
Toelichting op het vrije deel van de egalisatiereserve exploitatielasten 

 

 

Tabel: Vrij deel egalisatiereserve exploitatielasten naar de stand per 31-12-2016 

1 BSW Brede School West   Meer gestort 
dan geraamd 

 

 Geraamde storting 2010               49.057    

 Werkelijke storting 2010            668.000             618.943   

 Geraamde storting 2011            400.145    

 Werkelijke storting 2011         1.361.400             961.255   

 Geraamde storting 2012           574.250    

 Werkelijke storting 2012            668.000                93.750   

 Meer onttrokken dan geraamd 2011-2014                 -4.153   

 Totaal BSW Brede School West            1.669.795  

2 IZA restant                    8.391  

3 Gebouw Buitenhoflaan (dislocatie ond)                  95.336  

4 Civ techn. begel. Rijkswaterstaat               143.043  

5 ISV bodemsanering (2014)               194.232  

6 Individueel opleidingsbudget                  27.500  

7 Overigen Reserve 1                  33.893  

 Totaal vrij deel van de reserve            2.172.190  

 

1. BSW 

In de jaren 2010 tot en met 2012 is er substantieel meer gestort in de reserve dan vooraf was 
berekend. Die storting werd bepaald aan de hand van het overschot tussen de beschikbare 
budgetten voor de BSW en de werkelijke kosten. Omdat de bouw van de BSW later is gerealiseerd 
dan oorspronkelijk bij de opzet van deze reserve was aangenomen, is in drie jaar meer gespaard dan 
nodig was om de “hogere” exploitatielasten te dekken. Die dekking is in de meerjarenbegroting als 
vrijval uit de reserve geraamd en daarvoor is voldoende vermogen in de reserve beschikbaar. 
 

2. IZA 

IZA-restant betreft een saldo dat bij de opheffing van deze gemeenschappelijke regeling is 
ontvangen. 
 

3. Buitenhoflaan 

Deze reservering is gedaan in verband met de verbouwing voor de SKL in dit pand. Indien de 
‘huurder’ dit pand voortijdig zou verlaten zou deze investering moeten worden afgeboekt. Dat blijkt 
niet aan de orde. 



 

4. Rijkswaterstaat 

De reservering (vanuit de W4 reserve) start in 2012 en de kosten die daarmee afgedekt zijn worden 
in 2013 en 2014 afgewikkeld. Dit overschot kan nu vrijvallen. 
 

5. ISV Bodemsanering 

Betreft een subsidie bodemsanering die in het kader van de ISV-regeling is ontvangen en waarop niet 
was gerekend. Omdat recent vast is komen te staan dat er voor deze subsidie geen 
terugbetalingsverplichting bestaat kan dit bedrag nu vrijvallen. 
 

6. Opleidingsbudget 

Reservering van 2014. Doel is niet meer te achterhalen en dit bedrag kan dus vrijvallen. 

7. Overigen 
 

De oorsprong van deze reservering is niet te achterhalen. 

 
 
 


