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1. Inleiding 

 

Aanleiding 

Op 16 december 2013 is de nota reserves en voorzieningen 2013 vastgesteld. Door wijziging 
in de wetgeving, waaronder de drie-decentralisaties, en de wens om het aantal reserves te 
verminderen wordt in deze nota voorgesteld om een aantal reserves op te heffen, samen te 
voegen en om één nieuwe voorziening op te nemen. Deze nota is gebaseerd op de nota van 
2013, de belangrijkste wijzigingen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht.   

Inwerkingtreding  

De “Nota reserves en voorzieningen 2016” treedt in werking met terugwerkende kracht naar  
1 januari 2016. De nota treedt in plaats van de “Nota reserves en voorzieningen 2013” zoals 
besloten op 16 december 2013. De Nota reserves en voorzieningen 2013 wordt na 
inwerkingtreding van deze nota ingetrokken. 

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de nota 2013 

In onderstaande overzichten zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen. Per wijziging is 
kort aangegeven waarom de mutatie wordt voorgesteld. De 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.  

a) Reserves 

Op te heffen reserves 
In onderstaande tabel volgt een opsomming van de op te heffen reserves met toelichting; 
 

 
 
Regionalisering 
De reserve wordt conform de nota Reserves en voorzieningen 2013 4 jaar na de start van 
Servicepunt71 opgeheven. 
 
Riolering 
Stelselwijziging; in december 2014 is een brief naar de gemeenteraad gestuurd met 
betrekking tot mogelijke verplichte vorming van een voorziening riolering. Gebleken is dat 
deze voorziening zal moeten worden gebruikt in plaats van de huidige egalisatiereserve. In 
de jaarrekening 2014 is het saldo per 31/12/2014 van de reserve dan ook overgeboekt naar 
de nieuwe voorziening. Deze voorziening heeft de balanscategorie door derden verkregen 
middelen met specifieke bestemming.  
 
Nieuw in te stellen reserve 
In onderstaande tabel volgt de nieuw in te stellen reserve met toelichting; 
 

 
 
Sociaal domein 
In navolging van de vereenvoudiging van de nota reserves en voorzieningen wordt 
voorgesteld om één reserve in te stellen voor het sociaal domein. Door de onzekerheden 

Reserves Toelichting

Regionalisering Afloop

Egalisatiereserve riolering Wetgeving

Reserves Toelichting

Sociaal Domein Vereenvoudiging

Nieuw in te stellen na actualisatie Nota reserves en voorzieningen
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rondom dit onderwerp zal geen plafond worden ingesteld op deze nieuw in te stellen reserve 
sociaal domein. 
 
Samen te voegen reserves 
In onderstaande tabel volgt een opsomming van samen te voegen reserves met toelichting; 
 

 
 
Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 
De reserve wordt opgeheven. Het saldo en de voorgenomen mutaties zullen bij de 1e 
bestuursrapportage 2016 worden toegevoegd aan de reserve sociaal domein.  
 
Sociaal beleid 
De reserve wordt opgeheven. Het saldo en de voorgenomen mutaties zullen bij de 1e 
bestuursrapportage 2016 worden toegevoegd aan de reserve sociaal domein.  
 
Kunst en cultuur 
De reserve wordt opgeheven. Het saldo en de voorgenomen mutaties zullen bij de 1e 
bestuursrapportage 2016 worden toegevoegd aan de reserve sociaal domein.  
 
Sociale woningbouw 
De reserve wordt opgeheven. Het saldo en de voorgenomen mutaties zullen bij de 1e 
bestuursrapportage 2016 worden toegevoegd aan de reserve bouw- en grondexploitaties. 
 
Aflopende reserves 
In onderstaande tabel volgt een opsomming van de aflopende reserves met toelichting; 
 

 
 
Kleine wijzigingen 
Actualisatie Reserve IBOR 
Conform besluit bij Beheervisie openbare ruimte (2014i00164) wordt de voeding als volgt: 
Voeding; in te stemmen om jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening eventuele 
overschotten op het regulier onderhoudsbudget IBOR (exclusief interne uren en exclusief 
riolering) te storten in de bestemmingsreserve IBOR). 
 
Informatiebeleidsplan 
In het doel van de reserve is toegevoegd dat ook het regionale informatiebeleidsplan als 
basis kan dienen voor toevoegingen en onttrekkingen uit de reserve. Tevens is het plafond 
verlaagd van € 600.000 naar € 400.000. 
 
Saldi en afdelingen 
In de bijlage bij de vorige nota werden de saldi van de reserves/voorzieningen en afdelingen 
genoemd. Deze saldi en afdelingen zijn in deze nota niet meer opgenomen, de saldi zijn 
terug te vinden in de jaarrekening en de begroting. 

 

Reserves Toelichting

Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs overheveling naar Reserve sociaal domein

Sociaal beleid overheveling naar Reserve sociaal domein

Kunst en cultuur overheveling naar Reserve sociaal domein

Sociale woningbouw overheveling naar Reserve Bouw-en grondexploitaties

Samenvoegen na actualisatie Nota reserves en voorzieningen

Reserves Toelichting

GR Oude Rijnzone Afloop in 2017

Regionaal investeringsfonds RIF Afloop in 2023

Implementatie 3D transities Afloop in 2017

Bestemmingsreserve W4 Afloop na afsluiten grondexploitaties

Aflopende reserves
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b) Voorzieningen 

Nieuw in te stellen voorziening 
In onderstaande tabel volgt de nieuw in te stellen voorziening met toelichting; 
 

 
 
Riolering 
Stelselwijziging; in december 2014 is een brief naar de gemeenteraad gestuurd met 
betrekking tot mogelijke verplichte vorming van een voorziening riolering. Gebleken is dat 
deze voorziening zal moeten worden gebruikt in plaats van de huidige egalisatiereserve. In 
de jaarrekening 2014 is het saldo per 31/12/2014 van de reserve dan ook overgeboekt naar 
de nieuwe voorziening. Deze voorziening heeft de balanscategorie door derden verkregen 
middelen met specifieke bestemming.  
 
Kleine wijzigingen 
Saldi en afdelingen 
In de bijlage bij de vorige nota werden de saldi van de reserves/voorzieningen en afdelingen 
genoemd. Deze saldi en afdelingen zijn in deze nota niet meer opgenomen, de saldi zijn 
terug te vinden in de jaarrekening en de begroting. 
 
In de bijlage worden alle reserves en voorzieningen toegelicht. 
 

  

Voorzieningen Toelichting

Riolering Wetgeving

Nieuw in te stellen na actualisatie Nota reserves en voorzieningen
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2. Definities, kader en functie 

 

BBV 

De voorschriften voor het gebruik van reserves en voorzieningen zijn vastgelegd in het 
Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Tussen reserves en 
voorzieningen is een belangrijk verschil. Van reserves kan de gemeenteraad te allen tijde de 
bestemming wijzigingen. Dit is bij voorzieningen niet mogelijk, omdat hieraan specifieke 
verplichtingen ten grondslag liggen. Rekening houdend met deze voorschriften en wetgeving 
heeft de gemeente de mogelijkheid om naar eigen inzichten een reserve- en 
voorzieningenbeleid te voeren. 

Financiële verordening 2016 gemeente Leiderdorp 

De raad stelt op 9 mei 2016 de ‘Financiële verordening 2016 gemeente Leiderdorp’ vast. In 
deze financiële verordening  zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid vastgelegd, 
alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie van de gemeente Leiderdorp. Voor deze nota reserves en voorzieningen is 
vooral artikel 11 van toepassing. 
 

Artikel 11 Reserves en voorzieningen 

a. 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: 

•  de vorming en bestemming van reserves; 

•  de vorming en bestemming voor voorzieningen en 

•  de toerekening en verwerking van rente over de reserves. 

b. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal aangegeven: 

   het specifieke doel van de reserve; 

   de voeding van de reserve; 

•  de maximale hoogte van de reserve en 

•  de maximale looptijd. 

Reserves  

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. 
Deze kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn 
aan te merken en die (bedrijfseconomisch gezien) vrij te besteden zijn. 
 

In de balans worden de reserves onderscheiden in: 

 

De 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 

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven  

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; 
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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 worden afzonderlijk zichtbaar gemaakt in de P&C producten onder de 
noemer mutaties reserves. Alle toekomstige uitnamen uit de reserves worden direct na 
besluitvorming via een begrotingswijziging verwerkt. Bij de vaststelling van het jaarverslag 
van enig jaar vindt tevens besluitvorming plaats over de resultaatbestemming. Deze 
resultaatbestemming wordt direct na besluitvorming in het volgende boekjaar verwerkt. 
 
Aan reserves mag (via resultaatbestemming) rente toegevoegd worden dit wordt in 
Leiderdorp alleen bij de bestemmingsreserve W4 gedaan. Omdat deze reserve net als de 
GIG is gebaseerd op de Netto Contante Waarde. Als aan een reserve rente toegerekend 
wordt betekent dit een extra last in de exploitatie.  
 
In deze nota wordt voor een aantal reserves een plafond aangegeven. Zodra de reserve 
boven dit plafond uitkomt zal het bedrag boven het plafond vrijvallen ten gunste van het 
resultaat van het lopende jaar.  
Voor een aantal reserves/voorzieningen is een signaalbedrag aangegeven. Het gaat hier om 
tariefegalisatie. De saldi van deze reserves/voorzieningen 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. 
 

Uitgangspunten inzet algemene reserves 

In de nota reserves en voorzieningen 2013 zijn de uitgangspunten voor de inzet van 
algemene reserves vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn ongewijzigd overgenomen in deze 
nota. De uitgangspunten zijn:  
 
1. Het moet gaan om eenmalige middelen 
De voeding van een algemene reserve is niet structureel daarom is het niet raadzaam om 
uitgaven met een structureel karakter uit de reserve te financieren. Onder eenmalig kan 
worden verstaan uitgaven die eenmalig of tot een maximum van 3 achtereenvolgende jaren 
voorkomen. De provincie kijkt bij de toezichthoudende rol ook altijd of er geen structurele 
middelen uit de reserve wordt onttrokken zonder dat er zicht is op inbedding in de reguliere 
begroting. 
  
2. Bijbehorende kosten moeten tegelijkertijd worden afgedekt 
Indien ervoor wordt gekozen om een uitgave te doen uit de reserve worden de toekomstige 
kosten die samenhangen met deze uitgave duidelijk inzichtelijk gemaakt en hiervoor wordt 
dekking aangegeven.  
 
3. Eenmalige lasten ter verlaging van toekomstige structurele lasten 
Soms zijn de uitgaven weliswaar structureel maar kunnen deze door eenmalig geld in te 
zetten structureel worden verlaagd. 
Voorbeeld: kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis worden geëgaliseerd via de 
bestemmingsreserve egalisatie exploitatielasten, vanuit de algemene reserve wordt hiervoor 
een eenmalige storting gedaan in deze bestemmingsreserve. 
 
4. Het ratio van het weerstandsvermogen blijft minimaal voldoende 
In de nota weerstandsvermogen staat opgenomen dat de gemeente streeft naar een 
minimaal gekwalificeerd weerstandsvermogen van een voldoende. Door een uitgave te doen 
uit de algemene reserve mag het weerstandsvermogen hier niet onder dalen. Uiteraard met 
uitzondering van niet te vermijden onverwachte uitnamen. 
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5. Onttrekking ter beperking van de (toekomstige) risico’s 
Indien een eenmalige onttrekking het risico voor de gemeente in de toekomst verlaagt en 
daarmee dus direct het weerstandsvermogen verhoogt kan dit een goede reden zijn om een 
onttrekking uit de algemene reserve te doen. Uiteraard met inachtneming van de overige 
uitgangspunten. 
 
6. Besluitvorming direct vastleggen in de begroting 
Om het overzicht van een reserve goed in beeld te houden is het van belang dat 
besluitvorming direct in de reserve wordt verwerkt door middel van een begrotingswijziging. 
Dit kan gebeuren door een wijziging direct in de betreffende algemene reserve of door een 
overheveling naar een (nieuwe) bestemmingsreserve.  
 
7. Bij besluitvorming levert het college standaard een overzicht aan met mogelijke 
toekomstige uitnamen 
Het saldo van een reserve is een schaars goed. De middelen kunnen slechts één maal 
worden besteed. Voor een goede afweging bij de besluitvorming is het van belang dat er 
door het college standaard vooruit wordt gekeken met betrekking tot de algemene reserve. 
Daarbij worden uiteraard de al via begrotingswijzigingen vastgelegde mutaties in beeld 
gebracht maar zeker ook de nog niet hard vast gelegde plannen.  
 
8. Algemene reserves hebben een bodem 
Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een bodem van de algemene reserves 
vastgesteld.  
Bij voorstellen tot onttrekking wordt steeds getoetst ten opzichte van deze bodem.  
Indien door onverwachte omstandigheden het saldo van de algemene reserves onverhoopt 
toch onder deze bodem daalt wordt door het college een plan aangedragen tot het 
aanzuiveren van de reserves.  

 

Voorzieningen 

Voorzieningen zijn balansposten die een schatting geven van voorzienbare uitgaven in de 
toekomst in verband met risico’s en verplichtingen waarvan de omvang en / of het tijdstip van 
optreden per balansdatum weliswaar onzeker maar toch redelijkerwijze in te schatten zijn en 
die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan deze balansdatum.  
 

 
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. 

BBV 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 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; 

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. 
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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 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. Leiderdorp heeft op dit moment geen voorzieningen die tegen contante 
waarde zijn gewaardeerd. 
 

Weerstandsvermogen 

Een aantal reserves en voorzieningen worden (deels) gezien als weerstandsvermogen ter 
afdekking van mogelijke risico’s. In bijlage 2 van de nota reserves en voorzieningen 2013 
was per reserve/voorziening opgenomen hoe deze wordt meegenomen in de berekening van 
het weerstandsvermogen. Deze informatie is nu aan bijlage 1 toegevoegd.  
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Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen 

 

Reserves 
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Algemene reserve 
 
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 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, direct 
 
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:  
Voor inzet van deze reserve gelden de uitgangspunten inzet algemene reserves (zie hoofdstuk 2).   
Jaarlijks bij de besluitvorming over de programmabegroting wordt ook een bodem voor alle algemene 
reserves tezamen vastgesteld. 
 

 

Algemene reserve bouw- en grondexploitaties  
 
Soort reserve:    Algemene reserve 
  
Doelstelling: 
Reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van 
bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en het oplossen van knelpunten op het 
gebied van volkshuisvesting. De reserve wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties, 
ontvangsten uit antispeculatie bedingen en inkomsten door afkoop van sociale woningbouw. 
 

Toerekening rente:    nee  
 
Looptijd:    geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, direct 
 
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. Ook worden gelden 
uit antispeculatie bedingen toegevoegd aan de reserve. 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. 
 
Opmerkingen: 
Voor inzet van deze reserve gelden de uitgangspunten inzet algemene reserves (zie hoofdstuk 2).   
Jaarlijks bij de besluitvorming over de programmabegroting wordt ook een bodem voor alle algemene 
reserves tezamen vastgesteld. 
De reserve Sociale woningbouw is opgeheven en toegevoegd aan deze reserve. Het saldo en de 

voorgenomen mutaties worden overgeheveld. 
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Egalisatiereserve omgevingsvergunning 
 
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% 
kostendekkend. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:    geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    signaalbedrag € 250.000  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo op omgevingsvergunningen/ 
woningtoezicht in deze reserve gestort / een negatief saldo wordt uit de reserve onttrokken. 
  
 
Opmerkingen:  
Bij berekening van het positieve/negatieve saldo worden de kosten voor egalisatie gecorrigeerd met 
BTW en een overheadtoeslag voor de interne uren. 
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. 
 

 
 

Egalisatiereserve leges begraafplaats 
 
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% kostendekkend. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:    geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    signaalbedrag € 250.000 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
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:  
Bij berekening van het positieve/negatieve saldo worden de kosten voor egalisatie gecorrigeerd met 
BTW en een overheadtoeslag voor de interne uren. 
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. 
 

 



Nota reserves en voorzieningen 13 

Egalisatiereserve reiniging     
 
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% kostendekkend. 
 
Toerekening rente:    nee 
 
Looptijd:    geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:    signaalbedrag € 1.500.000  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo op Reiniging in deze reserve gestort / 
een negatief saldo wordt onttrokken.  
 
Opmerkingen:  
Bij berekening van het positieve/negatieve saldo worden de kosten voor egalisatie gecorrigeerd met 
BTW en een overheadtoeslag voor de interne uren. 
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. 
 

 
 
 

Reserve rekenkamer 
Verantwoordelijk:  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 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, niet direct 
 
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. 
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Reserve Sociaal Domein 
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De reserve dient voor het egaliseren van de positieve- of negatieve saldi, die voortkomen uit de 
exploitatiebudgetten van het sociaal domein en kunst en cultuur. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  signaalbedrag € 5.000.000  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: Ja, niet direct 
 
Voeding: 
Voeding vindt plaats door bij het opstellen van de jaarrekening een positief saldo (gerealiseerd ten 
opzichte van begroot) van onderstaande beleidsvelden in deze reserve te storten / een negatief saldo 
hiervan uit deze reserve te onttrekken. Hierbij worden uitvoeringskosten en kapitaallasten niet 
meegenomen.   
- WSW    - Bijstand en aanverwante regelingen  - Minimabeleid   
- Re-integratie-middelen   - Vreemdelingenbeleid   - WMO     
- Leerlingenvervoer  - Maatschappelijke Dienstverlening - Kunst en Cultuur   
- Jeugd 
 
Opmerking: 
De reserves Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs, Sociaal beleid en Kunst en Cultuur zijn opgeheven en 
toegevoegd aan deze reserve. Het saldo en de voorgenomen mutaties worden overgeheveld.  
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt is zal een onderbouwing worden gegeven 
van het saldo en wordt aan de raad de keuze voorgelegd of een deel van het saldo kan worden 
overgeheveld naar de algemene reserve. Na 3-5 jaar (2018-2021) zal worden geëvalueerd of het 
signaalbedrag zal worden omgezet in een plafond. 
 

 

Reserve Egalisatie exploitatielasten  
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Egalisatie van lasten over de jaren heen. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
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.  
 
Opmerkingen:  
Te denken valt aan dalende kapitaallasten van de Brede School West en het gemeentehuis of de 
gelijkmatige opbouw van toekomstige eenmalige betalingen aan derden. De specificatie van de 
stortingen en onttrekkingen van de reserve is opvraagbaar. 
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Reserve implementatie 3D transities  
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Om stagnatie in het proces te voorkomen en snel en adequaat te kunnen handelen is het van belang 
ook financieel snel te kunnen handelen. Met het aanwenden van een bestemmingsreserve (voor de 
duur van 5 jaar) voor de drie transities op het maatschappelijk terrein wordt dit gefaciliteerd. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd: De looptijd is maximaal 5 jaar en zal derhalve uiterlijk 31-12-

2017 worden opgeheven, een eventueel saldo wordt dan 
overgeheveld naar de reserve Sociaal Domein. 

 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
De reserve is in 2012 in eerste instantie gevoed vanuit de reserve Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs. 
Daarnaast zullen de bijdragen, die door het Rijk via de algemene uitkering beschikbaar gesteld 
worden, aan het exploitatiebudget voor de implementatie worden toegevoegd. Aan het eind van elk 
boekjaar zullen de positieve of negatieve resultaten van de beschikbaar gestelde exploitatie budgetten 
al naar gelang gestort of onttrokken worden aan deze reserve. 

 

 
 
 

Reserve Voormalig personeel 
 
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). Ook is er een bedrag opgenomen voor mogelijke aanvulling van de voorziening 
wachtgeld bestuurders. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
De reserve is in het verleden 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. 
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Reserve Jaarafsluiting  
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Budgetten meenemen naar het volgende jaar. Dit betreft budgetten die een jaar overschrijdend 
karakter hebben als gevolg van planningsverschillen in de realisatie. Hierbij kan gedacht worden aan 
activiteiten die plaatsvinden c.q. 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 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, niet direct 
 
Voeding:  
Lopende het jaar worden alle posten, waarbij vertraging in de realisatie is voorzien middels 
begrotingswijziging toegevoegd aan deze reserve. 
 

 
 

 
Reserve Regionaal investeringsfonds (RIF)  
 
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, inclusief  de in 2013 besloten bijdrage 2e tranche RIF. 
 
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. 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding:  
De reserve is in 2009 gevoed uit de opbrengst van de Nuon aandelen, en in 2013 uit het 
jaarrekeningresultaat 2012. 
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Reserve Gemeenschappelijke regeling Oude Rijn Zone   
 
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 en voor zover het saldo hiervoor toereikend is voor de 
aanvullende kosten voor de Leiderdorpse projecten van de Oude Rijn Zone. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd: De reserve zal na oplevering van de Leiderdorpse projecten 

van de Oude Rijn Zone worden opgeheven 
 
Gewenste omvang: Saldo moet voldoende zijn om de jaarlijkse bijdragen voor de 

resterende jaren te kunnen afdekken. 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
De reserve is in 2009 met een bedrag van € 1.500.000 gevoed uit de algemene reserve ten behoeve 
van de bijdrage aan de Oude Rijn Zone. 
De reserve is in 2013 eenmalig gevoed met € 1.100.000 gevoed uit de algemene reserve ten behoeve 
van de uitvoering van de Leiderdorpse projecten. 
 

 

 

Reserve W4 
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Als uitvloeisel van de overeenkomst met Rijkswaterstaat heeft de gemeente bij oplevering van de 
Tunnelbak van de Rijksweg A4 € 8 miljoen (+index) betaald. Deze bijdrage is geactiveerd. Alle 
deelprojecten W4 die worden afgesloten worden verrekend met deze reserve, zodat na de afsluiting 
van het laatste deelproject de investering Tunnelbak versneld kan worden afgeschreven.   
 
Toerekening rente:  ja 
 
Looptijd:  na afronding W4-projecten opheffen 
 
Gewenste omvang: uiteindelijk moet  de reserve voldoende saldo hebben om de 

bijdrage aan de Tunnelbak versneld te kunnen afschrijven. 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
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.  
 

Opmerkingen:   
De bijdrage aan Rijkswaterstaat is geactiveerd. De kapitaallasten worden jaarlijks ten laste van deze 
reserve gebracht. Zodra alle W4-projecten zijn afgerond zal de investering versneld worden 
afgeschreven. Eventuele overschotten van deze reserve worden verrekend met de algemene reserve. 
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Reserve Behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds  
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Schommelingen in de algemene uitkering op te kunnen vangen voor het lopende jaar en het eerst 
volgende jaar. Taakstellend kan de reserve ingezet worden voor volgende jaren. 
Na vaststelling van de primitieve begroting door de gemeenteraad wordt de algemene uitkering nog 
regelmatig bijgesteld als gevolg van rijksbeleid en als gevolg van het definitief worden van de diverse 
(ingeschatte) kengetallen (b.v. aantal inwoners). Deze bijstellingen, zowel positief als negatief, worden 
voor het lopende jaar en het daarop volgende jaar verrekend met deze reserve. Voor de jaren erna 
worden passende maatregelen genomen om de schommelingen structureel op te vangen. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld. 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, niet direct 
 
Voeding: 
Bijstellingen van de algemene uitkering voor het lopende en volgende jaar positief en negatief worden 
toegevoegd dan wel onttrokken aan deze reserve. 
 

 
 
 
 

Reserve Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)  

 
Soort reserve: Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
Nivelleren kapitaallasten van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte. 
Alle kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte vanaf 2014 worden 
indien mogelijk afgedekt via deze reserve. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld. 
 
Gewenste omvang:  geen plafond 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: Ja, niet direct 
 
Voeding: 
Jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening eventuele overschotten op het regulier 
onderhoudsbudget IBOR (exclusief interne uren en exclusief riolering) te storten in de 
bestemmingsreserve IBOR. 
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Reserve Informatiebeleidsplan 
 
Soort reserve:  Bestemmingsreserve overige  
 
Doelstelling: 
Het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het (regionale)  
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 € 400.000 
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 

Voeding: 
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het (regionale) 
InformatieBeleidsPlan. De niet uitgegeven gelden kunnen, mits de bovengrens van € 400.000 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. 
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Voorzieningen 
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Egalisatievoorziening riolering  
 
Soort voorziening: Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 
 
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% kostendekkend. Spaarvoorziening voor toekomstige 
vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV. 
 
Toerekening rente:  nee 
 
Looptijd:  geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:  signaalbedrag € 1.500.000  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
Voeding: 
Bij het opstellen van de begroting vormt het vGRP de basis. 
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een positief saldo van het product Riolering in deze 
voorziening gestort / een negatief saldo van dit product onttrokken.  
 
Opmerkingen: 
Bij berekening van het positieve/negatieve saldo worden de kosten voor egalisatie gecorrigeerd met 
BTW en een overheadtoeslag voor de interne uren. 
Indien het saldo van de reserve het signaalbedrag bereikt zullen de tarieven herzien worden zodat de 
gelden terugvloeien naar de burger óf zal aan de hand van het vGRP een onderbouwing gegeven 
worden van het saldo. 
 

 
 
 

Voorziening Pensioenen Wethouders  
 
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 6 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. 

 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
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 6 maanden vervalt zal het overschot van de 
voorziening onttrokken worden en toegevoegd worden aan de algemene reserve. 
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Voorziening Wachtgelden Bestuurders 
 
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.  

 
Opnemen in weerstandscapaciteit: nee 
 
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. 
 

 
 
 

Voorziening Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)  
 
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.  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, niet direct. Voor 20% beschikbaar 
 
Voeding: 
De hoogte van de jaarlijkse dotatie wordt bepaald op basis van het meest actuele onderhoud 
beheerprogramma Integraal Beheer Openbare Ruimte, met uitzondering van het rioolonderhoud. 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 (niet openbaar) 
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Voorziening Gemeentelijke Accommodaties  

 
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 accommodaties 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.  
 
Opnemen in weerstandscapaciteit: ja, niet direct. Voor 20% beschikbaar 
 
Voeding: 
De hoogte van de jaarlijkse dotatie wordt bepaald op basis van het meest actuele onderhoud 
beheerprogramma voor gemeentelijke accommodaties (gebouwen en sportvelden). 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:   wordt op dit moment opgesteld. 
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Opgeheven reserves en voorzieningen 
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Reserve Sociale woningbouw (Opgeheven) 
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. 

 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. 

 
Opmerking: 
Deze reserve wordt opgeheven. Het saldo en de voorgenomen mutaties worden overgeheveld  naar 
de reserve bouw- en grondexploitaties 
 

 
 

 
Reserve Sociaal Beleid (Opgeheven) 
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    - Bijstand en aanverwante regelingen  - Minimabeleid  
- Re-integratie-middelen   - Vreemdelingenbeleid    
 
Opmerking: 
Deze reserve wordt opgeheven en toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Het saldo en de 
voorgenomen mutaties worden overgeheveld naar de reserve Sociaal Domein. 
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Reserve Regionalisering (Opgeheven) 
Verantwoordelijke afdeling: Concernzaken 
 
Soort reserve: Bestemmingsreserve overige 
 
Doelstelling: 
De vorming van de regionale brandweer en het opzetten van het Servicepunt71 brengt in eerste 
aanleg transitiekosten met zich mee. De reserve is ingesteld om deze eenmalige kosten te kunnen 
financieren. 
 
Toerekening rente:   nee 
 
Looptijd:   De reserve wordt in 2015 ( 4 jaar na start van het Servicepunt 71) 

opgeheven, een eventueel resterend saldo zal bij de jaarrekening 
2015  worden toegevoegd aan de algemene reserve. 

 
Gewenste omvang: geen plafond 
 
Voeding: 
De reserve is in 2009 gevoed uit de opbrengst van de Nuon aandelen. 
 
Opmerkingen: 
Reserve wordt opgeheven.  
 

 

 
 
 
 

 
Egalisatiereserve riolering (Opgeheven) 
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% kostendekkend. 
 
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 1-1-2013 ligt boven het signaalbedrag, de onderbouwing hiervan is weergegeven in het 
jaarverslag 2012 dat in de raad van juli 2013 werd vastgesteld.  
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Reserve zorg, welzijn, jeugd en onderwijs (Opgeheven) 
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 regelingen binnen programma 1  en  2. 
 
Toerekening rente:   nee 
 
Looptijd:   geen looptijd vastgesteld 
 
Gewenste omvang:   maximum (plafond) van € 2.500.000 (RBS Jaarverslag 2014; 7 juli 

2015 + plafond Sociaal Beleid) 
 
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.   
- WMO    - Leerlingenvervoer  - Maatschappelijke Dienstverlening 
 
Opmerking: 
Deze reserve wordt opgeheven en toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Het saldo en de 
voorgenomen mutaties worden overgeheveld naar de reserve Sociaal Domein. 
 

 

 

 
Reserve Kunst en Cultuur (Opgeheven) 
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 
 
Voeding: 
Deze reserve wordt jaarlijks gevoed met een vast bedrag. 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’. 
 
Opmerking: 
Deze reserve wordt opgeheven en toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Het saldo en de 
voorgenomen mutaties worden overgeheveld naar de reserve Sociaal Domein. 
 

 
 


