egalisatiereserve exploitatielasten. Na oplevering van de BSOD zijn de definitieve 
kapitaallasten van het gebouw bekend. Een eventueel verschil tussen de begroting en de 
werkelijke kapitaallasten worden dan opgevangen door dit bedrag cq het bedrag valt alsdan vrij 
in de algemene reserve. 

• Reserve betonnen bruggen 
Saldo is in 2010 overgeheveld naar voorziening (cf raadsbesluit oktober 2010) 

• Reserve BTW-compensatiefonds  
Reserve ingesteld bij starten BTW-compensatiefonds en is inmiddels leeg 

 
Op termijn opheffen 

• Reserve regionalisering;4 jaar na start van het Servicepunt71 opheffen 

• Reserve W4; Na afronding W4 opheffen 

• Reserve GR oude Rijnzone; Opheffen zodra leeg (5 jaar na 1
e
 bijdrage) 

• Voorziening stichtingsvorming OBSG; Na laatste betaling opheffen in 2012 

• Voorziening liq. Streekmuziekschool; Na laatste betaling opheffen (datum nog niet bekend) 
 
Samengevoegd 

• Reserve vreemdelingenbeleid/reserve Sociaal Beleid 
Samengevoegd tot reserve Sociaal beleid.  

• Onderhoudsvoorzieningen wegen / openbare verlichting / bruggen 
 Samengevoegd tot voorziening infrastructuur. 

• Onderhoudsvoorziening waterwegen / groenstructuren 
Samengevoegd tot voorziening waterwegen 

• Onderhoudsvoorziening gemeentelijke- / onderwijsgebouwen / sportaccommodaties 
Sportfondsen Leiderdorp en molens 
Samengevoegd tot voorziening gemeentelijke gebouwen. 

• Onderhoudsvoorziening Sportpark Bloemerd en Speelplaatsen 
Samengevoegd tot voorziening Sport en Spel 
 

Algemene reserve grondverkopen 

• De naam van deze reserve wijzigen in Algemene reserve bouw – en grondexploitaties en vanaf 
1-1-2011 geen rente meer toe te rekenen aan deze reserve. 

 
Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon 
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• Omzetten naar een aparte algemene reserve in plaats van bestemmingsreserve, de reserve 
heeft geen specifieke bestemming De reserve gaat niet op in de algemene reserve maar blijft 
op deze manier apart zichtbaar. 

 
Reserve WMO 

• Naam wijzigen in Reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs. Hieraan worden op termijn ook 
andere open einde regelingen inzake zorg, welzijn, jeugd en onderwijs toegevoegd zoals 
leerlingenvervoer.  

 
Reserve Kapitaalinvesteringen met economisch nut 

• Naam wijzigen in Egalisatiereserve exploitatielasten. De bestemming van de reserve wordt 
uitgebreid met voeding ten behoeve van andere lasten niet zijnde kapitaallasten. 

 
 
Reserve bouwleges omzetten naar reserve omgevingsvergunning 

• Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wabo van kracht geworden. Als gevolg hiervan wordt niet 
langer gesproken over bouwleges maar over leges omgevingsvergunning. De betreffende 
egalisatiereserve verandert hiermee van naam. 
 

Voorziening Wachtgelden wethouders omzetten naar voorziening Wachtgelden Bestuurders 

• In verband met de wachtgeldverplichting aan de burgemeester wordt de naam van deze 
voorziening gewijzigd. 

Als bijlage worden alle (nieuwe) reserves en voorzieningen toegelicht. 
 
5. Inwerkingtreding 

• Deze “nota reserves en voorzieningen 2011” treedt in werking op de dag na goedkeuring door 
de gemeenteraad.  

• De in het besluit genoemde wijzigingen met betrekking tot reserves en voorzieningen worden 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 in de financiële administratie verwerken. 

• Deze nota treedt in plaats van de “adviesnota heroverweging reserves en voorzieningen”  
zoals besloten op 11 februari 2008. 

• De adviesnota heroverweging reserves en voorzieningen uit 2008 wordt na inwerkingtreding 
ingetrokken. 
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Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen 
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Algemene reserve 
 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken       
   
Soort reserve:    Algemene reserve 
 
Doelstelling: 
De algemene reserve is als weerstandskas van de gemeente het vangnet voor onverwachte (grote) 
financiële uitgaven.  De algemene reserve is vrij besteedbaar. Tevens fungeert deze reserve binnen 
de kaders  van het weerstandsvermogen als dekkingsreserve. 
 
Toerekening rente:    nee  
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Voeding: 
Voeding vindt plaats door: overboeking van het voordelig resultaat van de dienstjaren na 
resultaatbestemming, een nadelig resultaat wordt ten laste van de algemene reserve gebracht; 
 
Opmerkingen:  
Het saldo van de vervallen reserve milieu is aan deze reserve toegevoegd. 
 
 
Saldo per 1/1/2011: € 2.383.004,= 
 
 
 

Algemene reserve bouw- en grondexploitaties 
 
Verantwoordelijke afdeling: Projecten     
 
Soort reserve:    Algemene reserve 
  
Doelstelling: 
Reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van 
bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en wordt gevoed door voordelen op 
bouwgrondexploitaties. Op deze manier kan ook gestalte worden gegeven aan een beleid waarbij de 
mogelijkheid wordt opengehouden om tekorten uit de ene exploitatie te compenseren met positieve 
opbrengsten uit andere exploitaties. 

 

Toerekening rente:    Nee  
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Voeding: 
De reserve wordt gevoed uit exploitatie overschotten uit afgesloten complexen. Jaarlijks wordt 
rekening gehouden met een onttrekking van maximaal € 40.000 uit deze reserve ten behoeve van 
onderzoeken naar nieuwe projecten waar nog geen financiering voor geregeld is. 
De rente over de grond Boterhuispolder wordt t/m 2012 ten laste van de reserve gebracht. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 828.795,= 
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Algemene reserve verkoop aandelen Nuon 
 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken       
   
Soort reserve:    Algemene reserve 
 
Doelstelling: 
De opbrengst van de verkoop aandelen Nuon is gestort in een algemene reserve als weerstandskas 
van de gemeente en een vangnet voor onverwachte (grote) financiële uitgaven.  Deze algemene 
reserve is vrij besteedbaar. Tevens fungeert deze reserve binnen de kaders van het 
weerstandsvermogen als dekkingsreserve. 

 

Toerekening rente:    nee  
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Voeding: 
De reserve is gevoed door de opbrengst van de verkoop Nuon-aandelen in 2009. Daarnaast wordt de 
vrijgevallen Escrow hierin gestort. 
 
Opmerkingen:  
Deze reserve is omgezet van een bestemmingsreserve naar algemene reserve 
 
 
Saldo per 1/1/2011: € 7.671.011,= 
 
 

Egalisatiereserve omgevingsvergunning 
 
Verantwoordelijke afdeling: Gemeentewinkel 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve ter egalisatie van tarieven 
 
Doelstelling: 
Egaliseren van baten of lasten van de producten met betrekking tot de omgevingsvergunningen om 
schommelingen in het tarief te voorkomen. Het tarief over alle jaren heen is maximaal 100% 
kostendekkendheid. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    signaalbedrag € 250.000  
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo van de producten woningtoezicht 
(82301) in deze reserve gestort / een negatief saldo van dit product onttrokken.  
 
Opmerkingen:  
Voorheen egalisatiereserve bouwleges. De kosten van producten met betrekking tot de 
omgevingsvergunningen worden voor egalisatie gecorrigeerd met BTW en een overheadtoeslag voor 
de interne uren. 
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt zullen de tarieven van leges 
omgevingsvergunning herzien worden zodat de gelden terugvloeien naar de burger óf zal een 
onderbouwing gegeven worden van het saldo. 
 
Saldo per 1/1/2011:€ 1,= 
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Egalisatiereserve leges begraafplaats 
 
Verantwoordelijke afdeling: Gemeentewerken 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve ter egalisatie van tarieven 
 
Doelstelling: 
Egaliseren van baten of lasten ten behoeve van lijkbezorging om schommelingen in het tarief te 
voorkomen. Het tarief over alle jaren heen is maximaal 100% kostendekkendheid. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    signaalbedrag € 250.000 
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo van graven & delven en de aula van de 
begraafplaats enerzijds en opbrengsten van begraafrechten en aankopen van graven anderzijds in  
deze reserve gestort / een negatief saldo onttrokken.  
 
Opmerkingen:  
De kosten van het product begraafplaats worden voor egalisatie gecorrigeerd met BTW en een 
overheadtoeslag voor de interne uren. 
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt zullen de tarieven van lijkbezorging herzien 
worden zodat de gelden terugvloeien naar de burger óf zal een onderbouwing gegeven worden van 
het saldo. 
 
Saldo per 1/1/2011:): € 101.068,= 
 

Egalisatiereserve riolering     
 
Verantwoordelijke afdeling: Gemeentewerken 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve ter egalisatie van tarieven 
 
Doelstelling: 
Egaliseren van baten of lasten op het product Riolering om schommelingen in het tarief te voorkomen. 
Het tarief over alle jaren heen is maximaal 100% kostendekkendheid. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    signaalbedrag € 1.500.000  
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo van het product Riolering in deze 
reserve gestort / een negatief saldo van dit product onttrokken.  
 
Opmerkingen:  
De kosten van het product Riolering worden voor egalisatie gecorrigeerd met BTW en een 
overheadtoeslag voor de uren van  Gemeentewerken. 
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt zullen de tarieven herzien worden zodat de 
gelden terugvloeien naar de burger óf zal een onderbouwing gegeven worden van het saldo. 
Het saldo per 1-1-2011 ligt boven het signaalbedrag, de onderbouwing hiervan is weergegeven in het 
GRP dat in de raad van mei 2011 is vastgesteld.  
 
Saldo per 1/1/2011: € 1.661.320,= 
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Egalisatiereserve reiniging     
 
Verantwoordelijke afdeling: Gemeentewerken 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve ter egalisatie van tarieven 
 
Doelstelling: 
Egaliseren van baten of lasten op het product Reiniging om schommelingen in het tarief te voorkomen. 
Het tarief over alle jaren heen maximaal 100% kostendekkendheid. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    signaalbedrag € 1.500.000  
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo van het product Reiniging in deze 
reserve gestort / een negatief saldo van dit product onttrokken.  
 
Opmerkingen:  
De kosten van het product Reiniging worden voor egalisatie gecorrigeerd met BTW en een 
overheadtoeslag voor de uren van  Gemeentewerken. 
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt zullen de tarieven herzien worden zodat de 
gelden terugvloeien naar de burger óf zal een onderbouwing gegeven worden van het saldo. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 2.066.900,= 
 
 

Reserve Kunst en Cultuur     
 
Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Deze reserve is gevormd voor het nieuw plaatsen van kunstwerken, subsidiering van vernieuwende 
culturele activiteiten en overige kunstaangelegenheden. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    maximum (plafond) van € 50.000 
Dit plafond is gelijk aan 3 x de jaarlijkse dotatie in de reserve  
Dit plafond gaat in per 31-12-2011 
 
Voeding: 
Deze reserve wordt jaarlijks gevoed met een vast bedrag van € 15.925. Daarnaast wordt bij 
inbreidingsgebieden in principe 2 % van de grondopbrengsten beschikbaar gesteld voor kunst in de 
openbare ruimte. Dit is vastgelegd in de beleidsnota ‘van klei naar kunst 2007-2014’. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 72.346,= 
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Reserve Sociale woningbouw 
 
Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Reserve om knelpunten op het gebied van de volkshuisvesting te kunnen oplossen.  
De huidige marktontwikkelingen leiden er toe dat het steeds moeilijker is om sociale woningbouw te 
plegen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Voeding: 

• Gelden uit antispeculatie bedingen worden toegevoegd aan de reserve sociale woningbouw. 

• Vergunningen voor splitsing- en samenvoeging kunnen op basis van de huisvestingsverordening 
1998 per m2 belast worden, dit wordt aan deze reserve toegevoegd. Deze verordening zal 
worden herzien in de Verordening wijziging Woningvoorraad 

• Inkomsten door afkoop van sociale woningbouw worden conform beleidsregels uit Zicht op 
Wonen III en notitie sociale woningbouw (december 2010) bij kleine projecten aan de reserve 
toegevoegd. 

 
Saldo per 1/1/2011: € 25.086,= 
 
 

Reserve rekenkamer 
 
Verantwoordelijke afdeling: Griffie 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige  
 
Doelstelling: 
Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan de rekenkamer voor de uitvoering van 
onderzoeken. De reserve is ingesteld vanwege het fluctueren van de (financiële) omvang van de 
onderzoeken en het niet gelijktijdig verlopen van onderzoeken met kalenderjaren.  
 
De kosten die gemaakt worden betreffen onder andere presentiegelden en onderzoekskosten. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    maximum (plafond) van € 50.000 
 
Voeding: 
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van o.a. 
onderzoeken. De niet uitgegeven gelden kunnen, mits de bovengrens van € 50.000 nog niet is bereikt,  
worden toegevoegd aan de reserve. 
Wordt het jaarlijkse exploitatiebudget overschreden, dan wordt het bedrag van de overschrijding 
onttrokken uit de reserve. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 50.000,= 
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Reserve Voormalig personeel 
 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Deze reserve dient ter dekking van kosten die ontstaan doordat een medewerker niet meer in dienst is 
bij de gemeente Leiderdorp, maar wel (tijdelijk) recht heeft op salarisbetaling van de gemeente 
(wachtgeldregeling).  
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Voeding: 
De reserve is in 2009 gevoed met een bedrag dat toereikend was voor de op dat moment bekende 
verplichtingen. Voor elke toekomstige nieuwe wachtgelder zal bij het ontstaan van de aanspraak direct 
het extra benodigde bedrag worden gereserveerd. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 822.326,= 
 
 
 
 
 
 

Reserve Sociaal Beleid 
 
Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De reserve dient voor het egaliseren van positieve- of negatieve saldi, die voortkomen uit de 
exploitatiebudgetten van diverse open-einde regelingen van programma Werk en Inkomen (b.v. WWB, 
Participatie-budget, Minimabeleid, WSW). 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    maximum (plafond) van € 750.000 
 
Voeding: 
Voeding vindt plaats door bij het opstellen van de jaarrekening een positief saldo (gerealiseerd ten 
opzichte van begroot) van onderstaande producten in deze reserve te storten / een negatief saldo 
hiervan uit deze reserve te onttrekken. Hierbij worden uitvoeringskosten en kapitaallasten niet 
meegenomen. 
WSW    (61005)  Minimabeleid  (61401)  WWB (61001)  
Participatiebudget (62301)  Vreemdelingenbeleid (62101)     
 
Opmerkingen:  
De reserve is ontstaan uit samenvoeging van reserve Vreemdelingenbeleid en Sociaal beleid 
 
Saldo per 1/1/2011: € 485.048,= 
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Reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs 
 
Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De reserve dient voor het egaliseren van positieve- of negatieve saldi, die voortkomen uit de 
exploitatiebudgetten van de Wet Maatschappelijk ondersteuning.  
Zodra de beleidsnota WMO is vastgesteld en geïmplementeerd zal het doel wijzigen in:  
De reserve dient voor het egaliseren van positieve- of negatieve saldi, die voortkomen uit de 
exploitatiebudgetten van de Wet Maatschappelijk ondersteuning. diverse regelingen binnen 
programma 1 zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Leerlingenvervoer. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    maximum (plafond) van € 1.500.000, dit plafond is gelijk aan 41% van 
de jaarlijkse budgetten. Na vaststelling en implementatie van de beleidsnota WMO zal het plafond 
wijzigen naar € 1.200.000, dit plafond is gelijk aan 33% van de jaarlijkse budgetten. 
 
Voeding:   Voeding vindt plaats door bij het opstellen van de jaarrekening een 
positief saldo (gerealiseerd ten opzichte van begroot) van onderstaande producten in deze reserve te 
storten / een negatief saldo hiervan uit deze reserve te onttrekken. Hierbij worden uitvoeringskosten 
en kapitaallasten niet meegenomen.   
#WVG (65201)    #WMO beleid (62006)    #WMO huish. Verzorging  (62201)  
Na vaststelling en implementatie beleidsnota WMo wordt ook product Leerlingenvervoer (48003) 
geëgaliseerd. 
Opmerkingen:    De reserve is ontstaan uit de reserve WMO. 
 
Saldo per 1/1/2011:   € 1.423.221,= 
 

Reserve  Jaarafsluiting 
 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Budgetten meenemen naar het volgende jaar. Dit betreft budgetten die een jaaroverschrijdend 
karakter hebben als gevolg van planningverschillen in de realisatie. Hierbij kan gedacht worden aan 
activiteiten die plaatsvinden cq geleverd worden in het opvolgende kalenderjaar. Op het moment dat 
deze budgetten niet worden bestemd (via resultaatbestemming) in de reserve jaarafsluiting, loopt de 
realisatie gevaar als gevolg van een budgettekort in het jaar daarop. De raad neemt over de 
toevoeging aan de reserve via een begrotingswijziging een besluit. Volgens planning (realisatie) 
worden de middelen besteed ten laste van de reserve jaarafsluiting. Ook deze mutatie wordt door 
middel van een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Voeding:   Lopende het jaar worden alle posten, waarbij vertraging in de 
realisatie is voorzien middels begrotingswijziging toegevoegd aan deze reserve. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 567.044,= 
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Egalisatiereserve exploitatielasten 
 
 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Egalisatie van lasten over de jaren heen. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Voeding: 
De reserve wordt gevoed door gerichte bijdragen, welke bestemd zijn voor dekking van 
schommelingen in kapitaallasten of andere lasten van specifiek aangewezen producten.  
De lasten worden in de exploitatiebegroting gedekt door een onttrekking uit deze reserve.  
 
Saldo per 1/1/2011: € 7.211.919,= 
 
Opmerkingen:  
Voorheen reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut. 
Te denken valt aan dalende kapitaallasten van de Brede School West of de gelijkmatige opbouw van 
toekomstige eenmalige betalingen aan derden (vb. 10-jarige afkoop onderhoud Alecto). 
 
 
 

Reserve  Regionaal investeringsfonds (RIF) 
 
Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De reserve dient ter dekking van de in 2008 besloten bijdrage aan het RIF van € 571.000 per jaar 
gedurende 15 jaar. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     De reserve zal na de laatste betaling worden opgeheven. 
 
Gewenste omvang:   Saldo moet voldoende zijn om de jaarlijkse bijdragen voor de 

resterende jaren te kunnen afdekken. 
 
Voeding: 
De reserve is in 2009 gevoed uit de opbrengst van de Nuon aandelen. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 6.852.000,= 
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Reserve  Regionalisering 
 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De vorming van de regionale brandweer en het opzetten van het Servicepunt71 brengen in eerste 
aanleg transitiekosten met zich mee. De reserve is ingesteld om deze eenmalige kosten te kunnen 
financieren. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:      
De reserve zal 4 jaar na start van het Servicepunt 71 worden opgeheven, een eventueel resterend 
saldo zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Voeding: 
De reserve is in 2009 gevoed uit de opbrengst van de Nuon aandelen. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 1.041.433,= 
 
 
 
 
 
 

Reserve Gemeenschappelijke regeling Oude Rijn Zone 
 
Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De reserve dient ter dekking van de in 2010 besloten bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling 
van € 300.000 per jaar gedurende 5 jaar. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     De reserve zal na de laatste betaling worden opgeheven, dit is 5 jaar 
na de eerste bijdrage. 
 
Gewenste omvang:   Saldo moet voldoende zijn om de jaarlijkse bijdragen voor de 

resterende jaren te kunnen afdekken. 
 
Voeding: 
De reserve is in 2009 met een bedrag van € 1.500.000 gevoed  uit de algemene reserve. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 1.500.000,= 
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Reserve Informatiebeleidsplan (Nieuw) 
 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige  
 
Doelstelling: 
Het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het InformatieBeleidsPlan (b.v. voor 
de uitvoering van onderzoeken). De reserve is ingesteld vanwege het fluctueren van de (financiële) 
omvang van de kosten.  
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:     geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    maximum (plafond) van € 600.000 
 
Voeding: 
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor het uitvoeren 
InformatieBeleidsPlan.  De niet uitgegeven gelden kunnen, mits de bovengrens van € 600.000 nog 
niet is bereikt,  worden toegevoegd aan de reserve. 
Wordt het jaarlijkse exploitatiebudget overschreden, dan wordt het bedrag van de overschrijding 
onttrokken uit de reserve. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 0,= 
 
 
 
 

Reserve  W4 
 
Verantwoordelijke afdeling: Projecten 
 
Soort reserve:   Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Als uitvloeisel van de overeenkomst met Rijkswaterstaat moet de gemeente bij oplevering van de 
Tunnelbak van de Rijksweg A4 € 8 miljoen (+index) betalen. Alle deelprojecten W4 die worden 
afgesloten worden verrekend met deze reserve, zodat de bijdrage betaald kan worden. De reserve 
loopt na oplevering van het laatste W4 project op nul.  
 
Toerekening rente:    ja 
 
Looptijd:     na afronding W4 opheffen 
 
Gewenste omvang:    uiteindelijk moet  de reserve voldoende saldo hebben om de bijdrage 
aan RWS te kunnen betalen 
 
Voeding: 
De reserve is in 2004 eenmalig gevoed met de ontvangen leges van de HSL van € 1.805.595. Alle 
projecten W4 die worden afgerond worden ten gunste/ten laste van deze reserve verrekend. 
Eventuele voorzieningen voor negatief lopende complexen W4 worden gevormd uit deze reserve.  
 
Saldo per 1/1/2011: € 4.773.852,= 
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Voorziening Pensioenoverdrachten wethouders 
 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken 
 
Soort voorziening: Risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is (art. 44 lid 
1b van de BBV) 

Doelstelling: 
Met ingang van 2001 heeft een wethouder de mogelijkheid om zijn opgebouwde pensioen over te 
dragen. Voor de (gewezen) wethouders bestaat het recht om tot 2 maanden na afloop van het 
dienstverband het opgebouwde pensioen over te laten dragen aan een pensioenfonds. De gemeente 
is verplicht om aan een tijdig gedaan verzoek te voldoen.  Deze voorziening wordt alleen opgebouwd 
voor de huidige wethouders en de gewezen wethouders voor zover de verplichting nog opeisbaar is. 
 
Gewenste omvang:   Afstemmen op de actuarieel berekende contante waarde van de 

pensioenverplichting van binnen de doelstelling vallende wethouders.  
 
Voeding: 
Jaarlijks wordt na actuele herberekening van de contante waarde in de begroting een toevoeging 
/onttrekking aan de voorziening opgenomen. 
 
Meerjarenplanning: 
aanwezig:    ja (niet openbaar) 
Opmerkingen:  
Als het recht voor de (gewezen) wethouders na 2 maanden vervalt zal het overschot van de 
voorziening onttrokken worden en toegevoegd worden aan de algemene reserve. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 305.827,= 
 

Voorziening Liquidatie Streekmuziekschool 
 

Verantwoordelijke afdeling: Beleid 
 
Soort voorziening: Risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is (art. 44 lid 
1b van de BBV) 

Doelstelling: 
Alle uitgaven die betrekking hebben op de ontbinding van de streekmuziekschool worden onder deze 
voorziening verantwoord als uit te keren verplichting.  
 
Gewenste omvang:   Afstemmen op aantal personen en de duur dat aanspraak op de 

regeling gemaakt kan worden. Hiertoe jaarlijks een actualisatie 
uitvoeren.  

 
Voeding: 
Op basis van te verwachten meerjarige aanspraken is bij oprichting van de voorziening in 2001 door 
de deelnemende gemeenten een bedrag gestort. In 2008 is door de gemeente Kaag en Braassem 
(voorheen Alkemade) een afkoopsom betaald voor de resterende looptijd.   
 
Meerjarenplanning: 
aanwezig:    ja (niet openbaar)   
 
Opmerkingen:  
Na de laatste betalingen aan voormalige werknemers van de Streekmuziekschool zal de voorziening 
opgeheven worden. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 16.345,= 
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Voorziening Stichtingsvorming OBSG 
 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken 
 
Soort voorziening: Risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is (art. 44 lid 
1b van de BBV) 

Doelstelling: 
Bij stichtingsvorming van het bestuur van de Openbare BasisScholen gemeenschap is een 
voorziening getroffen voor de te betalen bruidsschat aan de stichting. 
 
Gewenste omvang:   Afgestemd op nog te betalen bruidsschat. 
 
Voeding: 
Op basis van te afspraken met de OBSG is bij oprichting van de stichting een voorziening gevormd 
ten laste van de algemene reserve.  
 
Meerjarenplanning: 
aanwezig:    ja 
 
Opmerkingen:  
Voorziening wordt eind 2012 (na laatste betaling) opgeheven 
 
Saldo per 1/1/2011: € 90.000,= 
 
 
 
 
 

Voorziening Wachtgelden Bestuurders 
 

Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken 
 
Soort voorziening: Risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is (art. 44 lid 
1b van de BBV) 

Doelstelling: 
Op basis van een daartoe geldende regeling kunnen (voormalige) wethouders/burgemeesters na hun 
aftreden aanspraak maken op een wachtgeldregeling. 
 
 
Gewenste omvang:   Afstemmen op aantal personen en de duur dat aanspraak op de 

regeling gemaakt kan worden. Hiertoe jaarlijks een actualisatie 
uitvoeren.  

 
Voeding: 
Op basis van te verwachten meerjarige aanspraken wordt jaarlijks de dotatie ten laste van de 
exploitatie berekend. 
 
Meerjarenplanning: 
aanwezig:    ja (niet openbaar) 
 
Opmerkingen:  
Als het recht voor de (gewezen) wethouders/burgemeesters vervalt zal het overschot van de 
voorziening onttrokken worden en toegevoegd worden aan de algemene reserve. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 207.916,= 
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Voorziening Infrastuctuur (nieuw) 
 

Verantwoordelijke afdeling: Gemeentewerken 
 
Soort voorziening: 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(art. 44 lid 1c van de BBV) 

Doelstelling: 
De voorziening is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op basis van 
een actueel onderhoud beheerprogramma en de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal 
begrotingsjaren te verdelen.  
 
Gewenste omvang:    Afstemmen op onderhoudsplan.  
 
Voeding: 
De hoogte van de jaarlijkse dotatie wordt bepaald op basis van het onderhoud beheerprogramma 
Wegen, Openbare verlichting en Bruggen. Dotatie wordt afgestemd op het gemiddelde van de 
jaarlijkse lasten voor minimaal 10 jaar.   
Onttrekkingen vinden plaats op basis van vastgestelde jaarschijf van de onderhoudsplanning, deze 
worden rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt. 
 
Meerjarenplanning: 
aanwezig:    ja 
Opmerkingen:  
Samenvoeging voorziening Wegen, Openbare Verlichting en Bruggen tot voorziening Infrastructuur. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 3.379.271,= 
 

Voorziening Waterwegen (samengevoegd) 
 

Verantwoordelijke afdeling: Gemeentewerken 
 
Soort voorziening: 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(art. 44 lid 1c van de BBV) 

Doelstelling: 
De voorziening is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op basis van 
een actueel onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal 
begrotingsjaren te verdelen.  
 
Gewenste omvang:    Afstemmen op onderhoudsplan.  
 
Voeding: 
De hoogte van de jaarlijkse dotatie wordt bepaald op basis van het meest actuele onderhoud 
beheerprogramma Waterwegen en Groenstructuren. De dotatie wordt afgestemd op het gemiddelde 
van de verwachte jaarlijkse lasten voor minimaal 10 jaar..  
Onttrekkingen vinden plaats op basis van vastgestelde jaarschijf van de onderhoudsplanning en 
worden rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt.. 
 
Meerjarenplanning: 
aanwezig:    ja 
Opmerkingen:  
Met ingang van deze nota is de voorziening Groenstructuren hieraan toegevoegd. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 494.444,= 
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Voorziening Sport & Spel (samengevoegd) 
 
Verantwoordelijke afdeling: Gemeentewerken 
 
Soort voorziening: 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(art. 44 lid 1c van de BBV) 

Doelstelling: 
De voorziening is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op basis van 
een actueel onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan gelijkmatig over een aantal 
begrotingsjaren te verdelen.  
 
Gewenste omvang:    Afstemmen op onderhoudsplan.  
 
Voeding: 
De hoogte van de jaarlijkse dotatie wordt bepaald op basis van het meest actuele onderhoud 
beheerprogramma Sportpark de Bloemerd en Speelplaatsen. Dit wordt afgestemd op het gemiddelde 
van de verwachte jaarlijkse lasten voor minimaal 10 jaar.  
Onttrekkingen vinden plaats op basis van vastgestelde jaarschijf van de onderhoudsplanning en 
worden rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt.. 
 
Meerjarenplanning: 
aanwezig:    ja 
Opmerkingen:  
De voorzieningen Sportpark Bloemerd en Speelplaatsen zijn samengevoegd tot deze voorziening. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 480.062,=  
 

Voorziening Gemeentelijke gebouwen (samengevoegd) 
 
Verantwoordelijke afdeling: Gemeentewerken 
 
Soort voorziening: 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(art. 44 lid 1c van de BBV) 

Doelstelling: 
De voorziening gemeentelijke gebouwen is ingesteld voor het planmatig kunnen uitvoeren van 
werkzaamheden op basis van een actueel onderhoud beheerprogramma en om de uitgaven ervan 
gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren te verdelen.  
 
Gewenste omvang:    Afstemmen op onderhoudsplan.  
 
Voeding: 
De hoogte van de jaarlijkse dotatie wordt bepaald op basis van het meest actuele onderhoud 
beheerprogramma voor gemeentelijke gebouwen. De dotatie wordt afgestemd op het gemiddelde van 
de verwachte jaarlijkse lasten voor minimaal 10 jaar.  
Onttrekkingen vinden plaats op basis van vastgestelde jaarschijf van de onderhoudsplanning en 
worden rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt.. 
 
Meerjarenplanning: 
aanwezig:    ja 
Opmerkingen:  
Voorzieningen onderwijsgebouwen, sportaccommodaties SFL en molens zijn toegevoegd. 
 
Saldo per 1/1/2011: € 3.157.935 



 

   22 

Bijlage 2: Componenten weerstandscapaciteit 
 

Naam Toelichting 

Opnemen 
in 

berekening 
weerstands 
capaciteit 

Direct / 
niet 
direct 

beschik- 
baar 

Algemene reserve Er rusten geen claims op deze reserve. Het saldo is als vrije 
ruimte aangemerkt. 

ja direct 

Reserve bouw- en 
grondexploitaties 

Betreft een financiële buffer voor niet sluitende grondexploitaties 
(waarvoor een voorziening moet worden gevormd ter grootte 
van de voorgecalculeerde verliezen). Het is een algemene 
reserve, kan zonder bestemmingswijziging worden aangewend. 

ja direct 

Algemene reserve 
verkoop aandelen 
Nuon 

Er rusten geen claims op deze reserve. Het saldo is als vrije 
ruimte aangemerkt. 

ja direct 

Egalisatiereserve 
omgevingsvergunning 

Deze reserve dient om de te berekenen leges niet jaarlijks te 
laten fluctueren. Er is echter sprake van vrije ruimte. 

ja direct 

Egalisatiereserve 
leges begraafplaats 

Deze reserve dient om de kosten van de begraafplaats niet 
jaarlijks te laten fluctueren. Er is echter sprake van vrije ruimte. 

ja niet 
direct 

Egalisatiereserve 
riolering 

Deze reserve dient om de tarieven voor rioolheffing niet jaarlijks 
te laten fluctueren. Eventueel beschikbare ruimte moet 
terugvloeien naar de belastingbetaler. 

nee n.v.t. 

Egalisatiereserve 
reiniging 

Deze reserve dient om de tarieven voor reiniging niet jaarlijks te 
laten fluctueren. Eventuele beschikbare ruimte moet 
terugvloeien naar de belastingbetaler. 

nee n.v.t. 

Reserve kunst en 
cultuur 

Gemeenteraad kan de bestemming van deze reserve nog 
wijzigen bij een calamiteit, er is sprake van vrije ruimte. 

ja niet 
direct 

Reserve sociale 
woningbouw 

Betreft reserve om knelpunten op het gebied van 
volkshuisvesting te kunnen oplossen. De raad kan bij een 
calamiteit de bestemming wijzigen. De reserve is als vrije ruimte 
te beschouwen. 

ja niet 
direct 

Reserve rekenkamer Betreft (egalisatie)reserve voor de uitvoering van 
rekenkameronderzoeken. Jaarlijkse voeding t.l.v. begroting 36K. 
Bij overschrijding onttrekking uit reserve. Vooralsnog sprake van 
vrije ruimte. 

ja niet 
direct 

Reserve voormalig 
Personeel 

Verplichting van kosten u.h.v. wachtgeldregeling. Deze reserve 
wordt niet als vrije ruimte beschouwd. 

nee n.v.t. 

Reserve sociaal 
beleid 

Deze reserve is in principe vrij besteedbaar maar met het oog 
op de open einde regeling waarschijnlijk verwaarloosbaar. 

nee n.v.t. 

Reserve zorg, welzijn, 
jeugd en onderwijs 

Deze reserve is in principe vrij besteedbaar maar met het oog 
op de open einde regeling waarschijnlijk verwaarloosbaar. 

nee n.v.t. 

Reserve jaarafsluiting   ja niet 
direct 

Egalisatiereserve 
exploitatielasten 

Deze reserve dient o.a. voor het opvangen van toekomstige 
kapitaallasten. In de begroting wordt rekening gehouden met 
vrijval uit deze reserve, daarom worden geplande onttrekkingen 
van de eerste vijf jaar niet meegenomen. 

ja niet 
direct 

Reserve  Regionaal 
investeringsfonds 
(RIF) 

De reserve dient ter dekking van de in 2008 besloten bijdrage 
aan het RIF. 

nee n.v.t. 

Reserve  
Regionalisering 

De reserve is ingesteld om deze eenmalige kosten regionale 
brandweer + servicvepunt71 te kunnen financieren. 

ja niet 
direct 

Reserve 
Gemeenschappelijke 
regeling Oude Rijn 
Zone 

De reserve dient ter dekking van de in 2010 besloten bijdrage 
aan de gemeenschappelijke regeling. 

nee n.v.t. 

Reserve 
Informatiebeleidsplan 

De reserve is ingesteld vanwege het fluctueren van de 
(financiële) omvang van de kosten.  

ja niet 
direct 
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Naam Toelichting 

Opnemen 
in 

berekening 
weerstands 
capaciteit 

Direct / 
niet 
direct 

beschik- 
baar 

Reserve W4 Dit betreft gereserveerde gelden om de afdracht naar RWS ad 
18 miljoen te kunnen voldoen 

nee n.v.t. 

Voorziening 
pensioenoverdrachten 
wethouders 

De voorziening mag niet lager zijn dan de actuarieel berekende 
contante waarde van de pensioenverplichting van de gemeente 
aan de voormalig wethouders. Er is geen sprake van vrije 
ruimte. 

nee n.v.t. 

Voorziening liquidatie 
streekmuziekschool 

Verplichting van kosten u.h.v. wachtgeldregeling van de 
Streekmuziekschool. Deze voorziening wordt niet als vrije ruimte 
beschouwd. 

nee n.v.t. 

Voorziening 
stichtingsvorming 
OBSG 

Verplichting van kosten u.h.v. afspraken met schoolbestuur. 
Deze voorziening wordt niet als vrije ruimte beschouwd. 

nee n.v.t. 

Voorziening 
Wachtgelden 
Bestuurders 

Verplichting van kosten u.h.v. wachtgeldregeling. Deze 
voorziening wordt niet als vrije ruimte beschouwd. 

nee n.v.t. 

Voorziening 
infrastructuur 

Egalisatie van kosten t.b.v. groot onderhoud aan. Conform 
meerjarenonderhoudsplanning. 20 % als vrije ruimte 
beschouwen. 

ja niet 
direct 

Voorziening 
waterwegen 

Egalisatie van kosten t.b.v. groot onderhoud aan waterwegen. 
Conform meerjarenonderhoudsplanning. 20 % als vrije ruimte 
beschouwen. 

ja niet 
direct 

Voorziening Sport & 
Spel 

Egalisatie groot onderhoud gebaseerd op onderhoudsplanning. 
20 % als vrije ruimte beschouwen. 

ja niet 
direct 

Voorziening 
gemeentelijke 
gebouwen 

Egalisatie groot onderhoud gemeentelijke gebouwen gebaseerd 
op onderhoudsplanning. 20 % als vrije ruimte beschouwen. 

ja niet 
direct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


