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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De huidige nota reserves en voorzieningen dateert van 2008 (R2008.098) en is conform het raadsprogramma 2010-2014 aan actualisering toe. Daarnaast werd bij de behandeling van de begroting 2012 een amendement aangenomen, waarin het college de opdracht heeft gekregen om uiterlijk op 1 maart 2012 een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen uit te brengen.
Voorts werd bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2011(R2010.116) door de commissie Grondgebied
de suggestie gedaan om bij de eerstvolgende evaluatie van het gladheidbestrijdingsplan de vorming van een
egalisatiereserve ter opvang van de jaarlijks wisselende kosten van de gladheidbestrijding nader te beschouwen.
Wij hebben uit praktische overwegingen de suggestie van de commissie Grondgebied meegenomen in de
actualisatie van deze nota reserves en voorzieningen.
In deze nota besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan de (her)bestemming van de reserve verkoopopbrengst NRE. Wij beschouwen de (her)bestemming van de reserve verkoopopbrengst NRE via vier sporen,
1
te weten (spoor 1) vrijval ten gunste van de algemene reserve , (spoor 2) blokkering van de reserve, (spoor
3) toekennen van bestedingsfunctie en (spoor 4) combinatie van spoor 1 tot en met 3.
Wij zijn ons er van bewust, dat het keuzes zijn. Maar we hebben wel het gevoel met deze keuzes in lijn te
handelen met wat in het raadsprogramma is vastgelegd en dat het een integralere afweging van het reserveen voorzieningenbeleid mogelijk maakt.
In deze nota doen wij tevens een voorstel om de norm voor de omvang van de algemene reserve c.q. het
weerstandsvermogen te wijzigen.
1.2 Doelstelling
In de wet- en regelgeving zijn verschillende voorschriften die samen een kader stellen voor het omgaan met
de reserves en voorzieningen. Daarnaast is er ruimte voor een aantal autonome keuzes. Bij het formuleren
van het financieel beleid gaat het niet slechts om keuzes gebaseerd op bedrijfseconomische uitgangspunten. Bij de gemeente bepaalt uiteraard ook de politieke dimensie de invulling van het reserve- en voorzieningenbeleid.
Een periodieke herziening van het nut, de noodzaak en de omvang van de reserves en voorzieningen is
daarom zowel vanuit bestuurlijk en bedrijfseconomisch oogpunt bezien noodzakelijk. Aangezien de omstandigheden kunnen wijzigen moet het reserve- en voorzieningenbeleid aan gewijzigde omstandigheden kunnen worden getoetst en eventueel aangepast.
Alle reserves en voorzieningen zijn doorgelicht waarbij ook is bekeken of ze in stand moeten blijven of opgeheven kunnen worden. Dit vanuit het uitgangspunt dat er zo weinig mogelijk reserves en voorzieningen horen te zijn. Dat bevordert de transparantie en maakt voor de gemeenteraad een betere integrale afweging bij
de begroting mogelijk. De ruimte zit dan namelijk in de algemene middelen en niet in ondoorzichtige spaarpotjes.
1.3 Uitgangspunt
Een goed financieel beleid, waarvan het reserve- en voorzieningenbeleid deel uitmaakt, is voor de gemeente
van groot belang. Het financieel beleid wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de gemeentebegroting en -rekening en het beheer van de financiële middelen. De financiële positie wordt bepaald door het
vermogen van de gemeente in relatie tot de exploitatie van lasten en baten, met in achtneming van de risico’s. Het eigen vermogen speelt zoals u bekend een belangrijke rol in het kader van het weerstandsvermogen: dit is het vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
Het reservebeleid kan een belangrijk sturingsmiddel voor de budgettaire ruimte en de tarieven zijn.
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Het uitgangspunt in deze nota is de geraamde stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2012
(de jaarrekening was nog niet afgerond toen deze nota in concept gereed kwam). Voorts is rekening gehouden met de verwachte stortingen en onttrekkingen zoals deze opgenomen zijn in de vastgestelde begroting
2012 en de meerjarenraming 2013 – 2015. Deze nota is gebaseerd op het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV).
1
2

Door een (her)bestemming van deze reserve kan de omvang van de algemene reserve weer op niveau gebracht worden.
Inclusief het financiële voordeel van de decembercirculaire 2011
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader weergegeven waaraan de vorming en gebruik van reserves en voorzieningen is gebonden. Hoofdstuk 3 gaat over het reserve- en voorzieningenbeleid van de gemeente Bladel. In
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het rentebeleid ten aanzien van reserves en voorzieningen, waarna we in
hoofdstuk 5 het ontstaan van de reserve verkoopopbrengst NRE toelichten en voorstellen/keuzes doen voor
de (her)bestemming van de reserve. Hoofdstuk 6 gaat over de norm voor de algemene reserve en in hoofdstuk 7 worden alle reserves en voorzieningen geanalyseerd en toegelicht. Tot slot is in hoofdstuk 8 een samenvatting en conclusie opgenomen, de voorstellen tot wijziging van het beleid en de budgettaire consequenties.
Burgemeester en wethouders van Bladel
de secretaris,
de burgemeester,
mr. P.S.M. Perriëns
mr. A.H.J.M. Swachten
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2. Wettelijk kader en begrippen
2.1 Algemeen
Het wettelijk kader voor de nota reserves en voorzieningen wordt gevormd door het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de stellige uitspraken en aanbevelingen van de commissie BBV. Voor de relevante wetsartikelen van het BBV wordt verwezen naar bijlage I.
2.2 Onderscheid reserves en voorzieningen
Reserves en voorzieningen worden beiden aan de passivazijde van de balans gepresenteerd. Het belangrijkste onderscheid dat gemaakt kan worden tussen reserves en voorzieningen is dat reserves tot het eigen
vermogen behoren en voorzieningen tot het vreemd vermogen.
In onderstaande tabel wordt het onderscheid tussen de reserves en voorzieningen in het kort weergegeven.

Onderdeel van
Wijziging bestemming
Aanwending vrij
Opbouw (dotatie)
Onttrekking

Toevoeging rente
Instrument van
Financieel onderbouwing
Verantwoordelijk voor instellen/opheffen
Verantwoordelijk voor de aanwending
*

Reserve
eigen vermogen
mogelijk
ja * (raadsbesluit vereist)
resultaatbestemming
resultaatbestemming

toegestaan (toevoeging via exploitatie)
financieel beleid (raad)
niet noodzakelijk
raad

Voorziening
vreemd vermogen
niet mogelijk
niet mogelijk
resultaatbepaling
buiten exploitatie om en wordt
direct in mindering gebracht op de
voorziening
niet toegestaan (uitzonderng: bij
contante waardeberekening)
financieel beheer (college)
ja
college

raad

college

Bij dekkingsreserves moet wel de vervangende dekking worden aangegeven.

2.2.1 Reserves
Bij een reserve gaat het over apart zetten van (gespaard) geld, waarmee de raad een bepaalde bestemming
voor ogen heeft, maar er is geen sprake van een verplichting tegenover derden. De bestemming die de raad
aan een reserve heeft gegeven, kan ook weer ongedaan worden gemaakt.
Reserves worden gevormd door positieve resultaten of bewust vrijgemaakte gelden, die op een later moment worden aangewend. Ook kunnen reserves worden gevormd om risico’s af te dekken, waardoor tegenvallers in enig jaar kunnen worden opgevangen. Reserves zijn dan ook vermogensbestanddelen die in principe vrij aanwendbaar zijn.
In artikel 43 van het BBV worden twee soorten reserves als volgt onderscheiden;
1. In de balans worden reserves onderscheiden naar:
a. de algemene reserve;
b. de bestemmingsreserves.
ad 1 algemene reserve
Tot de algemene reserve worden alle reserves gerekend, niet zijnde bestemmingsreserves. De algemene
reserve is dan ook de reserve zonder specifieke bestemming of zoals u wilt “het appeltje voor de dorst”. De
doelstelling van de algemene reserve is het vormen van een buffer voor het opvangen van risico’s, waarvoor
geen verzekering is afgesloten en ook geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd en voor het
opvangen van niet structurele begrotings- en rekeningtekorten.
Ad 2 bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn door de gemeenteraad ingesteld met een specifieke doelstelling en waaraan
een duidelijke bestedingsrichting is gegeven.
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Benadrukt moet worden dat een reserve geen financiële verplichting is, ook niet als het gaat om een bestemmingsreserve die is gevormd voor een bepaald actief. Voor een verplichting is het noodzakelijk dat de
plicht of verantwoordelijkheid bestaat tot het op een bepaalde manier handelen of presteren jegens een derde. Bij een bestemmingsreserve is weliswaar sprake van een beoogde toekomstige aanwending, maar er
bestaat op dat moment nog geen (wettelijke of feitelijke) verplichting jegens een derde. Dit in tegenstelling
tot bijvoorbeeld een voorziening.
Dekkingsreserves
Naast de bovengenoemde wettelijke verdeling van reserves is er het verschil tussen geblokkeerde, ook wel
dekkingsreserves genoemd, en niet-geblokkeerde reserves.
Een reserve is (gedeeltelijk) geblokkeerd wanneer de rente die over de reserve wordt berekend (gedeeltelijk)
ten gunste van de exploitatie wordt gebracht. De term geblokkeerd houdt in dit geval in dat de reserve niet
zonder meer kan worden aangesproken, omdat de rente hierover dekking geeft voor een deel van de exploitatie.
Het eerste lid van artikel 62 BBV bepaalt dat de activa worden gewaardeerd voor het (bruto)bedrag van de
investering. Dit betekent, dat reserves niet in mindering op het actief mogen worden gebracht. In het derde
lid van artikel 62 is één uitzondering op deze regel opgenomen: bij activering van een investering met een
maatschappelijk nut, mits gedaan in de openbare ruimte, mogen reserves erop in mindering worden gebracht. Voorbeelden van dergelijke activa zijn investeringen in wegen, pleinen, rotondes, bruggen, water,
parken en openbaar groen. Het gaat hierbij om investeringen die meestal niet worden vervangen, maar die
echter veel onderhoud met zich meebrengen. Met andere woorden, voor deze investeringen is het goed
verwerken van onderhoud in de begroting en meerjarenraming essentieel.
Wij merken reserves waarvan de bestemming is gekoppeld aan een reeds in bezit zijnd actief overigens
expliciet aan, middels de vorming van dekkingsreserves. Het veranderen van deze categorie van bestemmingsreserves heeft immers gevolgen voor de exploitatie. De consequentie van het veranderen van een
bestemming van reserves oorspronkelijk bedoeld voor toekomstige investeringen is van een andere aard: in
dat geval kan bijvoorbeeld nog worden besloten van de investering af te zien.
2.2.2 Voorzieningen
Zodra het niet meer mogelijk is om een bestemming te veranderen, is er sprake van een voorziening. Bij een
voorziening gaat het om een kwantificeerbare toekomstige verplichting of risico waarvoor noodzakelijkerwijs
gereserveerd dient te worden.
Voorzieningen betreffen naar verwachting onvermijdelijke uitgaven voor gebeurtenissen die reeds hebben
plaatsgevonden. Met andere woorden: aan voorzieningen kleeft een verplichting.
Bij voorzieningen gaat het om (art. 44 BBV):
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 is 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, als bedoeld in artikel 49, onderdeel b.
3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Op basis van het BBV mag dus een voorziening alleen worden opgenomen als er sprake is van een te
kwantificeren financiële verplichting of financieel risico. Elke voorziening moet de omvang hebben van de
desbetreffende verplichting of het desbetreffende risico. Indien zeker is dat een verplichting daadwerkelijk tot
een bepaalde betaling dient te leiden, kan niet meer van een voorziening worden gesproken, maar is er
sprake van een schuld.
Is de kans dat een risico zich zal voordoen, en – indien het zich toch voordoet – de omvang van de ‘schade’
niet goed in te schatten, dan kan er geen voorziening worden getroffen. In dat geval zal dit in de risicoparagraaf van de meerjarenbegroting vermeld moeten worden.
De verschillende gradaties in vaststelling van de kans en de omvang van het risico in relatie tot het treffen
van een voorziening, dan wel opname in de risicoparagraaf zijn in het volgende schema tot uitdrukking gebracht.
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Kans dat verplichting of verlies zich voordoet
Ja
Omvang te bepalen?

Betrouwbaar te schatten
Nee

Zeker
Schuld

Waarschijnlijk
Voorziening

Niet geheel uitgesloten
Risicoparagraaf

Voorziening

Voorziening

Risicoparagraaf

Risicoparagraaf

Risicoparagraaf

Risicoparagraaf

Bij voorzieningen is er voor de raad inhoudelijk gezien geen expliciete keuzemogelijkheid, vanwege het verplichtende karakter. Indirect kan de raad echter wel invloed uitoefenen op de hoogte van een voorziening.
Dit geldt bijvoorbeeld bij onderhoudsvoorzieningen, waarbij het gewenste kwaliteitsniveau bepalend is voor
het bedrag dat jaarlijks in een voorziening wordt gestort (denk aan gebouwen- en wegenonderhoud).
Posten als schulden en transitoria (overlopende posten, zoals vooruitontvangen baten, nog te betalen bedragen, etc.) vallen niet onder het begrip voorzieningen, omdat daarbij geen onzekerheid bestaat over de
omvang en het tijdstip van opeisbaar worden van de schuld respectievelijk last.
Er mogen geen voorzieningen worden getroffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, zoals bijv. vakantierechten. Dergelijke verplichtingen dienen in de
meerjarenbegroting als reguliere lasten te worden opgenomen. Wel dienen toekomstige verplichtingen waarvan het volume niet gelijk blijft als voorziening te worden opgenomen. Gedacht kan worden aan wachtgelden pensioenverplichtingen.
Voorzieningen voor risico’s met betrekking tot oninbaarheid van debiteuren en incourant raken van voorraden zijn geen voorzieningen zoals bedoeld in art. 44 van het BBV. Dergelijke voorzieningen zijn waardecorrecties op activaposten en behoren daarom feitelijk niet thuis op een staat van reserves en voorzieningen.
Volgens art. 63 lid 8 van het BBV moeten dergelijke voorzieningen worden verrekend met de nominale waarde van de vorderingen en/of voorraden, hetgeen in Bladel ook gebruikelijk is. Met andere woorden: een voorziening dubieuze vorderingen kennen we administratief wel als voorziening, maar wordt in de rekening in mindering
gebracht op het totale debiteurensaldo.

2.3 Functies van reserves en voorzieningen
Zoals in 2.2. aangegeven moeten reserves en voorzieningen altijd een doel dienen. Naast het doel hebben
reserves en voorzieningen ook een bepaalde functie. In zijn algemeenheid onderscheiden wij vier verschillende functies, te weten:
a. Financieringsfunctie
Indien de reserves en voorzieningen als financieringsmiddel worden gebruikt kan het beroep op de geld- en
kapitaalmarkt worden beperkt. Op dat moment hebben de betreffende vermogensbestanddelen een financieringsfunctie. Dit is ook de reden waarom er (bespaarde) rente over reserves en voorzieningen wordt berekend. Bij het ontbreken van deze middelen zou de gemeente namelijk geld moeten lenen en rente moeten
betalen. Deze rente wordt toegerekend aan de producten, waarvoor de investeringen zijn gedaan.
b. Inkomensfunctie
Er is sprake van een inkomensfunctie indien:
- structureel gelden aan reserves worden onttrokken ter dekking van structurele (kapitaal)lasten;
- de rente-opbrengsten van de reserves (i.c.bespaarde rente) worden aangewend als dekkingsmiddel voor
de exploitatielasten, immers door toevoeging van de rente aan de exploitatie worden de inkomsten verhoogd.
Als de inkomensfunctie wordt toegepast dan kan/kunnen de desbetreffende reserve(s) niet meer aangewend
worden, tenzij budgettaire dekking wordt gevonden voor de wegvallende rente-inkomsten. Er wordt dan gesproken van geblokkeerde of dekkingsreserves (zijn niet vrij aanwendbaar).
c. Bestedingsfunctie
De gemeente heeft de mogelijkheid geld te sparen om het vervolgens uit te geven. Als aan dit gespaarde
geld een bestemming wordt gegeven spreekt men van een reserve met een bestedingsfunctie ofwel een
bestemmingsreserve.
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d. Bufferfunctie
De bufferfunctie (weerstandsvermogen) is veelal de belangrijkste functie van met name de algemene reserve. Deze reserve is immers bedoeld voor het opvangen van financiële risico’s waarvoor geen voorzieningen
zijn gevormd, alsmede voor het opvangen van tekorten op de jaarrekeningen en incidentele tegenvallers,
waarmee in de planning geen rekening is gehouden en die noodzakelijkerwijs moeten plaatsvinden.
2.4 Stille reserves
Van een stille reserve is sprake wanneer de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde.
Omdat deze hogere waarde niet op de balans opgenomen mag worden ontstaat een overwaarde, die stille
reserve wordt genoemd.
De stille reserves kunnen eerst toegevoegd worden aan het buffervermogen (algemene reserve) indien deze
reserves ook daadwerkelijk te gelde zijn gemaakt. Echter pas bij daadwerkelijke verkoop blijkt of de hogere
waarde daadwerkelijk wordt gerealiseerd ten opzichte van de boekwaarde. Tot die tijd is het slechts een
potentiële bijdrage aan de weerstandscapaciteit. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel is in de nota
weerstandsvermogen en risicomanagement ingekaderd om eerst bij het realisatiemoment van een stille reserve (verkoop van het eigendom) deze middelen toe te voegen aan de weerstandscapaciteit.
In de begroting 2012 is beschreven welke stille reserves we kennen en hoe we daar mee omgaan. De navolgende niet-bedrijfsgebonden activa kunnen worden genoemd:
Pachtgronden
In totaal is er met een oppervlakte van ca. 65 ha grond in erfpacht uitgegeven. Er van uitgaande dat de verkeerswaarde van een ha.-pachtgrond in verpachte staat ca. 16 duizend euro (de helft van de vrije verkoopwaarde) bedraagt, kan het potentieel pachtareaal vastgesteld worden op ca. € 1,040 miljoen 3 .
Bos- en natuurgebied
Het bosbezit bedraagt ca. 840 ha. Er van uitgaande dat een ha.-bosgrond ongeveer 10 duizend euro op kan
brengen kan het potentieel worden bepaald op ca.€ 8,4 miljoen. Hierbij moet wel aangetekend worden dat,
indien bosgrond overgedragen wordt aan Staatsbosbeheer, DLG of Brabants Lanschap, dit vaak tegen een
symbolische prijs geschied. In dat geval dient het potentieel neerwaarts aangepast te worden 4 .
Overhoeken in afgesloten bestemmingsplannen
In de afgesloten bestemmingsplannen zijn diverse verhuurde perceeltjes opgenomen met een boekwaarde
van € 0,-. Hoewel de totale oppervlakte van deze gronden administratief niet vast ligt, kunnen aan deze
gronden bij verkoop vanzelfsprekend wel waarden toegekend worden.
Winsten grondexploitatie
De gemeente Bladel betracht voorzichtigheid bij tussentijdse winstnemingen van de grondexploitatie. Voor
de voorwaarden van tussentijdse winstnemingen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Dit betekent dat gedurende jaren nog beperkte stille reserves in de begroting en jaarrekening in stand gehouden
(moeten) worden.
De strategische aankopen inzake de grondexploitatie zijn bedoeld om op termijn in de ontwikkeling van woninglocaties of bedrijventerreinen te worden betrokken. Daarom worden ook deze eigendommen beschouwd
als duurzaam verbonden aan de bedrijfsvoering.
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten
De aandelen van de BNG staan op de balans voor ca € 157.000,-. De werkelijke waarde is in verband met
de hoge winstgevendheid van deze instelling vele malen hoger. De opbrengstwaarde van de aandelen BNG
kan gebaseerd worden op de intrinsieke waarde. Dit is de waarde op basis van het eigen vermogen. De
BNG heeft een eigen vermogen van € 2.253 mln en 55.690.720 aandelen geplaatst en volgestort. De intrinsieke waarde per aandeel komt daarmee uit op € 40,46. De totale opbrengstwaarde kan dan becijferd wordem op ca € 2,54 mln. Opbrengstwaarde minus boekwaarde bedraagt dan ca € 2,383 mln. Eventuele verkoop van de aandelen BNG leidt ook tot lagere dividenduitkeringen (nadeel voor de exploitatie ad €
135.000,-). Bladel bezit 62.790 aandelen.

3
4

Verkoop van pachtgronden leidt vanzelfsprekend ook tot lagere opbrengst erfpachtscanons (nadeel voor de exploitatie ca € 30.000)
Het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bossen is ondergebracht bij Bosgroep Zuid Nederland. Door deze actie wordt
subsidie verkregen waardoor de gemeente goedkoper uit is. Beheer door eigen organisatie is duurder en daarom geen optie (= toelichting format natuurbescherming in het kader van dekkingsmaatregelen).
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De stille reserves tellen we niet mee voor de bepaling van het buffervermogen van de gemeente. Volgens de
voorschriften mogen deze niet worden gewaardeerd.
2.5 Resultaatbepaling versus resultaatbestemming
Een belangrijk aspect voor reserves en voorzieningen is het onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming.
Resultaatbepaling:
Resultaatbestemming:

het zichtbaar maken van winst of verlies binnen de exploitatie.
het geven van een bestemming aan het bepaalde resultaat middels winstverdeling
of dekking van het verlies. De bestemming heeft in tegenstelling tot de resultaatbepaling betrekking op het vermogen.

Stortingen in voorzieningen maken onderdeel uit van de bepaling van het exploitatieresultaat. Deze worden
via de exploitatie verantwoord en zijn lasten in de begroting (en de jaarrekening). Uitgaven die ten laste van
een voorziening komen zijn geen lasten maar worden rechtstreeks op de daarvoor gevormde voorziening
verantwoord. Het college is bevoegd over de voorzieningen te beschikken.
In het BBV is bepaald dat alle mutaties in reserves via de resultaatbestemming moeten plaatsvinden en in
eerste instantie buiten de begroting (en rekening) van baten en lasten worden gehouden. Dit betekent, dat
het rechtstreeks aan reserves toevoegen of onttrekken van middelen niet is toegestaan. In de begroting en
de jaarrekening van de gemeente Bladel zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen en
worden toegelicht bij de diverse thema’s/beleidsvelden.
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3. Beleid en beheer van reserves en voorzieningen
In dit hoofdstuk worden de beleids- en beheersmatige aspecten die betrekking hebben op reserves en voorzieningen geformuleerd. Hierbij gaat het om de instelling van reserves en voorzieningen, richtlijnen met betrekking tot dotaties en onttrekkingen en overige aanverwante aandachtspunten.
3.1 Richtlijnen voor het instellen en wijzigen van reserves
Voor de vorming en besteding van reserves is in het kader van het budgetrecht een expliciet besluit van de
raad nodig. Dit past binnen het algemene kenmerk van een reserve: de vrije besteedbaarheid.
Het algemene uitgangspunt is om de (bestemmings)reserves te beperken, zowel qua aantal als qua omvang. Dit uitgangspunt bevordert de inzichtelijkheid van de specifieke reserves. Het bevordert de transparantie en maakt voor de gemeenteraad een betere integrale afweging bij de begroting mogelijk. De ruimte zit
dan namelijk in de algemene middelen en niet in ondoorzichtige spaarpotjes.
Bij het instellen en wijzigen van reserves worden de volgende criteria gehanteerd:
 een (bestemmings)reserve wordt ingesteld voor concrete, door de raad vast te stellen doelen;
 het instellen van reserves gebeurt bij besluit van de raad (via vaststelling van de begroting, bestuursrapportage, begrotingswijzigingen en de jaarrekening).
- in het raadsbesluit, voorzover van toepassing, wordt aangegeven:
- het doel waarvoor de reserve wordt gevormd;
- de gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang;
- de omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel), inclusief de onderbouwing daarvan;
 voor het instellen van een reserve geldt in beginsel een minimumniveau van € 50.000,-.
3.1.1 Mutaties reserves
Toevoegingen/onttrekkingen
De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden vooraf door de gemeenteraad goedgekeurd. De
goedkeuring moet blijken uit de begroting, tussentijdse rapportages, de jaarrekening of de nota reserves en
voorzieningen. De mutaties mogen niet hoger zijn dan het in de actuele begroting aangegeven bedrag.
Bij een aantal reserves is aangegeven dat het overschot/tekort op het jaarbudget wordt toegevoegd/onttrokken aan de betreffende reserve. Aangezien de nota reserves en voorzieningen is vastgesteld door de
raad, is deze toevoeging/onttrekking toegestaan zonder dat deze mutatie, of de aanpassing van deze mutatie is begroot (te denken valt aan de reserves uitwisseling arbeidsvoorwaarden, bovenwijkse voorzieningen
en ruimtelijke kwaliteit buitengebied).
Negatieve reserves
De onttrekkingen op de reserves mogen niet leiden tot een negatieve reserve. Een negatieve (bestemmings)reserve past niet bij de aard en de betekenis van een reserve: een “spaarpot”. Door het aanhouden
van een negatieve bestemmingsreserve zal de algemene reserve een onjuist beeld geven. Het saldo van de
algemene reserve zal hierdoor hoger lijken dan het daadwerkelijk blijkt te zijn. Het BBV staat daarom geen
negatieve reserves toe.
Alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves moeten plaatsvinden via resultaatbestemming.
3.2 Richtlijnen voor het instellen en wijzigen van voorzieningen
Het instellen van voorzieningen vindt plaats op grond van de regels van het BBV. Dit houdt in dat noodzakelijk te vormen voorzieningen via wet en regelgeving ook daadwerkelijk gevormd moeten worden, ongeacht of
de raad hiertoe vooraf heeft besloten. Het instellen van een voorziening is een bevoegdheid van het college.
Voorzieningen ter egalisatie van kosten worden uitsluitend bij raadsbesluit ingesteld omdat aan dergelijke
voorzieningen keuzes ten grondslag liggen (bijv. onderhouds- en kwaliteitsniveau, beheerplannen).
Bij het instellen en wijzigen van voorzieningen worden de volgende criteria gehanteerd:
- het doel waarvoor de voorziening wordt gevormd;
- de gewenste of noodzakelijke omvang. Van elke voorziening moet een financiële onderbouwing aanwezig zijn;
- de omvang en de wijze van stortingen en bestedingen (structureel of incidenteel), inclusief onderbouwing
daarvan.
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voor voorzieningen, die zijn ingesteld om kosten te egaliseren, zal een meerjaren (onderhouds)beheerplan 5 beschikbaar moeten zijn.

3.2.2 Mutaties voorzieningen
Toevoegingen
Mutaties t.a.v. voorzieningen maken onderdeel uit van de thema’s/beleidsvelden. Als in een lopende begrotingsjaar blijkt dat een toevoeging nodig is aan een voorziening leidt een dergelijke dotatie tot een hogere
last in het desbetreffende beleidsveld.
Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s.
Ze mogen daarom niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s waarvoor ze zijn gevormd. Toevoegingen moeten altijd gebaseerd zijn op de gewenste of noodzakelijke omvang en de tijdige opbouw van
de noodzakelijke omvang van de voorziening. Voorzieningen ter egalisatie van kosten worden afgestemd op
de door de raad bepaalde kaders (met name beheerplannen).
De beoordeling van de benodigde omvang van de voorzieningen vindt door ons tussentijds of bij het samenstellen van de jaarrekening plaats. Zoals hiervoor is uiteengezet moeten voorzieningen precies de benodigde omvang hebben.
Onttrekkingen
Onttrekkingen op de voorzieningen vinden alleen plaats als deze zijn voorzien bij de vorming van de voorziening en deze in directe relatie staan tot het doel van de voorziening.
Onttrekkingen worden rechtstreeks ten laste van een voorziening verantwoord en blijven dus buiten de baten
en lasten in de exploitatie. De autorisatie van bestedingen door de raad vindt plaats door middel van:
- de periodieke evaluatie en vaststelling van de nota reserves en voorzieningen;
- het raadsbesluit over de instelling van voorzieningen ter egalisatie van kosten en de vaststelling van beheerplannen die daar aan ten grondslag liggen;
- de begroting, de tussentijdse rapportages en begrotingswijzigingen waarin de dotaties aan voorzieningen
worden weergegeven.
Indien een voorziening een omvang bereikt die hoger is dan het noodzakelijke niveau, valt het meerdere vrij
ten gunste van de exploitatie.
Negatieve voorzieningen
Gelet op de inhoud van art. 44 en 45 BBV waarin wordt aangegeven waarvoor voorzieningen gevormd moeten worden, kunnen voorzieningen niet negatief zijn. Immers, voorzieningen dienen naar beste schatting
dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Indien een voorziening niet toereikend is,
zal de exploitatie zwaarder moeten worden belast.

5

Op basis van beheerplannen wordt een goed inzicht verkregen welke budgetten de komende 10 jaar gemiddeld jaarlijks nodig zijn
voor het onderhoud. Het benodigde budget wordt mede bepaald door het gewenste kwaliteitsniveau. De raad heeft hierin een keuzemogelijkheid.
Op deze wijze wordt bereikt dat flexibel op de uitvoering kan worden om gesprongen zonder dat dit grote schommelingen in de begroting tot gevolg heeft.
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4. Rente reserves en voorzieningen
In artikel 2 BBV lid 4 is bepaald dat de over het eigen vermogen (reserves) en de voorzieningen de berekende bespaarde rente onder de baten en lasten wordt opgenomen.
Reserves en voorzieningen zijn afgezonderde vermogensbestanddelen en worden naast aangetrokken geldleningen ook ingezet als intern financieringsmiddel. Door de beschikbaarheid van eigen financieringsmiddelen hoeft de gemeente minder rentedragende langlopende geldleningen af te sluiten. Hierdoor worden de
rentekosten bespaard (de zogenaamde bespaarde rente). Voor de inzet van eigen financieringsmiddelen (de
reserves en voorzieningen) wordt een interne rekenrente gehanteerd. Deze rente wordt jaarlijks bij de financiële kaderstelling vastgesteld (begroting 2012: 3,25% 6 ).
Evenals een geldgever door de rentevergoeding over de verstrekte geldlening inkomsten genereert, wordt
met de rekenrente (als vergoeding voor het gebruik van de eigen financieringsmiddelen) voor de gemeente
een (fictieve) renteopbrengst gecreëerd. Tegelijkertijd wordt de rente als last opgenomen bij de rentelasten,
omdat er sprake is van rentebetaling aan de eigen organisatie. Deze rente wordt toegerekend aan de investeringen.
De bespaarde rente wordt jaarlijks volgens de onderstaande afspraken verwerkt in de begroting/jaarrekening:
- de rekenrente over de boekwaarde van de reserves op 1 januari komt ten gunste van de algemene reserve.
er zijn een tweetal uitzonderingen, namelijk:
- de rente over de reserve verkoop hypotheekbedrijf HNG wordt structureel ten gunste van de exploitatie gebracht ter dekking van de rentelasten van het daartoe gevormde actief en
- de rente over de dekkingsreserve afschrijving geactiveerde investeringen wordt toegevoegd aan de
reserve (waardering tegen contante waarde).
- voorts wordt, in het kader van de actualisatie van deze nota, voorgesteld de rente over de boekwaarde
van de ‘ijzeren voorraad’ (zie hoofdstuk 6) van de algemene reserve ten gunste van de exploitatie te
brengen (inkomensfunctie);
- de rekenrente over de boekwaarde van de voorzieningen op 1 januari komt ten gunste van de algemene
reserve. Hiermee wordt voldaan aan artikel 45 BBV, waarin staat dat rentetoevoegingen aan voorzieningen niet zijn toegestaan.
er zijn een tweetal uitzonderingen, namelijk de voorzieningen:
- pensioenverplichtingen wethouders en
- tekorten grondexploitaties.
Deze voorzieningen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Toevoeging van de contante waarde
rekenrente aan een voorziening is dan wel toegestaan.

6

Ervan uitgaande dat alle reserves en voorzieningen een financieringsfunctie hebben dient het te hanteren percentage voor de
bespaarde rente in een redelijke verhouding te staan met het percentage van vaste geldleningen.
Bij de financiële kaderstelling is bepaald dat voor 2013 een rentepercentage van 3,50% en voor 2014 en volgende jaren 4,00%
gehanteerd wordt.
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5. Reserve verkoopopbrengst NRE
Bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft de gemeenteraad een tweetal amendementen aangenomen
naar aanleiding van het voorstel van het college om de reserve verkoopopbrengst NRE vrij te laten vallen
ten gunste van de algemene reserve.
Afgesproken is om met de (eventuele) (her)bestemming van de reserve verkoopopbrengst NRE gelijktijdig
ook de nota reserves en voorzieningen te actualiseren. Daarmee krijgt de raad een totaal beeld van alle
reserves en voorzieningen.
Hieronder geven wij voor de beeldvorming in het kort de ‘historie’ weer van het ontstaan van de reserve verkoopopbrengst NRE met de daarbij behorende besteding van de middelen.
Twaalf jaar geleden hebben de toenmalige directie en Raad van Commissarissen van N.V. NRE, thans Endinet geheten, geadviseerd aan de aandeelhouders/gemeenten over te gaan tot verkoop van het bedrijf.
Verwacht werd dat de beperkte schaalgrootte van het bedrijf op termijn onvoldoende zou zijn om efficiënt en
effectief alle ontwikkelingen op de energiemarkt het hoofd te kunnen bieden.
In 2000 werd een contract getekend met Endesa Internacional. Voor deze transactie is nooit de benodigde
toestemming van het Rijk verkregen, zodat de verkoop niet door ging. In 2005 was er overeenstemming
bereikt met de kopers van NRE Holding N.V.
Inzake de verkoop van NRE hebben een viertal transacties plaatsgevonden, te weten:
1. Verkoop aandelen NRE Energie, Clean Minerals B.V. (100%), Q-Energy (54%) en Carbiogas B.V. (33%)
door NRE Holding N.V.;
2. Herfinanciering van NRE Holding N.V., teneinde een dividenduitkering aan de aandeelhouders van NRE
Holding N.V. mogelijk te maken;
3. Verkoop van 49% van NRE Holding N.V. door deelnemende gemeenten aan MEIF en
4. Nagekomen dividenduitkeringen 2005 en 2006.
ad 1. Verkoop heeft op 2 juni 2005 plaatsgevonden met als peildatum 1 januari 2005. Daadwerkelijke en
onvoorwaardelijke levering heeft op 14 september 2005 plaatsgevonden. Deze verkoop leverde ons een
incidentele baat op van € 1.846.961,-.
ad 2. De herstructurering en de herfinanciering van de NRE Holding N.V. heeft op 4 oktober 2005 plaatsgevonden en heeft o.a. geleid tot de oprichting van PUF Participations B.V. en tot een uitkering aan de aandeelhouders van de NRE Holding N.V. (deelnemende gemeenten). Dit betekende een eenmalige uitkering
van € 6.338.521,- voor onze gemeente.
Ten laste van de hiervoor weergegeven opbrengsten is een deel van de verkoopopbrengst tot een bedrag
van € 1.158.500,- afgezonderd door storting in een daartoe gevormde voorziening voor garanties en vrijwaringen.
Na grondige bestudering van het NRE-dossier en uit navraag bij het NRE is gebleken dat door de ontbinding
van het contract met MEIF, we niet langer claims hoeven te verwachten. Omdat er geen garanties en vrijwaringen zijn geweest is de voorziening in de jaarrekening 2008 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.
In de begroting 2006 is een gedeelte van de verkoopopbrengst benut voor de afschrijvingen van de activa
met een maatschappelijk nut met als doel om de tekorten op de meerjarenraming te kunnen dekken.
ad 3. Ondertekening van de koop/verkoopovereenkomst tussen de aandeelhoudende gemeenten in NRE
Holding NV en Macquarie Luxemburg Holdings G.A. (hierna MEIF) heeft op 1 juni 2005 plaatsgevonden. De
Minister van Economische zaken gaf in die periode echter geen toestemming voor de voorgenomen verkoop. De verkoop aan MEIF (van de overige 51%) ging daarom niet door.
Ad 4. Op basis van het verlopen van de verkoopcontract zijn de bij PUF Participations geparkeerde dividenden over 2005 en 2006, welke middelen oorspronkelijk aan MEIF toe zouden komen, alsnog vrijgevallen ten
gunste van de aandeelhoudende gemeenten.
In 2007 en 2008 werd duidelijk hoe gevoelig het bedrijf kan zijn voor ontwikkelingen in de regulering. In 2009
zijn daarom wederom de mogelijkheden voor verkoop verkend. In december 2009 is voor de verkoop van
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Endinet een Akkoord op Hoofdlijnen (AoH) gesloten met Alliander NV. Begin 2010 hebben de aandeelhouders van Endinet definitief besloten de aandelen te verkopen aan Alliander NV. De Minister van Economische zaken heeft hier nu wel toestemming voor gegeven. De verkoop leverde de gemeente Bladel een verkoopopbrengst op van € 1.828.567,-. Ten laste van de opbrengst is er een voorziening ad € 250.000,- 7 gevormd voor garanties en vrijwaringen.
Samengevat leidt dit tot het navolgend financieel overzicht (in €).
Omschrijving opbrengsten

1. NRE verkoop leverbedrijf
2. NRE uitkering herkapitalisatie
3. 49% NRE Holding N.V.
Sub-totaal
Vrijval voorziening garanties
4. Dividend NRE 2005 en 2006
Endinet BV verkoop netwerk
bedrijf
Totaal

werkelijke
opbrengst

1.846.961
6.338.521
0
8.185.482

voorziening
garanties /
vrijwaringen

aanwending / bestemming
aanwending
algemene
t.b.v. extra
reserve
afschrijving

1.158.500

1.299.324

1.158.500
-/-1.158.500

1.299.324

250.000

11.086.022

250.000

5.727.658
5.727.658
1.158.500
1.071.973

1.071.973
1.828.567

reserve
verkoopopbrengst
NRE

1.578.567
1.299.324

3.809.040

5.727.658

(Dé)blokkering reserve verkoopopbrengst NRE 8
In de kadernota 2009 werd het beleidsvoornemen verwerkt om de reserve verkoopopbrengst NRE te blokkeren. Met dit voornemen werd de bespaarde rente over deze reserve structureel ten gunste van de exploitatie
gebracht (de reserve kreeg hierdoor een inkomensfunctie). In de voorjaarsnota 2008 werd dit voornemen
budgettair vertaald.
Mede gelet op de aanzienlijke budgettaire voordelen voortvloeiende uit de meicirculaire 2008 is voorts in de
begroting 2009 op ons voorstel besloten de reserve verkoopopbrengst NRE weer te déblokkeren. Dit betekent dan, dat de bespaarde rente over deze reserve niet meer structureel ten gunste van de exploitatiebegroting verantwoord wordt, maar weer jaarlijks toegevoegd wordt aan de algemene reserve.
Wegvallende winstuitkeringen NRE
Zoals hiervoor aangegeven, was de verkoop van het netwerkbedrijf aan MEIF niet doorgegaan. In de meerjarenramingen van destijds werd er daarom nog van uitgegaan dat met name het netwerkbedrijf (Endinet)
winsten zou genereren en er daardoor ook winstuitkeringen aan de deelnemende gemeenten gedaan zouden kunnen worden.
In de begroting 2009 hebben wij aangegeven dat, gelet op de bestaande zwakke verhouding (eigen vermogen : vreemd vermogen) in combinatie met het doen van noodzakelijke investeringen door Endinet, er gedurende een aantal jaren geen winstuitkeringen gedaan zullen worden door Endinet. De jaarlijkse winstuitkeringen ad € 238.712,- zijn eerst toen vanuit het voorzichtigheidsprincipe structureel op nihil gesteld.
(Her)bestemming reserve verkoopopbrengst NRE
Hiervoor hebben wij de totstandkoming van de reserve verkoopopbrengst NRE toegelicht en hebben aangegeven hoe de opbrengsten van de verkopen in het verleden besteed c.q. bestemd zijn.
In het kader van de actualisatie van deze nota willen wij de voorstellen voor de (her)bestemming van de
reserve verkoopopbrengst NRE via vier sporen beschouwen, zodat u ons inziens een betere integrale afweging kunt maken, te weten via:
Spoor 1: vrijval ten gunste van de algemene reserve
Spoor 2: blokkering van de reserve
Spoor 3: toekennen bestedingsfunctie en
7
8
9
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In het kader van actualisatie van deze nota wordt de voorziening overgeheveld naar een reserve (zie blz 38en 50)
In de nota reserves en voorzieningen 2009 was de benaming van de reserve nog ‘reserve herbelegging verkoop NRE’. Bij het
voornemen om de reserve te blokkeren werd de benaming gewijzigd in ‘reserve verkoopopbrengst NRE’.
Door een (her)bestemming van deze reserve kan de omvang van de algemene reserve weer op niveau gebracht worden.
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Spoor 4: combinatie van spoor 1 tot en met spoor 3.
Hieronder zullen wij de voor- en nadelen en onze overwegingen van de spoorkeuze nader toelichten:
Ad spoor 1
De totale verkoopopbrengst NRE bedraagt € 11.086.022,-. Van deze opbrengst is € 5.727.658,- (of ruim
51%) gestort in de reserve verkoopopbrengst NRE. De bespaarde rente van deze reserve wordt jaarlijks
toegevoegd aan de algemene reserve. Dit betekent dus ook dat bijna 49% van de verkoopopbrengst een
andere bestemming heeft gekregen.
Overwegingen van deze andere besteding van de middelen waren destijds enerzijds het creëren van budgettaire ruimte om de meerjarenraming weer sluitend te krijgen (extra afschrijvingen activa met een maatschappelijk nut) en anderzijds om de algemene reserve weer op peil te brengen. Dit laatste was noodzakelijk
omdat de afgelopen jaren de omvang van de algemene reserve aanzienlijk afnam door diverse bestedingsvoorstellen ten laste van de algemene reserve in combinatie met de opvang van de verliezen binnen de
grondexploitaties. Daarnaast konden er gelet op de gevolgen van de economische crisis geen (tussentijdse)
winsten binnen de grondexploitaties gerealiseerd worden.



Zoals uit het verloop van de ‘historie’ blijkt, zijn de wegvallende winstuitkeringen volledig gedekt ten laste van
de begrotingsruimten, zoals opgenomen in de begroting 2009. Dit betekent ook dat het nadeel geheel door
de huidige generatie ‘opgevangen moest worden’. Dit is voor ons reden om u voor te stellen de reserve verkoopopbrengst NRE niet meer af te zonderen voor de opvolgende generatie. De reserve wordt dan toegevoegd aan de algemene reserve (deel vrij aanwendbaar).
Door de reserve verkoopopbrengst NRE te herbestemmen door deze vrij te laten vallen ten gunste van de
algemene reserve wordt bewerkstelligd dat de omvang van de algemene reserve aanzienlijk zal toenemen.
Uw raad kan dan desgewenst op basis van integrale afwegingen bestedingsvoorstellen doen ten laste van
de algemene reserve voor de realisatie van (nieuwe) beleidsdoelen. Dit betekent echter ook dat eventuele
bestedingsvoorstellen met zich brengt dat er jaarlijks minder bespaarde rente toegevoegd kan worden aan
de algemene reserve.
Ad spoor 2
Een alternatieve bestemming kan zijn om de reserve te blokkeren. Met deze bestemming wordt, zoals hiervoor reeds aangegeven is, de reserve in stand gehouden, maar wordt de bespaarde rente structureel ten
gunste van de exploitatie verantwoord (de inkomsten worden dan verhoogd). De reserve krijgt hiermee een
inkomensfunctie met als gevolg dat deze dan niet meer vrij aanwendbaar is.



Door de rente structureel ten gunste van de exploitatie te verantwoorden wordt het meerjarenperspectief ook
structureel verbeterd met dezelfde bedragen. Ten laste van deze structurele ruimte kunnen er desgewenst
diverse dekkingsvoorstellen gedaan worden, te weten:
a. opvangen van aanvullende financiële tegenvallers;
b. heroverwegen ingeraamde bezuinigingsmaatregelen (met name cat. B bezuinigingen);
c. afzonderen voor de dekking van nieuwe beleidsdoelen (majeure toekomstige investeringen) of
d. combinaties van deze voorstellen.
Ad spoor 3
Uw raad heeft ook de mogelijkheid om (een gedeelte van) de reserve verkoopopbrengst NRE te benoemen
c.q. te splitsen in afzonderlijke bestemmingsreserves voor de realisatie van concrete vast te stellen doelen.
De reserve krijgt daarmee een bestedingsfunctie. Het betekent wel dat bij eventuele bestedingen er jaarlijks
minder rente toegevoegd kan worden aan de algemene reserve (analoog aan spoor 1).


Om tot een goede en objectieve verdeling te komen is het ons inziens vooral eerst van belang om vooraf
criteria te benoemen waaraan de nieuwe (bestemmings)reserves moeten voldoen.
Omdat er op dit moment echter nog veel onduidelijkheden en geen concrete plannen zijn en dus ook geen
financiële onderbouwingen van die plannen bekend zijn, zijn wij op dit moment geen voorstander om middelen af te zonderen via spoor 3. We moeten er eerst voor zorgen dat op basis van integrale afweging de algemene reserve zich boven de noodzakelijke omvang gaat begeven vooraleer er eventuele bestedingsvoorstellen gedaan kunnen worden. Dat is immers de kaderstelling die we met elkaar afspreken.
Eerst op het moment dat plannen nader uitgewerkt zijn en die passen binnen de financiële kaderstelling
kunnen er eventueel middelen bij voorkeur ten laste van de algemene reserve daarvoor aangewend worden.
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Ad spoor 4
Combinatie van spoor 1, 2 en 3 leidt dan tot spoor 4. Het alternatief kan dan zijn om bijv. € 2.727.658,- vrij te
laten vallen ten gunste van de algemene reserve (deel vrij aanwendbaar) en om het restant van de reserve
verkoopopbrengst NRE ad € 3.000.000,- te blokkeren.



Wij zijn ons er van bewust, dat het keuzes zijn. Maar we hebben wel het gevoel met deze keuzes in lijn te
handelen met wat in het raadsprogramma is vastgelegd en een integrale afweging van het reserve- en voorzieningenbeleid mogelijk maakt.
Ons voorstel inzake wijziging bestemming
Alles overziend en gelet op eerdere raadsbesluiten komen wij tot de conclusie dat volledige vrijval van de
reserve verkoopopbrengst NRE het beste ‘aansluit’ op uw eerdere besluiten. Een voorname overweging
hierbij is dat de huidige generatie de wegvallende winstuitkeringen heeft moeten ‘opgevangen’ en er dus ons
inziens ook geen moverende redenen meer zijn om de reserve aan te houden voor de toekomstige generatie.
Volledige vrijval ten gunste van de algemene reserve bevordert ons inziens ook een betere integrale afweging van de besteding van de middelen. Door de vrijval ten gunste van de algemene reserve wordt ook bewerkstelligd dat voldaan wordt aan de financiële kaderstelling ten aanzien van de noodzakelijke omvang van
de algemene reserve.
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6. Weerstandsvermogen / risico’s
De mogelijkheid kan zich voordoen dat er ook risico’s bestaan, waarvan geen precieze inschatting gemaakt
kan worden van het bedrag van de schade of verlies dat hiermee gemoeid kan zijn. Hiervoor kunnen dan
geen voorzieningen worden gevormd. In deze gevallen schrijft het BBV voor dat dit soort risico’s beschreven
moeten worden in de verplicht voorgeschreven paragraaf over het weerstandsvermogen.
6.1 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen zonder
dat dit de normale bedrijfsvoering aantast en hiermee de continuïteit in gevaar komt. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust een begroting is. Het weerstandsvermogen is een confrontatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico’s die de gemeente loopt.
6.2 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is de verzamelnaam van al de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente
beschikt of kan beschikken om niet voorziene financiële tegenvallers te bekostigen. Het gaat om buffers in
het eigen vermogen respectievelijk in de exploitatie –‘de middelen achter de hand’– die kunnen worden vrijgemaakt, om niet begrote kosten te dekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor het beleid en de uitvoering
van taken.
6.2.1 Incidentele en structurele weerstandscapaciteit
We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Dit doen we om inzicht te bieden in de
duurzaamheid waarmee we tegenvallers kunnen opvangen. De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te vangen, zonder dat deze invloed heeft op de voortzetting van taken.
We onderscheiden:
1. Algemene reserve
De algemene reserve betreft een vrij besteedbare reserve. Deze reserve is in principe bedoeld als buffer
voor het opvangen van risico’s, waarvan de financiële gevolgen vooraf niet redelijkerwijs zijn in te schatten.
10
Negatieve exploitatieresultaten van enig jaar komen ten laste van de algemene reserve .
2. Post onvoorzien
De post onvoorzien dekt incidentele exploitatieuitgaven die voldoen aan de 3 O’s: onvoorzien, onvermijdelijk
en onuitstelbaar. De post onvoorzien mag worden opgevat als een buffer voor onvoorziene tegenvallers.
Tegenvallers worden in de loop van een begrotingsjaar reeds via de P&C-instrumenten gedekt ten laste van
de post onvoorziene uitgaven. We nemen dit daarom niet mee bij de bepaling van de ratio.
3. Aanwendbare stille reserve
Er is sprake van een stille reserve als de marktwaarde van de bezittingen (activa) de boekwaarde daarvan
overstijgt. In principe dragen stille reserves bij aan de weerstandscapaciteit. Immers, als zich een substantiële tegenvaller voordoet, kan een deel van de bezittingen worden verkocht tegen een hogere waarde dan de
boekwaarde, waardoor boekwinst ontstaat. Echter zij dienen wel direct liquide gemaakt te zijn/kunnen worden om mee te tellen in de weerstandscapaciteit. Zo is bijvoorbeeld vrije verkoop van onroerend goed niet
aan de orde als de gebouwen worden gebruikt voor de eigen huisvesting. Het is dus vooral een theoretische
reserve.
De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande
taken. Dit is de (potentiële) financiële ruimte voor de gemeente, die jaarlijks in de begroting (exploitatie) is
ingebouwd. Met name de onbenutte belastingcapaciteit wordt hiertoe gerekend.
4. Onbenutte belastingcapaciteit
Extra structurele middelen genereren door de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen (rioolrechten, afvalstoffenheffing en leges zijn reeds 100% kostendekkend) te verhogen. Gelet op het bepaalde in het raadsprogramma is dit vooral een theoretische weerstandscapaciteit.
De incidentele en structurele weerstandscapaciteit in schema:

10

Naast de bufferfunctie kent de algemene reserve meerdere functies: de financieringsfunctie (reserves kunnen worden gebruikt als
(intern) financieringsmiddel); de inkomensfunctie (een deel van de bespaarde rente wordt structureel ten gunste van de exploitatie
gebracht) en een bestedingsfunctie (de algemene reserve wordt aangewend om (meestal incidentele) uitgaven te doen).
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direct beschikbaar
1. Algemene reserve
2. Post onvoorzien
incidenteel

structureel
3. (Aanwendbare) stille reserve

4. Onbenutte belastingcapaciteit

latent beschikbaar

Wij beschouwen de algemene reserve als eigenstandig normkader voor de bepaling van het weerstandsvermogen.
6.3 Huidige omvang algemene reserve (weerstandsvermogen)
Het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader van de provincie Noord-Brabant geeft geen algemene
normen voor de bepaling van een minimale omvang van de algemene reserve. De reden hiervoor is dat de
benodigde algemene reserve sterk afhankelijk is van de risico’s die door de gemeente wordt gelopen. De
gemeente moet op basis van het eigen beleid en inschatting van de risico’s de hoogte van de algemene
reserve bepalen.
De toezichthouder richt zijn beoordeling nadrukkelijker op de meerjarenraming en de risico’s in relatie tot de
financiële positie van de gemeente.
Wat is redelijk en reëel wanneer het gaat om de hoogte van het weerstandsvermogen? Hier kan geen eenduidig antwoord op gegeven worden. Zo zal er gekeken moeten worden naar een aantal indicatoren die in
samenhang aangeven of de “zelfstandigheid” van de gemeente gewaarborgd is. Als indicatoren kunnen
genoemd worden:
1. de aanwezigheid van vrij aanwendbare bestemmingsreserves en (toereikende) voorzieningen;
2. de aanwezigheid van stille reserves en de bereidheid om deze ‘te gelde te maken’;
3. de aanwezigheid van risico’s, zoals beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen (begroting/jaarrekening);
4. tekorten dan wel overschotten in de meerjarenraming;
5. de mogelijkheid en bereidheid om opbrengsten van belastingen te verhogen (onbenutte belastingcapaciteit);
6. de mogelijkheid en bereidheid om uitgaven te verlagen;
7. het op de balans activeren van kosten zonder dat daar nut of opbrengsten tegenover staan;
8. het te hoog of te laag in de balans opnemen van voorraden, vorderingen, schulden en overlopende posten.
Vanwege de samenhang van deze indicatoren kan de gewenste/noodzakelijke hoogte van het weerstandsvermogen niet expliciet en eenduidig bepaald worden. De keuze over de gewenste/noodzakelijke hoogte is
dan ook voornamelijk een politieke.
In de door de raad van 30 oktober 2008 vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2009 is het eigenstandig risicoprofiel als normatief kader voor de omvang van de algemene reserve bepaald op € 200,- per inwoner. De jaarlijkse stijging van de risicoprofielen loopt dan parallel met de autonome groei van het aantal inwoners.
Het risicoprofiel bedraagt dan per 1 januari 2012 € 3.896.000,-. Dit betekent dat bestedingsvoorstellen ten
laste van de algemene reserve slechts aan te bevelen zijn, wanneer er middelen resteren boven de omvang
van dit risicoprofiel.
In het raadsprogramma is bepaald dat de beschikbare weerstandsvermogen ten minste even groot is als de
omvang het bepaalde risicoprofiel. Dit betekent een ratio weerstandsvermogen/algemene reserve van groter
of gelijk aan 1.
6.4 Risico’s
Om de risico's van gemeente Bladel in kaart te brengen zijn de risico's systematisch in kaart gebracht en
beoordeeld. Met de inventarisatie zijn in totaal 28 risico’s in beeld gebracht. Het is hierbij van belang om te
realiseren dat een risico geen zekerheid is, maar een kans van voordoen (hoe klein of groot ook) waar, voor
zover mogelijk, passende beheersingsmaatregelen zijn getroffen.
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De omvang van de geïnventariseerde risico’s 11 beweegt zich tussen een bedrag van € 785.000,- en een
bedrag van € 2.790.000,-. Indien alle risico’s zich tegelijk zouden voordoen, gaat het gemiddeld dus om een
bedrag van € 1.788.000,-. Maar de kans hierop is niet erg waarschijnlijk.
Uitgaande van de gemiddelde omvang en de geraamde ‘kansen’ bedraagt het totaal aan de nu geïnventariseerde risico’s een aanzienlijk lager bedrag: gemiddeld € 667.000,-, waarvan een deel incidenteel (€
325.000,-) en een deel structureel (€ 342.000,-).
Overigens suggereren deze bedragen een nauwkeurigheid die zich absoluut niet voordoet; het is de toevallige uitkomst van een kansberekening en niet een met zekerheid te voorspellen uitkomst.
6.5 Nieuwe omvang algemene reserve (weerstandsvermogen)
In de huidige tijd moet de gemeente rekening houden met dalende inkomsten maar ook met (meer) risico’s.
Daarnaast moet voorkomen worden dat onnodig reserves worden gevormd in een situatie dat de gemeente
“structureel” krap bij kas zit.
Het feit dat er in de huidige tijd meer risico’s kunnen optreden staat een aanpassing van de ratio geenszins
in de weg. Onder de huidige omstandigheden is een zekere flexibiliteit ten aanzien van de ratio weerstandsvermogen gewenst.
We stellen voor de omvang van de algemene reserve als eigenstandig normkader voortaan onder te verdelen naar:
1. algemene reserve: ijzeren voorraad
2. algemene reserve: noodzakelijke omvang
3. algemene reserve: vrij aanwendbaar deel
ad 1. De algemene reserve dient minimaal de omvang te hebben van het totaal aan risico’s zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen (begroting/jaarrekening). Dit kan dus jaarlijks een ander bedrag zijn, afhankelijk van de risico’s die op enig moment worden ingeschat. Dit deel kan dan ook wel de
‘ijzeren voorraad’ genoemd worden, welke dus altijd aanwezig moet zijn. Dit is dus de absolute minimale
omvang.
Wij stellen voor om de ijzeren voorraad van de algemene reserve te bepalen op de gemiddelde omvang
van de gekwantificeerde risico’s na kansberekening en deze (naar boven) af te ronden naar eenheden
van € 0,5 miljoen.
Omdat de ijzeren voorraad dus altijd aanwezig moet zijn achten wij dan ook voldoende termen aanwezig
12
om de bespaarde rente ad € 32.500,- (€ 1.000.000,- x 3,25% ) van dit deel van de algemene reserve
voortaan structureel ten gunste van de exploitatie te brengen (dit deel krijgt hiermee een inkomensfunctie).
ad 2. Voor het bepalen van de noodzakelijke omvang wordt als volgt invulling gegeven:
Voor de begroting 2012 en volgende jaren wordt de noodzakelijke omvang afgestemd op de door de Nederlands Adviesbureau voor Risico management (NAR) gehanteerde waarderingen. Deze waarderingen
worden door veel Nederlandse gemeenten gehanteerd in de paragraaf weerstandsvermogen.
Waardering
A
B
C
D
E
F

Ratio weerstandsvermogen
> 2,0
1,4 - 2,0
1,0 - 1,4
0,8 - 1,0
0,6 - 0,8
< 0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Wij stellen voor de ratio weerstandsvermogen/algemene reserve te bepalen binnen de grenzen van bovenstaand tabel met de waardering C (voldoende). Hiermee zijn de financiële risico’s gemiddeld genomen allemaal afgedekt.
Als toelichting op bovenstaand voorstel inzake de ratio weerstandsvermogen/algemene reserve dient nog
het volgende:
• Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen van de gemeente om risico’s op te
vangen zonder dat de continuïteit van de gemeente in gevaar komt.

11
12

Bij het bepalen van de risico’s is uitgegaan van de risico’s die zijn opgenomen in de begroting 2012 (en de najaarsnota 2011).
Zie toelichting noot 6.
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•

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de algemene reserve en het gemiddelde van de geïnventariseerde risico's. Een ratio weerstandsvermogen/algemene reserve hoger
dan 1,0 geeft aan dat er meer “opvangcapaciteit” is dan het gemiddelde van alle risico’s.
In paragraaf 6.4 is aangegeven dat de gemiddelde omvang van de geïnventariseerde risico’s €
1.788.000,- bedraagt. Dit betekent dat de ratio weerstandsvermogen/algemene reserve zich dan begeeft tussen € 1.788.000,- en € 2.503.200,- (waarvan € 1.000.000,- ijzeren voorraad).

ad 3. Als de algemene reserve in werkelijkheid hoger ligt dan de berekende noodzakelijke omvang, volgens
de wijze zoals hiervoor bepaald, dan kan de raad aan het meerdere een vrije bestemming geven. Daadwerkelijke bestedingsvoorstellen dienen steeds beoordeeld te worden aan de werkelijke gerealiseerde
resultaten.
Concreet betekent dit als volgt:
De omvang van de algemene reserve na verwerking van de najaarsnota 2011 (inclusief doorwerking decembercirculaire 2011) bedraagt per 1 januari 2012 € 2.477.829,-. Op basis van de nieuwe omvang van de
algemene reserve wordt de onderverdeling dan als volgt:
Algemene reserve

Saldo begin
dienstjaar
2012

Algemene reserve nieuw
* minimale omvang (ijzeren voorraad)

1.000.000

* noodzakelijke omvang (voldoende)

1.503.200

* vrij aanwendbaar deel

-25.371
2.477.829
1.392.800

Algemene reserve oud
* minimale omvang (ondergrens)
* vrij aanwendbaar deel

3.896.000
-1.418.171
2.477.829

verschillen

0

De nieuwe norm voor de ratio weerstandsvermogen brengt met zich dat de noodzakelijke omvang per saldo
verlaagd wordt met € 1.392.800,- (3.896.000 -/- 1.000.000 -/- 1.503.200).
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7. Evaluatie en actualisering van reserves en voorzieningen
Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is een periodieke doorlichting gewenst. Zo moeten risico’s die worden
onderkend zo goed mogelijk worden afgedekt maar daarbij moet voorkomen worden dat uit voorzichtigheidsoverwegingen een te ruime marge wordt gehanteerd. Dit betekent immers dat middelen niet op een
andere wijze kunnen worden besteed.
Wij hebben de resultaten van de beoordeling per reserve en voorziening vastgelegd op uitwerkingsformulieren (zie hierna). Op de formulieren zijn de verschillende aspecten nader uitgewerkt en is een voorstel over
handhaven, afromen, opheffen, samenvoegen of instellen opgenomen.
Per (bestemmings-)reserve of voorziening wordt, indien van toepassing, aangegeven:
- naam;
- beleidsveld;
- soort;
- verwachte stand per 1 januari 2012;
- beschrijving van het vooraf aangewezen doel;
- noodzakelijke minimumomvang;
- noodzakelijke maximumomvang;
- stortingen;
- onttrekkingen;
- rentetoerekening/bestemming;
- einddatum;
- motivering / toelichting;
- risico-calculatie;
- voorstel.

23

Reserves
Omschrijving reserve

adm.nr

blz

o Algemene reserve minimum (ijzeren voorraad)

1a

25

o Algemene reserve noodzakelijke omvang (voldoende)

1b

26

o Algemene reserve vrijaanwendbaar deel

1c

27

o Reserve verkoop hypotheekbedrijf HNG

111

28

o Reserve afschrijving geactiveerde investeringen

120

29

o Reserve bovenwijkse voorzieningen

102

31

o Reserve verkoopopbrengst NRE

121

33

o Reserve grondexploitatie

123

35

o Reserve personeelsbeleid á la carte

125

36

o Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied

126

37

o Reserve garanties/vrijwaringen NRE / Endinet

127

38

Algemene reserve

Bestemmingreserves:
o Dekkingsreserves:

Overige bestemmingsreserves:
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve

Benodigde minimumomvang

Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie

Voorstel

Algemene reserve minimum ijzeren voorraad (1a)
Bestuur
Algemene reserve (geblokkeerd)
€ 1.000.000,- (na mutatie)
Verkrijgen structurele dekkingsmiddelen voor de begroting.
Deze reserve vervult een inkomensfunctie. Dat wil zeggen dat de rente
hiervan jaarlijks ten gunste van de exploitatie komt. Als gevolg hiervan is
de besteedbaarheid wel beperkt (geen vrije besteedbaarheid).
De algemene reserve dient minimaal de omvang te hebben van het totaal aan risico’s (na kansberekeningen) zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen (begroting). Dit kan dus jaarlijks een ander
bedrag zijn, afhankelijk van de risico’s die op enig moment worden ingeschat.
Dit deel kan dan ook wel de ‘ijzeren voorraad’ van de algemene reserve
genoemd worden, omdat deze altijd aanwezig moet zijn. Dit is dus de
absolute minimale omvang.
€ 1.000.000,Niet van toepassing
Niet van toepassing
De bespaarde rente wordt ten gunste van de exploitatie verantwoord..
Onbepaald
Vanwege fluctuaties van de omvang van de gekwantificeerde risico’s in
combinatie met het structureel toerekenen van de bespaarde rente ten
gunste van de exploitatie wordt de omvang van de ijzeren voorraad afgerond op eenheden van € 0,5 miljoen. De structurele renteopbrengsten
krijgen daarmee een “stabieler” verloop.
Van de algemene reserve met inkomensfunctie wordt de rente als algemeen dekkingsmiddel in de exploitatie ingezet. Deze component van de
algemene reserve is derhalve niet vrij besteedbaar, want de aanwending
heeft (negatieve) gevolgen voor de exploitatie.
Instemmen met de (nieuwe) norm voor de ‘ijzeren voorraad’ en deze
vaststellen op de gemiddelde omvang van de gekwantificeerde risico’s
na kansberekening en deze (naar boven) af te ronden naar eenheden
van € 0,5 miljoen.
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve

Benodigde minimumomvang

Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen

Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie

Voorstel

Algemene reserve noodzakelijke omvang (1b)
Bestuur
Algemene reserve
€ 2.503.200 -/- € 1.000.000 = € 1.503.200,- (na mutatie)
Vormen en in stand houden van een buffer voor het opvangen van financiële risico’s zoals die zijn beschreven in de risicoanalyse van de
paragraaf weerstandsvermogen (begroting).
€ 1.788.000,De noodzakelijke omvang wordt afgestemd op de door de Nederlands
Adviesbureau voor Risico management (NAR) gehanteerde waarderingen. Waardering C.
€ 2.503.200,Zie risico-analyse
Ten laste van deze reserve kunnen tegenvallers en onvoorziene risico’s
gedekt worden.
Deze reserve dient als achtervang voor het opvangen van risico’s, indien
het vrij aanwendbare deel daar niet toereikend meer voor is.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve (deel vrij aanwendbaar) toegevoegd.
Onbepaald
In de vorige nota reserves en voorzieningen werd de norm voor de ondergrens bepaald op € 200,- per inwoner.
In deze nota leggen we meer nadruk op de relatie met de geïnventariseerde risico’s.
Door het vrij aanwendbaar zijn van de algemene reserve doen zich geen
budgettaire problemen voor bij eventuele aanwendingen.
Begeeft de algemene reserve zich beneden de noodzakelijke omvang
dan dient deze in een zo kort mogelijke termijn ten laste van de exploitatie aangevuld te worden.
De (nieuwe) norm voor de noodzakelijke omvang afstemmen op de
waardering C (van Nederlands Adviesbureau voor Risico management).
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve

Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen

Onttrekkingen

Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie

Voorstel

Algemene reserve vrij aanwendbaar (1c)
Bestuur
Algemene reserve
€ -/- 25.371,- (na mutatie)
De reserve dient om middelen zonder bestemming achter de hand te
hebben die (in een integrale afweging) als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet.
€ 0,- (exclusief som onderdeel 1a en 1b)
Niet van toepassing
De algemene reserve wordt o.a. gevoed middels het voordelig resultaat
van de dienstjaren, middels rentetoevoeging, door opheffing van andere
reserves en voorzieningen, door het bereiken van de bovengrens bij de
andere reserves en voorzieningen e.d..
Incidentele mutaties in de vermogenssfeer (opbrengst van de verkoop
van schuldvrije gemeentelijke eigendommen) kunnen tussentijds via de
exploitatie bestemd worden door toevoeging aan deze reserve.
Middelen die de noodzakelijke omvang van de algemene reserve overschrijden kunnen incidenteel aangewend worden voor de realisatie van
beleidsdoeleinden. Ten laste van deze reserve kunnen ook tegenvallers
en onvoorziene risico’s gedekt worden. Voorts wordt over deze reserve
beschikt zodra een tekort bij het opmaken van de jaarrekening ontstaat.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Onbepaald
Bestedingsvoorstellen ten laste van dit deel van de algemene reserve
zijn slechts aan te bevelen, wanneer er middelen resteren boven de
noodzakelijke omvang (som onderdeel 1a en 1b).
Door het vrij aanwendbaar zijn van de algemene reserve doen zich geen
budgettaire problemen voor bij eventuele aanwendingen.
Begeeft de algemene reserve zich beneden de noodzakelijke omvang
dan dient deze in een zo kort mogelijke termijn ten laste van de exploitatie aangevuld te worden.
Handhaven
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie

Voorstel

Reserve verkoop hypotheekbedrijf HNG (111)
Bestuur
Dekkingsreserve
€ 1.077.180,Registreren van een recht op een jaarlijkse uitkering
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Eenmalige storting in 1996 ten laste van het activum ‘afkoop dividend
HNG’.
Jaarlijks € 119.687,De bespaarde rente wordt ten gunste van de exploitatie verantwoord ter
dekking van de kapitaallasten van het activum ‘afkoop dividend HNG”.
1 september 2020
Eind 1995 heeft het algemeen bestuur van het Hypotheekfonds NoordBrabantse Gemeenten (HNG) goedkeuring verleend aan de verkoop van
de activa en passiva (het hypotheekbedrijf) aan de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Hierbij werd overeengekomen dat het Bouwfonds aan het HNG een koopsom is verschuldigd bestaande uit 25 jaarlijkse termijnen. Deze termijnen worden naar rato van de restant hypotheekschulden per 31 december 1995 over de deelnemende gemeenten
verdeeld.
Tegenover deze reserve wordt in de balans onder de financiële vaste
activa het totaal van de nog te ontvangen termijnen opgenomen (activum ‘afkoop dividend HNG’).
Na de einddatum vervalt de uitkering. Dit betekent dat vanaf 2021 dit in
de meerjarenraming opgevangen moet worden.
Eventuele aanwending van de reserve, anders dan voor de onderliggende doelstelling, zal budgettaire problemen met zich brengen in het
verband met het wegvallen van de dekkingsmiddelen.
Handhaven
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen

Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting:

Risico-calculatie

Voorstel:

Reserve afschrijving geactiveerde investeringen (120)
Bestuur
Dekkingsreserve
€ 3.632.549,Afdekken van de kapitaallasten van een drietal investeringen met een
economisch nut.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
In de nota reserves en voorzieningen 2009 zijn de bestemmingsreserves
voor uitbreiding gemeentehuis, brandweerkazerne Bladel/Hapert en basisschool De Piramide samengevoegd.
De dekking van de kapitaallasten volgens overzicht op blz 30.
De bespaarde rente wordt aan deze reserve toegevoegd.
31 december 2041
Op grond van artikel 62 van het BBV mogen bij investeringen met een
economisch nut, reserves daarop niet meer in mindering worden gebracht: met andere woorden de investeringen moeten bruto verantwoord
worden. Op de bruto investering wordt vervolgens afgeschreven. De
reserve die ingezet zou worden ter (gedeeltelijke) afdekking van de investering wordt afzonderlijk gepassiveerd onder deze reserve en valt op
gefaseerde wijze vrij ten gunste van de exploitatie overeenkomstig de
afschrijvingstermijn van de daaraan gekoppelde investeringen.
Eventuele aanwending van de reserve, anders dan voor de onderliggende doelstelling, zal budgettaire problemen met zich brengen in het
verband met het wegvallen van de dekkingsmiddelen.
Handhaven
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jaar

begin saldo

rentebijschr.

vermindering

eind saldo

2012

3.632.549

181.628

323.128

3.491.049

2013

3.491.049

174.553

315.481

3.350.121

2014

3.350.121

167.506

307.833

3.209.794

2015

3.209.794

160.490

300.186

3.070.098

2016

3.070.098

153.505

292.539

2.931.064

2017

2.931.064

146.553

284.892

2.792.725

2018

2.792.725

139.637

277.245

2.655.117

2019

2.655.117

132.755

269.598

2.518.275

2020

2.518.275

125.914

261.950

2.382.238

2021

2.382.238

119.112

254.303

2.247.047

2022

2.247.047

112.353

246.656

2.112.744

2023

2.112.744

105.638

239.009

1.979.374

2024

1.979.374

98.968

231.362

1.846.980

2025

1.846.980

92.349

223.714

1.715.614

2026

1.715.614

85.780

216.067

1.585.327

2027

1.585.327

79.266

208.420

1.456.173

2028

1.456.173

72.809

200.773

1.328.209

2029

1.328.209

66.410

193.126

1.201.494

2030

1.201.494

60.076

185.479

1.076.091

2031

1.076.091

53.805

177.831

952.065

2032

952.065

47.604

170.184

829.484

2033

829.484

41.475

162.537

708.422

2034

708.422

35.422

154.890

588.955

2035

588.955

29.448

147.243

471.160

2036

471.160

23.558

139.595

355.123

2037

355.123

17.755

131.948

240.929

2038

240.929

12.046

124.301

128.674

2039

128.674

6.434

116.654

18.454

2040

18.454

923

9.910

9.466

2041

9.466

473

9.939

0
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve

Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen

Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting:

Reserve bovenwijkse voorzieningen (102)
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
Bestemmingsreserve
€ 13.935,Afdekken van de aanleg van infrastructurele werken met meer dan uitsluitend planbetekenis mogelijk te maken zoals bijv. randwegen, hoofdriolering, parkeervoorzieningen etc.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
In de nota grondbeleid is opgenomen dat voor bovenwijkse voorzieningen een bedrag van € 15,- per m² uitgeefbare grond vanuit ieder complex wordt toegevoegd. Dit geldt zowel voor complexen waarbij de gemeente de gronden in bezit heeft als bij complexen waar derden partijen
de grond in bezit hebben. Bij gemeentelijk grondbezit worden de kosten
voor bovenwijkse voorzieningen bij grondverkopen aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Bij derden partijen worden de kosten van €
15,- per m² uitgeefbare grond via een anterieure overeenkomst in rekening gebracht.
Investeringen in de infrastructuur (zowel bovengronds als ondergronds)
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Niet van toepassing
Kenmerkend voor bovenwijkse voorzieningen is dat zij van nut zijn voor
zowel een specifiek te ontwikkelen locatie als voor andere locaties. Deze
andere locaties kunnen betrekking hebben op zowel bestaande als nog
nieuw te ontwikkelen locaties. Een bekend voorbeeld van een bovenwijkse voorziening is een weg die meerdere wijken, zowel bestaande als
nieuwe wijken, waaronder het exploitatiegebied, ontsluit. In deze situatie
dient zich de vraag aan in welke mate de kosten van bovenwijkse investeringen aan een specifieke locatie kunnen worden toegerekend. Uit de
Wet ruimtelijk ordening volgt dat, wat betreft de toerekenbaarheid van
dergelijke bovenwijkse investeringen, de wetgever onderscheid maakt
tussen de volgende situaties:
a. gemeentelijke grondexploitatie;
b. particuliere exploitatie, waarbij samenwerkings- of realisatieovereenkomsten worden gesloten voorafgaand aan de vaststelling van ruimtelijke plannen;
c. particuliere exploitatie, waarbij de kosten worden verhaald via een
exploitatieovereenkomst of bouwvergunning op basis van een vastgesteld exploitatieplan.
In de situaties a en b wordt er € 15,- per m² uitgeefbare grond in rekening gebracht voor bovenwijkse voorziening. Alleen voor de onder c
omschreven situatie is sprake van de toepassing van voorgeschreven
toerekeningscriteria, te weten:
1. Causaliteit; de voorzieningen zijn nodig als gevolg van de ontwikkeling(en);
2. Profijt; de voorzieningen moeten van nut zijn voor de ontwikkelingen(en).
3. Proportionaliteit; de bekostiging van de voorzieningen moet naar rato
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Risico-calculatie

Voorstel:

In het exploitatieplan zullen deze toerekeningscriteria worden gemotiveerd.
Een exploitatieplan staat open voor bezwaar en beroep. Tegen de kosten voor bovenwijkse voorzieningen die door de gemeente in rekening
worden gebracht bij derden via het exploitatieplan kan dus bezwaar en
beroep worden aangetekend.
Handhaven
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De (her)bestemming van de reserve verkoopopbrengst NRE zal via vier sporen gepresenteerd worden. Voor
de onderliggende toelichtingen wordt verwezen naar blz 15 e.v.
Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting
Risico-calculatie
Voorstel

Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting
Risico-calculatie

Voorstel

Reserve verkoopopbrengst NRE (121)
SPOOR 1
Bestuur
Bestemmingsreserve
€ 5.727.658,- -/- 5.727.658,- = € 0,- (na mutatie: = voorstel college)
Instandhouden vermogen ter verbetering van het weerstandsvermogen.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Deze reserve is gevormd uit de opbrengst van de verkoop van het leveringsbedrijf NRE en de herkapitalisatie-uitkering NRE.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz 15 e.v.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz 15 e.v.
Reserve ad € 5.727.658,- opheffen en toevoegen aan de algemene reserve.

Reserve verkoopopbrengst NRE (121)
SPOOR 2
Bestuur
Dekkingsreserve
€ 5.727.658,Instandhouden van vermogen (inkomensfunctie).
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Deze reserve is gevormd uit de opbrengst van de verkoop van het leveringsbedrijf NRE en de herkapitalisatie-uitkering NRE.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz 15 e.v.
De bespaarde rente wordt ten gunste van de exploitatie verantwoord.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz 15 e.v.
Eventuele aanwending van de reserve, anders dan voor de onderliggende doelstelling, zal budgettaire problemen met zich brengen in het
verband met het wegvallen van de dekkingsmiddelen.
De reserve blokkeren door de rente structureel ten gunste van de exploitatie te verantwoorden.
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting
Risico-calculatie

Voorstel

Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie

Voorstel

Reserve verkoopopbrengst NRE (121)
SPOOR 3
Bestuur
Bestemmingsreserve
€ 5.727.658,Dekken van kosten van nog te benoemen toekomstige majeure projecten.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Deze reserve is gevormd uit de opbrengst van de verkoop van het leveringsbedrijf NRE en de herkapitalisatie-uitkering NRE.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz 15 e.v.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz 15 e.v.
Bestedingsvoorstellen ten laste van de reserve zullen met zich brengen
dat er minder bespaarde rente toegevoegd kan worden aan de algemene reserve.
Aan de reserve bestedingsfunctie(s) toekennen voor de dekking van de
nog te benoemen toekomstige majeure projecten.

Reserve verkoopopbrengst NRE (121)
SPOOR 4
Bestuur
Dekkingsreserve
€ 5.727.658,- -/- € 2.727.658,- = € 3.000.000,- (na mutatie)
Instandhouden van vermogen (inkomensfunctie).
€ 3.000.000,€ 3.000.000,Deze reserve is gevormd uit de opbrengst van de verkoop van het leveringsbedrijf NRE en de herkapitalisatie-uitkering NRE.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz 15 e.v.
De bespaarde rente wordt ten gunste van de exploitatie verantwoord.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz 15 e.v. In het kader
van de actualisatie van deze nota kan overwogen worden om €
2.727.658,- vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve en €
3.000.000,- blokkeren.
Eventuele aanwending van de reserve, anders dan voor de onderliggende doelstelling, zal budgettaire problemen met zich brengen in het
verband met het wegvallen van de dekkingsmiddelen.
Een deel van de reserve ad € 2.727.658,- vrij te laten vallen ten gunste
van de algemene reserve en het restant ad € 3.000.000,- blokkeren door
de rente structureel ten gunste van de exploitatie te verantwoorden.
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen

Reserve grondexploitatie (123)
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
Bestemmingsreserve
€ 500.000,De reserve dient ter dekking van eventuele te voorziene negatieve exploitatieresultaten (dekking extra dotatie voorziening tekorten).
Niet meer van toepassing
Niet meer van toepassing
Voordelige saldi van tussentijdse winstnemingen en/of afgesloten complexen. Grondnota met de daarbij behorende geactualiseerde exploitatieopzetten.
Prognose winstuitnames o.b.v. geactualiseerde exploitatieopzetten (najaarsnota 2011):
geraamde winstuitnames na
najaarsnota 2011
plan Stokekkers

2012

2013

800.000

1.400.000

plan industerrein-oost

112.905

plan Biezen

450.000

1.100.000

plan Latestraat

100.000

33.153

plan Beemd

2014

2015

137.197
100.000

94.755

800.000

129.067

plan Coppens
plan Akkerstraat

200.000

plan Egyptische Poort
totaal winstuitname
toevoeging algemene reserve

Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting:

Risico-calculatie:
Voorstel:

31.377
700.000

568.051

1.462.905

2.733.153

1.631.377

929.070

-1.462.905

-2.733.153

-1.631.377

-929.070

0

0

0

0

De voorziening tekorten grondexploitatie wordt ten laste van deze reserve
aangevuld.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Onbepaald
Uitgangspunt bij de exploitatie van complexen is, dat de investeringen
wegens verwerving, bouwrijpmaken c.a. minimaal kostendekkend worden
gerealiseerd.
Als er sprake is van een negatief resultaat dan zal daar een voorziening
voor gevormd moeten worden. Een negatief resultaat van een complex
kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door onevenredig hoge kosten die
niet volledig door een voor de markt haalbare grondprijs kunnen worden
gedekt. Deze voorziening wordt gevormd ten laste van de exploitatiebegroting.
Door het vrij aanwendbaar zijn van de reserve doen zich geen budgettaire problemen voor bij eventuele aanwendingen.
Voorgesteld wordt om de reserve vooralsnog te handhaven. De reserve
kan op termijn opgeheven worden. Eventuele extra dotaties in de voorziening tekorten worden tot maximaal € 500.000,- gedekt t.l.v. deze reserve (uitsterfconstructie). Overige dotaties komen dan t.l.v. de exploitatiebegroting en worden dan gedekt t.l.v. de algemene reserve.
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen

Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie
Voorstel

Reserve personeelsbeleid á la carte (125)
Bestuur
Bestemmingsreserve
€ 81,Het op individueel niveau invulling geven aan het arbeidsvoorwaardenbeleid.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Jaarlijkse storting persoonsgebonden budget van € 450,- per fulltime
medewerker
Het persoonsgebonden budget wordt besteed in het jaar waarop het
betrekking heeft. Het budget mag twee jaar worden doorgeschoven danwel naar voren gehaald op basis van individuele aanvragen.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Onbepaald
De ‘Regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden Kempengemeenten’ werd
bij collegebesluit van 12 januari 2010 vastgesteld.
Het persoonsgebonden budget bedraagt € 450,- per jaar per medewerker met een volledige betrekking. Het bedrag wordt aangepast aan de
salarisontwikkeling binnen de sector gemeenten met ingang van de
eerstvolgende wijziging na 1 januari 2010, met dien verstande dat de
wijziging ingaat op 1 januari van het jaar nadat de salariswijziging heeft
plaatsgevonden (tenzij de salariswijziging ingaat op 1 januari). Het bedrag wordt op de gebruikelijke wijze afgerond op een hele euro. Bij elke
wijziging wordt het oorspronkelijke bedrag als basis genomen.
Als gevolg van de geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden vervalt de door
het college bij besluit 2 oktober 2001 vastgestelde notitie “Arbeidsvoorwaarden à la carte”.
Door het vrij aanwendbaar zijn van de reserve doen zich geen budgettaire problemen voor bij eventuele aanwendingen.
Naam reserve wijzigen in ‘reserve uitwisseling arbeidsvoorwaarden‘.
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen

Onttrekkingen

Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting:

Risico-calculatie

Voorstel:

Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied (126)
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
Bestemmingsreserve
€ 119.801,Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap, gekoppeld
aan gemeentelijke projecten.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
De reserve wordt gevoed bij uitbreiding van het (stedelijk) ruimtebeslag
in het buitengebied. De bijdragen die de gemeente ontvangt in het kader
van o.a. de BIO regeling worden (minus de gemaakte kosten) aan deze
reserve toegevoegd. Ook toekomstige opbrengsten (minus kosten) uit
de Ruimte voor Ruimte regeling zullen aan deze reserve worden toegevoegd.
Bestedingen die ten laste van de reserve komen betreffen uitsluitend
projecten die leiden tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (in brede
zin) in het buitengebied. Hierbinnen passen projecten opgenomen in het
Landschapsbeleidsplan en het daarop gebaseerde Landschapsontwikkelplan, het realiseren van ecologische verbindingszones, ontsteningsprojecten, voorzieningen in het kader van extensieve recreatie en andere projecten die leiden tot verbetering van ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Op 1 juni 2011 is door de raad de “Structuurvisie Bladel Deel B: uitvoeringsplan” vastgesteld. Deze structuurvisie is met name vastgesteld om
op die manier als gemeente de beschikking te krijgen over de verbeterde mogelijkheden voor het voeren van regie op de uitvoering van plannen en projecten en de bijbehorende (financiële) instrumenten. In deze
structuurvisie is ook de instelling van een bestemmingsreserve “ruimtelijke kwaliteit buitengebied” opgenomen.
De bijdrage die gevraagd wordt voor de “ruimtelijke kwaliteit buitengebied” is alleen mogelijk via de privaatrechtelijke weg. In het exploitatieplan mag deze kostensoort niet worden meegenomen. De bijdrage is
dus alleen te verkrijgen als er minnelijke overeenstemming wordt bereikt
over de desbetreffende locatieontwikkeling.
Handhaven
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen

Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie
Voorstel

Reserve garanties/vrijwaringen NRE/ Endinet (127)
Industrie
Bestemmingsreserve
€ 250.000,- (na mutatie)
Afdekken claims
Niet van toepassing
€ 250.000,In de jaarrekening 2010 werd ten laste van de opbrengst van de verkoop
van het netwerkbedrijf NRE / Endinet aan Alliander N.V. een voorziening
gevormd voor garanties en vrijwaringen.
Omdat hier geen financiële onderbouwing onder ligt is de voorziening
opgeheven ten gunste van de reserve garanties NRE / Endinet.
Gemeentelijk aandeel in claims
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
2012 / 2013
Zie toelichting voorziening garanties/vrijwaringen NRE / Endinet.
De termijn waarbinnen Alliander kan claimen is in beginsel 2 jaar voor
alle garanties en vrijwaringen.
Door het vrij aanwendbaar zijn van de reserve doen zich geen budgettaire problemen voor bij eventuele aanwendingen.
Instemmen met het vormen van de reserve garanties/-vrijwaringen NRE
/ Endinet
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Voorzieningen
Omschrijving voorziening

adm.nr

blz.

o Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

201

40

o Voorziening vervanging materiaal sporthal ’t Spant er

202

41

o Voorziening vervanging materiaal sporthal Eureka

203

42

o Voorziening onderhoud wegen

204

43

o Voorziening egalisatie riolering

205

45

o Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

301

46

o Voorziening risico’s grondexploitatie

206

47

o Voorziening frictiekosten muziekschool

207

48

o Voorziening dubieuze debiteuren ISD

211

49

o Voorziening garanties/vrijwaringen Endinet

220

50

o Voorziening wethouderspensioenen

225

51

o Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders

226

52

o Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel

227

53

o Voorziening liquidatie KCMD

228

54

o Voorziening afwikkeling RGHSG

229

55

o Voorziening dubieuze debiteuren

299

56

- Egalisatievoorzieningen

- Risicovoorzieningen
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de reserve

Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing (201)
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
Egalisatievoorziening
€ 316.695,De voorziening heeft in eerste aanleg de functie van egalisatie van het
saldo lasten/baten dat in een bepaald jaar ontstaat in de afvalverwijdering, alsmede het meerjarig opvangen van schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing.
Het saldo maakt elk jaar bij de begroting onderdeel uit van de berekening van (de tarieven van) de afvalstoffenheffing.
Groter dan € 0,€ 100.000,Verrekening van de overschotten op de exploitatie van een planjaar.
Verrekening van de tekorten op de exploitatie van een planjaar.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Onbepaald
De omvang van de voorziening wordt betrokken bij de eerstkomende
bepaling van de hoogte van het tarief voor de afvalstoffenheffing. De
omvang van de voorziening wordt in beginsel in 3 jaren verrekend door
een verlaging van het tarief voor de afvalstoffenheffing.
Indien de benodigde maximumomvang overschreden wordt dan zal de
omvang van de overschrijding aan de burger teruggegeven worden in de
vorm van een eenmalige extra verlaging van het vaste tarief voor de
afvalstoffenheffing.
Voorbeeld 1: omvang voorziening is € 90.000,Éen derde deel van de omvang ad € 30.000,- wordt in planjaar t ten
gunste van de functie afvalverwijdering gebracht en de andere delen in
planjaar t+1 en t+2.

Risico-calculatie
Voorstel

Voorbeeld 2: omvang voorziening is € 120.000,Één derde deel van de maximale omvang ad € 33.333,- te vermeerderen met het overschot ad € 20.000,- wordt in planjaar t ten gunste van
de functie afvalverwijdering gebracht en de andere delen van de maximale omvang in planjaar t+1 en t+2.
Niet van toepassing
Handhaven (inclusief de wijze van verrekening).
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening

Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen

Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie

Voorstel

Voorziening vervanging materiaal sporthal ’t Spant er (202)
Sociale samenhang en leefbaarheid
Egalisatie voorziening
€ 69.201,Deze voorziening dient als egalisatie van de uitgaven van de regelmatige vervanging van (gymnastiek)materialen en de inventaris in de sporthal.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Jaarlijks € 11.160,Jaarlijks worden de ramingen opgenomen voor systematische vervangingen van materialen en inventaris, zoals deze voortvloeit uit het vervangingsschema.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Onbepaald
Uitgaven van de regelmatige vervanging van (gymnastiek)materialen die
in volgende begrotingsjaren zullen worden gemaakt en waarbij de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.
De omvang van de jaarlijkse storting is gebaseerd op een vervangingsschema van 25 jaar.
Op het moment dat de nieuwe sporthal nabij het Pius-X college gereed
is zal een nieuw meerjarig vervangingsschema opgemaakt worden,
waarbij deze voorziening onderdeel van zal (kunnen) uit maken.
Handhaven
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening

Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen

Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie
Voorstel

Voorziening vervanging materiaal sporthal Eureka (203)
Sociale samenhang en leefbaarheid
Egalisatie voorziening
€ 61.980,Deze voorziening dient als egalisatie van de uitgaven van de regelmatige vervanging van (gymnastiek)materialen en de inventaris in de sporthal
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Jaarlijks € 4.572,Jaarlijks worden de ramingen opgenomen voor systematische vervangingen van materialen en inventaris, zoals deze voortvloeit uit het vervangingsschema.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Onbepaald
Uitgaven van de regelmatige vervanging van (gymnastiek)materialen die
in volgende begrotingsjaren zullen worden gemaakt en waarbij de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.
De omvang van de jaarlijkse storting is gebaseerd op een vervangingsschema van 25 jaar.
Handhaven
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening

Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting:

Voorziening onderhoud wegen (204)
Verkeer en vervoer
Egalisatie voorziening
€ 13.378,Deze voorziening dient als egalisatie van het jaarlijks (groot) onderhoud
van de wegen. De omvang van deze voorziening is gekoppeld aan het
wegenbeheerplan.
Gerelateerd aan beheerplan
Gerelateerd aan beheerplan. Jaarlijks wordt bezien of deze voorziening
toereikend is voor de toekomstige verplichtingen.
Jaarlijks € 1.035.666,- -/- € 50.000,- voor gladheidbestrijding
Uitgaven o.b.v. wegenbeheerplan
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Onbepaald
Bij het groot onderhoud van wegen is sprake van kosten die in volgende
begrotingsjaren zullen worden gemaakt en waarbij de voorziening strekt
tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.
Gladheidbestrijding
Bij de vaststelling van het rationeel wegbeheerplan is gladheidbestrijding
onderdeel uit gaan maken van het kostendekkingsplan voor wegen. De
bestaande budgetten voor gladheidbestrijding zijn toegevoegd aan de
voorziening onderhoud wegen.
Bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2011 door de commissie
Grondgebied de suggestie gedaan om te bezien of de jaarlijks wisselende kosten van de gladheidbestrijding geëgaliseerd kunnen worden.
In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe het verloop van de
kosten van gladheidbestrijding zich verhoudt tot de beschikbare ruimte.
gladheidbestrijding

raming

werkelijk

2005

40.000

65.614

2006

40.000

57.688

2007

50.000

31.925

2008

50.000

49.306

2009

50.000

104.274

50.000

183.413

2010
2010 (eenmalige aanvulling)

200.000

sub-totaal

480.000

492.220

2011

50.000

55.487

2012

50.000

totaal

580.000

547.707

Naast 2009 was met name 2010 een extreem gladheidbestrijdingsjaar.
Dit was reden om in de jaarrekening 2010 een eenmalige extra dotatie
van € 200.000,- in de voorziening onderhoud wegen te doen om de gemiddelde kosten over de periode 2005-2010 op te kunnen vangen.
Aangezien de kosten voor gladheidbestrijding niet goed in te schatten
zijn i.v.m. afhankelijkheid van weersomstandigheden, ligt er aan dit deel
van de voorziening geen onderbouwde planning ten grondslag. Hiermee
43

voldoet dit deel van de voorziening feitelijk niet volledig aan de voorwaarden voor instelling van een voorziening (art. 44 sub 1 BBV). Om die
reden stellen wij voor de kosten van gladheidbestrijding vanaf 1 januari
2012 ten laste van de exploitatiebegroting te verantwoorden.

Risico-calculatie:
Voorstel:

Omdat het weer zich niet vooruit laat voorspellen zien wij ook geen
noodzaak om gladheidbestrijding te egaliseren middels de vorming van
een bestemmingsreserve.
In het kader van de planning en controlcyclus wordt uw raad op diverse
momenten geïnformeerd over de eventuele over- of onderschrijdingen
op het budget gladheidbestrijding.
Het wegbeheerplan is afgestemd op een kwaliteitsniveau van 6 -.
Handhaven en kosten van gladheidbestrijding ten laste van de exploitatie verantwoorden.
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening

Benodigde minimumomvang

Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting:

Voorziening egalisatie riolering 205)
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
Egalisatie voorziening
€ 61.742,Het doel van deze voorziening is de bekostiging mogelijk te maken van
de (vervangings)investeringen zoals opgenomen in het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP). Daarnaast heeft de voorziening tot doel om het
saldo lasten/baten dat in een bepaald jaar ontstaat te egaliseren.
Het saldo maakt elk jaar bij de begroting onderdeel uit van de berekening van (de tarieven van) de rioolheffingen.
Gerelateerd aan het gemeentelijk rioleringsplan. De omvang van deze
voorziening is volledig gerelateerd aan het Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP).
Gerelateerd aan het gemeentelijk rioleringsplan. Jaarlijks wordt bezien
of deze voorziening toereikend is voor de toekomstige verplichtingen.
Verrekening van overschotten op de exploitatie.
Verrekening van de tekorten op de exploitatie.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Onbepaald
Bij het onderhoud van riolering is sprake van kosten die in volgende
begrotingsjaren zullen worden gemaakt en waarbij de voorziening strekt
tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.
Het gemeentelijk rioleringsbeleid is gericht op het op peil houden van de
kwaliteit en capaciteit van het rioolstelsel binnen het wettelijk kader en
tegen zo gering mogelijke kosten. De kosten van riolering worden via
rioolheffingen verhaald op eigenaren en gebruikers van panden. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening zijn bedoeld om de
lasten gelijkmatig te verdelen over de begrotingsjaren.
De commissie BBV heeft in 2007 een notitie over de behandeling van
riolering uitgebracht. In oktober 2009 heeft de commissie deze notitie in
beperkte mate geactualiseerd. Het doel van die notitie is om zaken te
verduidelijken en binnen de grenzen van het BBV daarvoor nadere richtlijnen te geven. De commissie BBV doet de aanbeveling om de gerealiseerde resultaten riolering te muteren op een bestemmingsreserve.
De raad heeft echter bepaald dat, analoog aan art 44 lid 2, het saldo
tussen lasten en baten verplicht verrekend (geëgaliseerd) moet worden
met de betalers van de rioolheffing. Er is dus sprake van een (terug)betalingsverplichting. Bij deze (terug)betalingsverplichting wordt als
voorwaarde gesteld dat de onderbouwing ervan één op één terug te
vinden is in het betreffende beheerplan. Dit betekent dat de omvang/saldo van de voorziening één op één verdisconteerd wordt bij de jaarlijkse tariefberekening. De bestemming kan dus niet meer veranderd worden. Hoewel de commissie BBV de aanbeveling doet om de resultaten
van riolering te muteren op een bestemmingsreserve zijn wij van opvatting dat in onze specifieke omstandigheid sprake is van een voorziening.

Risico-calculatie:
Voorstel:

Handhaven
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening

Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen

Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Rentetoerekening/bestemming
Motivering / toelichting:

Risico-calculatie:
Voorstel:

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (301)
Diversen
Egalisatie voorziening
€ 970.694,De voorziening heeft de functie om schommelingen in het jaarlijks systematisch (groot) onderhoud van de gemeentelijke gebouwen op te vangen, zoals deze voortvloeit uit het onderhoudsschema gemeentelijke
gebouwen.
Gerelateerd aan beheerplan
Gerelateerd aan beheerplan
De voeding van de voorziening vindt plaats door de jaarlijkse storting
vanuit de exploitatie.
Jaarlijks worden in de begroting ramingen opgenomen voor systematisch onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, zoals deze voortvloeit
uit het onderhoudsschema gemeentelijke gebouwen.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Onbepaald
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan de
algemene reserve.
Bij het groot onderhoud van gebouwen is sprake van kosten die in volgende begrotingsjaren zullen worden gemaakt en waarbij de voorziening
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.
Op basis van een voortschrijdende onderhoudscyclus van 10 jaar zijn de
financiële consequenties voor de periode 2011 – 2020 in beeld gebracht
Periodiek wordt bezien of deze voorziening toereikend is voor de toekomstige verplichtingen.
Handhaven
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie

Voorstel

Voorziening risico’s grondexploitatie (206)
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
Risicovoorziening
€ 24.073,Dekking van een verwacht negatief resultaat van grondexploitaties.
Niet van toepassing
Afgestemd op de onderliggende (jaarlijks te actualiseren) exploitatieberekeningen.
De noodzakelijk geachte financiële middelen voor dekking van negatieve
grondexploitaties worden hierin gestort ten laste van de exploitatie.
Tussentijds of bij het afsluiten van een grondexploitatie wordt het negatieve resultaat ten laste van deze voorziening aangezuiverd.
De spaarde rente wordt aan deze voorziening toegevoegd.
Deze voorziening is bestemd voor voorzienbare verliezen die niet meer
binnen het complex gecompenseerd kunnen worden.
Een negatief resultaat van een complex kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door onevenredig hoge kosten die niet volledig door een voor
de markt haalbare grondprijs kunnen worden gedekt. Deze voorziening
wordt gevormd ten laste van de exploitatiebegroting.
De voorziening risico’s grondexploitatie moet als een correctie op de
balanswaardering van onderhanden werken van de grondexploitatie
worden beschouwd.
Handhaven
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening

Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen

Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Risico-calculatie
Voorstel

Voorziening frictiekosten muziekschool (207)
Sociale samenhang en leefbaarheid
Risicovoorziening
€ 14.108,Het opvangen van het gemeentelijk aandeel in de frictiekosten tot en
met 2015 als gevolg van de structuurwijziging van de Muziekschool de
Kempen.
€ 14.108,€ 14.108,Deze voorziening is in de loop van 2003 gevormd ten laste van de algemene reserve.
Jaarlijkse frictiekosten (aandeel Bladel 30,9%) en heeft het navolgende
verloop:
2012: 3.448 2013: 3.500 2014: 3.553 2015: 3.606
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan de
algemene reserve.
2015
De gemeente Bladel verzorgt de financiële afwikkeling en brengt de
kosten naar rato in rekening bij de gemeenten Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden.
Handhaven
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang

Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting
Risico-calculatie
Voorstel

Voorziening dubieuze debiteuren ISD (211)
Bestuur
Risicovoorziening
€ 233.324,Afdekken van (verwachte) oninbare vorderingen indien deze na de nodige invorderingsmaatregelen oninbaar zijn.
Niet van toepassing
Aan de hand van een risico-inventarisatie van de omvang en samenstelling van de debiteuren op balansdatum zal de bovengrens jaarlijks bepaald worden.
Op basis van jaarlijkse herijking vinden toevoegingen plaats, indien nodig.
Op basis van jaarlijkse herijking vinden aanwendingen plaats, indien
nodig.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt welk gedeelte van alle uitstaande vorderingen van de ISD waarschijnlijk niet invorderbaar zijn.
De voorziening dubieuze debiteuren ISD moet als een correctie op de
balanswaardering van de debiteuren worden beschouwd.
Handhaven
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen

Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting

Voorziening garanties/vrijwaringen NRE/ Endinet (220)
Industrie
Risicovoorziening
€ 0,- (na mutatie)
Afdekken claims
Niet van toepassing
Niet van toepassing.
In de jaarrekening 2010 werd ten laste van de opbrengst van de verkoop
van het netwerkbedrijf NRE / Endinet aan Alliander N.V. een voorziening
gevormd voor garanties en vrijwaringen.
Gemeentelijk aandeel in claims
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
2012 / 2013
In december 2009 hebben de gemeenten in het kader van het Akkoord
op Hoofdlijnen onderling een Verkopersovereenkomst gesloten. Deze
overeenkomst geeft onder meer aan dat alle gemeenten zijn gebonden
als de gemeente Eindhoven samen met minimaal drie andere aandeelhoudende gemeenten akkoord gaat.
Deze overeenkomst is o.a. uitgebreid met het punt, dat bij eventuele
claims de gemeente Eindhoven aan Alliander zal betalen indien enige
betalingsverplichting onherroepelijk vaststaat, waarna zij pro rata parte
de kosten op de andere gemeenten kan verhalen.
Aangezien de kosten voor eventuele claims niet goed in te schatten zijn
i.v.m. de afhankelijkheid van onherroepelijke betalingsverplichtingen ligt
er aan de voorziening geen onderbouwing ten grondslag. Hiermee voldoet de voorziening feitelijk niet volledig aan de voorwaarden voor instelling van een voorziening (art. 44 sub 1 BBV). Om die reden stellen wij
voor dit onderdeel onder te brengen in een nieuw in te vormen reserve
garanties/vrijwaringen NRE / Endinet

Risico-calculatie
Voorstel

Voorziening opheffen en toevoegen aan een nieuw te vormen reserve
garanties/vrijwaringen NRE / Endinet
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening

Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen

Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Motivering / toelichting:

Voorziening wethouderspensioenen (225)
Bestuur
Risicovoorziening
€ 1.161.802,Bekostigen van de pensioenuitkeringen van wethouders die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook hebben wethouders de mogelijkheid om hun opgebouwde pensioenrechten ineens op te vragen,
bijv. als ze veranderen van werkgever.
Niet van toepassing
De voorziening dient jaarlijks afgestemd te worden op de op te stellen
actuariële berekening.
Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt, zodat bij de gemeenterekening de voorziening op hetzelfde peil is als de te verwachten pensioenuitkeringen. Naast de jaarlijkse ingehouden pensioenpremies worden eventuele ontvangen pensioenwaarde-overdrachten van wethouders toegevoegd aan de voorziening.
Op basis van betalingen en jaarlijkse herijking vinden aanwendingen
plaats, indien nodig.
De bespaarde rente wordt aan deze voorziening toegevoegd, omdat de
voorziening tegen contante waarde is gewaardeerd.
De wethouders bouwen uit hoofde van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) pensioenrechten op bij de gemeente. De
gemeente is zelf uitvoerder voor dit Appa-pensioen.
De pensioenen worden opgebouwd volgens een salarisdiensttijdregeling. Het te bereiken pensioen is in een diensttijdregeling direct gerelateerd aan het laatstverdiende salaris en de doorgebrachte diensttijd tot
de pensioengerechtigde leeftijd. Dit betekent dat de wethouder op pensioendatum een aanspraak heeft op een pensioen. Tevens zijn de Appapensioenen waardevast hetgeen betekent dat ze jaarlijks worden verhoogd met een variabel percentage.
Op grond van het BBV is het verplicht voorzieningen te treffen voor de
toekomstige pensioenuitkeringen. Het is immers de benoeming van een
wethouder die de pensioenlast veroorzaakt.

Risico-calculatie:

Voorstel:

Bij de vaststelling van de voorziening is rekening gehouden met de gemiddelde levensverwachting van de pensioengerechtigden. Deze levensverwachting is gebaseerd op statistieken.
De gemeente loopt risico dat de pensioengerechtigden gemiddeld langer
leven waardoor de pensioenkosten hoger uitvallen dan vooraf was ingeschat. Zouden de gerechtigden gemiddeld korter leven dan is dat uiteraard een voordeel van de gemeente.
Handhaven
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Motivering / toelichting:

Risico-calculatie:

Voorstel:

Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders (226)
Bestuur
Risicovoorziening
€ 100.966,Het opbouwen van vermogen voor het kunnen dekken van de wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders.
€ 100.966,€ 100.966,Eenmalige storting ten laste van de algemene reserve.
Uitkeringen aan de non-actieven en heeft het navolgende verloop:
2012: 44.874 2013: 44.874 2014: 11.218
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan de
algemene reserve.
Wethouders die tussentijds of aan het eind van hun zittingstermijn van 4
jaar aftreden, ontvangen op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), een wachtgelduitkering van minimaal 2 jaren.
Voor deze lasten is op het moment van ontstaan in een keer ten laste
van de algemene reserve een voorziening getroffen. Het gaat hier immers om kosten die geen bijdrage meer leveren aan de voortbrenging
van de producten van de organisatie en hebben derhalve geen nut
meer.
Op het moment dat de huidige wethouders aftreden, zal er wachtgeld
uitgekeerd moeten worden, waardoor t.z.t. een extra dotatie nodig zal
zijn.
Handhaven
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Motivering / toelichting:

Risico-calculatie:
Voorstel:

Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel (227)
Bestuur
Risicovoorziening
€ 173.450,Voorziening wordt gevormd voor de betalingsverplichtingen van voormalige mederwerker(s).
€ 173.450,€ 173.450,Eenmalige storting ten laste van de algemene reserve.
Uitkeringen aan de non-actieven en heeft het navolgende verloop:
2012: 60.647 2013: 60.647 2014: 52.156
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan de
algemene reserve.
Het gaat hier om kosten die geen bijdrage meer leveren aan de voortbrenging van de producten van de organisatie en hebben derhalve geen
nut meer.
Handhaven.
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen

Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Motivering / toelichting:

Risico-calculatie:

Voorstel:

Voorziening liquidatie KCMD (228)
Bestuur
Risicovoorziening
€ 23.373,Het meerjarig opvangen van de kosten (wachtgeldverplichtingen) als
gevolg van de liquidatie van het KCMD.
Niet van toepassing
€ 23.373,Storting ten laste van de algemene reserve, te weten:
2008: 409.845 2009: 30.000 2010: 14.371 en 2011: 23.743 + 3.461
In de jaarrekening 2011 moet aanvullend € 3.461,- gestort te worden
wegens actualisatie van de liquidatiekosten.
Uitkeringen aan de non-actieven en uitvoeringskosten
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan de
algemene reserve.
Het KCMD verzorgde tot en met 31 juli 2008 het muziekonderwijs voor
de leerlingen van de gemeente Bladel. Per 1 augustus 2008 is de subsidierelatie met het KCMD beëindigd voor het geven van muziekonderwijs. De gemeente heeft toegezegd de financiële gevolgen van het stopzetten van het muziekonderwijs voor haar rekening te nemen. De financiële gevolgen zijn uitgewerkt in een sociaal plan. Op grond hiervan hebben de meeste docenten en ondersteunend personeel een afkoopsom in
2008 ontvangen.
Een klein aantal docenten (5 personen) blijven nog in dienst van het
KCMD tot ze de leeftijd van 62 jaar en 3 maanden hebben bereikt. Vanaf
die datum zullen ze fpu krijgen tot 65 jaar welke door het KCMD zal
worden aangevuld met 30%. De gemeente Bladel zal dan maximaal 6
jaar (tot en met 2014) aanvullende subsidie geven voor deze kosten,
alsmede de bijbehorende uitvoeringskosten
De rechtbank heeft het geschil tussen een voormalige medewerker en
de KCMD in het voordeel van de KCMD beslist. Dit betekent dat wij
geen rekening meer houden met eventuele aanvullende aanspraken. De
voormalige medewerker is in hoger beroep gegaan.
Met de kosten van hoger beroep is nog geen rekening gehouden.
Handhaven en € 3.461,- extra storten om de voorziening op niveau te
brengen.
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Naam:
Beleidsveld:
Soort :
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang
Stortingen
Onttrekkingen

Rentetoerekening/bestemming
Motivering / toelichting:

Risico-calculatie:
Voorstel:

Voorziening afwikkeling RGHSG (229)
Bestuur
Risicovoorziening
€ 11.670,Voorziening wordt gevormd voor de betalingsverplichtingen in het kader
van de regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten (RGHSG).
€ 11.670,€ 11.670,Eenmalige storting ten laste van de ontvangen rijksbijdrage.
Afwikkeling van de toegekende aanvragen en heeft het navolgende verloop:
2012: 5.511 2013: 3.717 2014: 2.442
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan de
algemene reserve.
Het rijk heeft de RGHSG op basis van contante waarde afgekocht. De
ontvangen middelen worden gebruikt voor de meerjarige afwikkeling van
de toegekende aanvragen.
Niet van toepassing
Handhaven
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Naam
Beleidsveld
Soort
Verwachte stand per 1 jan.2012
Doel van de voorziening
Benodigde minimumomvang
Benodigde maximumomvang

Stortingen
Onttrekkingen
Rentetoerekening/bestemming
Einddatum
Motivering / toelichting
Risico-calculatie
Voorstel

Voorziening dubieuze debiteuren (299)
Bestuur
Risicovoorziening
€ 40.334,Afdekken van (verwachte) oninbare vorderingen indien deze na de nodige invorderingsmaatregelen oninbaar zijn.
Niet van toepassing
Aan de hand van een risico-inventarisatie van de omvang en samenstelling van de debiteuren op balansdatum zal de bovengrens jaarlijks bepaald worden.
Op basis van jaarlijkse herijking vinden toevoegingen plaats, indien nodig.
Op basis van jaarlijkse herijking vinden aanwendingen plaats, indien
nodig.
De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene
reserve toegevoegd.
Niet van toepassing
Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt welk gedeelte van alle uitstaande vorderingen (anders dan ISD) waarschijnlijk niet invorderbaar zijn.
De voorziening dubieuze debiteuren moet als een correctie op de balanswaardering van de debiteuren worden beschouwd.
Handhaven
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8. Samenvatting en advies
Met deze nota hebben wij geprobeerd in hoofdlijnen een beeld te geven van het gemeentelijk beleid met
betrekking tot reserves en voorzieningen. Het is noodzakelijk dat door middel van beleidsbepaling eenduidige uitgangspunten en kaders worden geformuleerd voor de bepaling en presentatie van reserves en voorzieningen. In deze nota doen wij ook een voorstel om de norm voor de omvang van de algemene reserve
c.q. het weerstandsvermogen te wijzigen.
Wij besteden ook nadrukkelijk aandacht aan de (her)bestemming van de reserve verkoopopbrengst NRE.
Wij beschouwen de (her)bestemming hiervan via een viertal sporen. Wij willen eventuele beleidswijzingen
ten aanzien van de doelstelling en de bestemming van de reserve verkoopopbrengst NRE nader met uw
raad bediscussiëren. Onze voorkeur gaat uit naar (her)bestemming van de reserve verkoopopbrengst NRE
via spoor 1.
Samenvattend stellen wij u het volgende voor:
I. De nota reserves en voorzieningen 2012 vaststellen.
II. Daarmee impliciet akkoord te gaan met de volgende mutaties:
a. Algemene reserve onder te verdelen in:
- ijzeren voorraad
De ijzeren voorraad van de omvang van de algemene reserve te bepalen op de gemiddelde omvang van
de gekwantificeerde risico’s na kansberekening en deze (naar boven) af te ronden naar eenheden van €
0,5 miljoen.
- noodzakelijke omvang
De ratio weerstandsvermogen wordt bepaald op de verhouding tussen de algemene reserve en het gemiddelde van de geïnventariseerde risico's.
- vrij aanwendbaar deel
Het meerdere boven de omvang van de ratio weerstandsvermogen betreft dan het vrij aanwendbare deel
van de algemene reserve.
b. Op te heffen reserves:
reserve verkoopopbrengst NRE

vrijvallend bedrag

c. Nieuw te vormen reserve:
reserve garanties/vrijwaringen NRE / Endinet

-/- 5.727.658,-

250.000,-

d. Aanvulling algemene reserve (vrij aanwendbaar deel)
vrijval reserve verkoopopbrengst NRE
e. Op te heffen voorzieningen:
voorziening garanties/vrijwaringen NRE/Endinet
voorziening onderhoud wegen (onderdeel gladheidbestrijding)
f. Exploitatieuitgaven:
budget gladheidbestrijding
aanvulling voorziening liquidatie KCMG
bespaarde rente ‘ijzeren voorraad’ algemene reserve

5.727.658,-

vrijvallend bedrag
vrijvallend bedrag

-/- 250.000,-/- 50.000,-

50.000,3.461,-/- 32.500,-

g. Weerstandsvermogen:
De ratio weerstandsvermogen c.q. algemene reserve uit te drukken als de verhouding tussen de algemene reserve en het gemiddelde van de geïnventariseerde risico's. De gewenste omvang van het weerstandsvermogen wordt bepaald op klasse C (voldoende).
De ratio weerstandsvermogen (onderverdeeld naar spoor 1, 2, 3 en 4) krijgt hiermee, rekening houdende
met de mutaties uit deze nota, het navolgende verloop:
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(bedragen x € 1.000,-)

S POO R 1
begroting
2012

begroting
2013

begroting
2014

begroting
2015

a. gekwantificeerde risico's na kansberekening (na afrond)

1.000

1.000

1.000

1.000

b. gemiddelde geïnventariseerde risico's

1.503

1.503

1.503

1.503

c. totaal noodzakelijke omvang

2.503

2.503

2.503

2.503

d. stand algemene reserve begin van het jaar

2.478

6.327

6.917

8.005

e. stand algemene reserve eind van het jaar

6.327

6.917

8.005

9.414

2,53

2,76

3,20

3,76

f. ratio algemene reserve (e / c)
g. betekenis

uitstekend

(bedragen x € 1.000,-)

uitstekend

uitstekend

uitstekend

S POO R 2
begroting
2012

begroting
2013

begroting
2014

begroting
2015

a. gekwantificeerde risico's na kansberekening (na afrond)

1.000

1.000

1.000

1.000

b. gemiddelde geïnventariseerde risico's

1.503

1.503

1.503

1.503

c. totaal noodzakelijke omvang

2.503

2.503

2.503

2.503

d. stand algemene reserve begin van het jaar

2.478

413

802

1.661

413

802

1.661

2.842

e. stand algemene reserve eind van het jaar
f. ratio algemene reserve (e / c)

0,17
0,32
0,66
1,14
ruim
ruim
onvoldoende onvoldoende onvoldoende voldoende

g. betekenis
(bedragen x € 1.000,-)

S PO O R 3
begroting
2012

begroting
2013

begroting
2014

begroting
2015

a. gekwantificeerde risico's na kansberekening (na afrond)

1.000

1.000

1.000

1.000

b. gemiddelde geïnventariseerde risico's

1.503

1.503

1.503

1.503

c. totaal noodzakelijke omvang

2.503

2.503

2.503

2.503

d. stand algemene reserve begin van het jaar

2.478

599

1.189

2.277

599

1.189

2.277

3.686

0,24
0,48
ruim
ruim
onvoldoende onvoldoende

0,91

1,47
ruim
voldoende

e. stand algemene reserve eind van het jaar
f. ratio algemene reserve (e / c)
g. betekenis

(bedragen x € 1.000,-)

matig

S PO O R 4
begroting
2012

begroting
2013

begroting
2014

begroting
2015

a. gekwantificeerde risico's na kansberekening (na afrond)

1.000

1.000

1.000

1.000

b. gemiddelde geïnventariseerde risico's

1.503

1.503

1.503

1.503

c. totaal noodzakelijke omvang

2.503

2.503

2.503

2.503

d. stand algemene reserve begin van het jaar

2.478

3.229

3.714

4.682

e. stand algemene reserve eind van het jaar

3.229

3.714

4.682

5.972

1,29

1,48
ruim
voldoende

f. ratio algemene reserve (e / c)
g. betekenis

voldoende

1,87
2,39
ruim
voldoende
uitstekend

III. Het nieuwe reserve en voorzieningenbeleid van toepassing te verklaren met ingang van 1 januari 2012
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IV. De mutaties zoals aangegeven in de nota reserves en voorzieningen 2012 te verwerken als volgt (voorstel college spoor 1):
- jaarrekening 2011
Vrijval voorziening garanties/vrijwaringen NRE / Endinet
-/- 250.000,Vorming reserve garanties/vrijwaringen NRE / Endinet
250.000,Aanvullende dotatie voorziening liquidatie KCMD
3.461,- perspectiefnota 2012
Vrijval reserve verkoopopbrengst NRE
Toevoeging vrijval reserve verkoopopbrengst NRE aan algemene reserve
Verlaging dotatie voorziening onderhoud wegen (gladheidbestrijding)
Budget gladheidbestrijding
Bespaarde rente ‘ijzeren voorraad’ algemene reserve

-/- 5.727.658,5.727.658,-/50.000,50.000,-/32.500,-

De budgettaire gevolgen van de voorstellen worden samengevat in de onderstaande tabellen.
omschrijving spoor 1: vrijval reserve NRE

2011

vrijval gedeelte voorziening onderhoud wegen
budget gladheidbestrijding
vrijval voorziening garanties/vrijwaringen NRE/Endinet
vorming reserve garanties/vrijwaringen NRE/Endinet

2012

2013

2014

2015

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-32.500

-35.000

-40.000

-40.000

-35.000

-40.000

-40.000

-250.000
250.000

bespaarde rente ijzeren voorraad
vrijval reserve verkoopopbrengst NRE
aanvulling voorziening liquidatie KCMD

-5.727.658
3.461

algemene reserve:
- toevoeging vrijval reserve verkoopopbrengst NRE
budgettaire lasten spoor 1

3.461

5.727.658
-32.500

(- = voordeel en + = nadeel)

omschrijving spoor 2: blokkering reserve NRE

2011

vrijval gedeelte voorziening onderhoud wegen
budget gladheidbestrijding
vrijval voorziening garanties/vrijw aringen NRE/Endinet
vorming reserve garanties/vrijwaringen NRE/Endinet

2012

2013

2014

2015

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-250.000
250.000

bespaarde rente ijzeren voorraad

-32.500

-35.000

-40.000

-40.000

-186.149

-200.468

-229.106

-229.106

3.461

-218.649

-235.468

-269.106

-269.106

3.461

186.149
-32.500

200.468
-35.000

229.106
-40.000

229.106
-40.000

bespaarde rente blokkering reserve verkoopopbrengst NRE
aanvulling voorziening liquidatie KCMD

3.461

algemene reserve:
budgettaire lasten spoor 2
stelpost majeure projecten
saldo budgettaire lasten spoor 2

(- = voordeel en + = nadeel)

omschrijving spoor 3: bestedingsfunctie NRE

2011

vrijval gedeelte voorziening onderhoud wegen
budget gladheidbestrijding
vrijval voorziening garanties/vrijw aringen NRE/Endinet
vorming reserve garanties/vrijwaringen NRE/Endinet

2012

2013

2014

2015

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-32.500

-35.000

-40.000

-40.000

-32.500

-35.000

-40.000

-40.000

-250.000
250.000

bespaarde rente ijzeren voorraad
aanvulling voorziening liquidatie KCMD
budgettaire lasten spoor 3

3.461
3.461

(- = voordeel en + = nadeel)
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omschrijving spoor 4: combinatie

2011

vrijval gedeelte voorziening onderhoud wegen
budget gladheidbestrijding
vrijval voorziening garanties/vrijwaringen NRE/Endinet
vorming reserve garanties/vrijwaringen NRE/Endinet

2012

2013

2014

2015

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-250.000
250.000

bespaarde rente ijzeren voorraad
bespaarde rente blokkering reserve verkoopopbrengst NRE
vrijval reserve verkoopopbrengst NRE
aanvulling voorziening liquidatie KCMD

-32.500

-35.000

-40.000

-40.000

-97.500
-2.727.658

-105.000

-120.000

-120.000

3.461

algemene reserve:
toevoeging vrijval reserve verkoopopbrengst NRE
budgettaire lasten spoor 4
stelpost majeure projecten
saldo budgettaire lasten spoor 4

3.461

2.727.658
-130.000

-140.000

-160.000

-160.000

3.461

97.500
-32.500

105.000
-35.000

120.000
-40.000

120.000
-40.000

(- = voordeel en + = nadeel)

De structurele voordelen a.g.v. bespaarde rente ‘ijzeren voorraad’ algemene reserve komen vanaf 2012
ten gunste van het begrotingsresultaat.
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Bijlage I Wettelijke bepalingen
Het wettelijke kader
Het wettelijke kader voor de reserves en voorzieningen is vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), dat op 1 januari 2004 van kracht is geworden. In dit besluit is ten aanzien van de reserves en voorzieningen het volgende bepaald:
Artikel 2
4. Onder de baten en lasten worden ook begrepen de over het eigen vermogen en de voorzieningen berekende bespaarde rente.
Artikel 16
De paragraaf betreffende het grondbeleid bevat ten minste:
a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn
opgenomen in de begroting;
b. een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert;
c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
d. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.
Artikel 17
Het overzicht van baten en lasten bevat:
a. per programma, of per programmaonderdeel, de raming van de baten en lasten en het saldo;
b. het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien;
c. het geraamde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a en b;
d. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
e. het geraamde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d.
Artikel 17 BBV geeft aan hoe resultaatbestemming in de begroting wordt verwerkt. In het overzicht van baten
en lasten worden de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves elk afzonderlijk
zichtbaar gemaakt (zie onder d):
In de rekening kunnen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve.
Het gerealiseerde resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening wordt in de eindbalans afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. In het volgende jaar kan de raad vervolgens
besluiten over de bestemming van het resultaat vorig boekjaar.
Artikel 20 BBV geeft aan dat bij het begrotingsjaar, als onderdeel van de uiteenzetting van de financiële positie, tenminste inzicht gegeven moet worden in de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen.
Artikel 41
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste
schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Artikel 42
1. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.
2. Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.
Artikel 43
1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar:
a. de algemene reserve;
b. de bestemmingsreserves
2. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.
Artikel 44
1. Voorzieningen worden gevormd wegens:
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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 is 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, als bedoeld in artikel 49, onderdeel b.
3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Toelichting
ad 1.a Het betreft hier vrij concreet inschatbare toekomstige kosten.
ad 1.b Betreft verplichtingen waarvan de kosten minder goed zijn in te schatten dan in artikel 1a, maar
wanneer de omvang van een risico niet redelijk is te schatten, mag geen voorziening worden getroffen. Wanneer de omvang zeker is, mag eveneens geen voorziening worden getroffen, omdat er dan
sprake is van een schuld.
ad 1.c De onderhoudsvoorzieningen vallen hieronder. Als expliciete voorwaarde voor het instellen van deze
voorzieningen is dat er sprake moet zijn van een één op één onderbouwing vanuit het betreffende
beheerplan.
ad.2
Artikel 49 onderdeel b regelt dat de van Europese en Nederlandse overheidslichamenontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren afzonderlijk op de balans worden opgenomen onder de overlopend passief (bijvoorbeeld voorschotbedragen voor het onderwijsachterstandenbeleid).
Artikel 49
In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen:
a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling
komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;
b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen
met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
c. overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.
Artikel 51
In de toelichting op de balans wordt aangegeven volgens welke methode de afschrijvingen worden berekend. Ook wordt aangegeven welke investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd, welke afschrijvingstermijn hiervoor wordt voorzien en welke reserves hiervoor naar verwachting beschikbaar zullen zijn.
Artikel 54
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan toegelicht.
2. Per reserve wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken:
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de toevoegingen of onttrekkingen via de resultaatbestemming bij de programmarekening;
c. de toevoegingen of onttrekkingen uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande
boekjaar;
d. de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd;
e. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar.
Artikel 55
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van elke voorziening en de wijzigingen daarin
toegelicht.
2. Per voorziening wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit blijken:
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de toevoegingen;
c. ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen;
d. de aanwendingen;
e. saldo aan het einde van het begrotingsjaar.
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Artikel 59
1. Alle investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd.
2. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen
aan het genereren van middelen.
3. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde niet geactiveerd.
4. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd.
Artikel 62
1. Alle vaste activa worden voor het (bruto)bedrag van de investering geactiveerd.
2. In afwijking van het eerste lid mogen bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief op
de waardering daarvan in mindering worden gebracht.
3. In afwijking van het eerste lid mogen reserves in mindering worden gebracht op investeringen, als bedoeld in artikel 59, het vierde lid.
Via begrotingswijzigingen kan de raad gedurende het begrotingsjaar besluiten tot wijzigingen van het overzicht van baten en lasten (artikel 18 BBV). Als het gewenst is dat de door de raad geautoriseerde beoogde
toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves worden gewijzigd is hiervoor een begrotingswijziging nodig.
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Bijlage II Specificatie mutaties algemene reserve

omschrijving

SP OOR 1
2011

2012

2013

2014

2015

6.080.679

2.477.829

6.326.941

6.916.711

8.004.655

rente toevoegingen

514.227

330.858

287.132

340.605

385.437

afsluitingen / winstuitnames grondexploitaties

210.000

1.462.905

2.733.153

1.631.377

929.070

exploitatiesaldo 2010 budgetoverheveling

-269.391

-687.459

59.335

180.962

94.936

-1.065.000

-1.065.000

-1.065.000

-1.200.000

-1.000.000

geraamde stand algemene reserve begin
mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:

aanvulling t.l.v. reserve á la carte

11.878

vrijval reserve verkoopopopbrengst NRE

5.727.658

verminderingen:
begrotingsresultaten (incl.decembercirculaire 2011)

-337.928

verplaatsen woonwagencentrum Hapert

-27.020

aanvulling liquidatie KCMD

-3.461

huisvesting OJC / Podium 10

-89.390

boventallig personeel
extra afschrijvingen activa maatschappelijk nut

-3.650
-2.194.525

plein de Toren (afwikkeling ondernemer)

-35.100

aanleg Gozelinusbocht

-200.000

planontwikkeling Ganzestraat

-300.000

Idop Hoogeloon

-269.750

herinrichting Markt Bladel

-25.740

aanpassen kruispunt Gagelvelden

-238.000

schikkingsvoorstel Adriaans

-295.000

voorbereiding Markt en verkenning MFA Hapert

-50.000

Alexanderhof
geraamde stand algemene reserve eind

-160.000

2.477.829
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-135.000
-424.850

-424.850

6.326.941

6.916.711

8.004.655

9.414.098

omschrijving
geraamde stand algemene reserve begin

S PO O R 2
2011

2012

2013

2014

2015

6.080.679

2.477.829

413.134

802.436

1.661.274

mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:
rente toevoegingen

514.227

144.709

86.664

111.499

156.331

afsluitingen / winstuitnames grondexploitaties

210.000

1.462.905

2.733.153

1.631.377

929.070

-687.459

59.335

180.962

94.936

-1.065.000

-1.065.000

-1.065.000

-1.200.000

-1.000.000

exploitatiesaldo 2010 budgetoverheveling

-269.391

aanvulling t.l.v. reserve á la carte

11.878

vrijval reserve verkoopopopbrengst NRE
verminderingen:
begrotingsresultaten (incl.decembercirculaire 2011)

-337.928

verplaatsen woonwagencentrum Hapert

-27.020

aanvulling liquidatie KCMD

-3.461

huisvesting OJC / Podium 10

-89.390

boventallig personeel
extra afschrijvingen activa maatschappelijk nut

-3.650
-2.194.525

plein de Toren (afwikkeling ondernemer)
aanleg Gozelinusbocht

-35.100
-200.000

planontwikkeling Ganzestraat

-300.000

Idop Hoogeloon

-269.750

herinrichting Markt Bladel

-25.740

aanpassen kruispunt Gagelvelden

-238.000

schikkingsvoorstel Adriaans

-295.000

voorbereiding Markt en verkenning MFA Hapert

-50.000

Alexanderhof
geraamde stand algemene reserve eind

-160.000

2.477.829

65

-135.000
-424.850

-424.850

413.134

802.436

1.661.274

2.841.611

omschrijving
geraamde stand algemene reserve begin

S PO O R 3
2011

2012

2013

2014

2015

6.080.679

2.477.829

599.283

1.189.053

2.276.997

mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:
rente toevoegingen

514.227

330.858

287.132

340.605

385.437

afsluitingen / winstuitnames grondexploitaties

210.000

1.462.905

2.733.153

1.631.377

929.070

-687.459

59.335

180.962

94.936

-1.065.000

-1.065.000

-1.065.000

-1.200.000

-1.000.000

exploitatiesaldo 2010 budgetoverheveling

-269.391

aanvulling t.l.v. reserve á la carte

11.878

vrijval reserve verkoopopopbrengst NRE
verminderingen:
begrotingsresultaten (incl.decembercirculaire 2011)

-337.928

verplaatsen woonwagencentrum Hapert

-27.020

aanvulling liquidatie KCMD

-3.461

huisvesting OJC / Podium 10

-89.390

boventallig personeel
extra afschrijvingen activa maatschappelijk nut

-3.650
-2.194.525

plein de Toren (afwikkeling ondernemer)
aanleg Gozelinusbocht

-35.100
-200.000

planontwikkeling Ganzestraat

-300.000

Idop Hoogeloon

-269.750

herinrichting Markt Bladel

-25.740

aanpassen kruispunt Gagelvelden

-238.000

schikkingsvoorstel Adriaans

-295.000

voorbereiding Markt en verkenning MFA Hapert

-50.000

Alexanderhof
geraamde stand algemene reserve eind

-160.000

2.477.829

66

-135.000
-424.850

-424.850

599.283

1.189.053

2.276.997

3.686.440

omschrijving
geraamde stand algemene reserve begin

S PO O R 4
2011

2012

2013

2014

2015

6.080.679

2.477.829

3.229.441

3.714.211

4.682.155

mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:
rente toevoegingen

514.227

233.358

182.132

220.605

265.437

afsluitingen / winstuitnames grondexploitaties

210.000

1.462.905

2.733.153

1.631.377

929.070

-687.459

59.335

180.962

94.936

-1.065.000

-1.065.000

-1.065.000

-1.200.000

-1.000.000

exploitatiesaldo 2010 budgetoverheveling

-269.391

aanvulling t.l.v. reserve á la carte

11.878

vrijval reserve verkoopopopbrengst NRE

2.727.658

verminderingen:
begrotingsresultaten (incl.decembercirculaire 2011)

-337.928

verplaatsen woonwagencentrum Hapert

-27.020

aanvulling liquidatie KCMD

-3.461

huisvesting OJC / Podium 10

-89.390

boventallig personeel
extra afschrijvingen activa maatschappelijk nut

-3.650
-2.194.525

plein de Toren (afwikkeling ondernemer)
aanleg Gozelinusbocht

-35.100
-200.000

planontwikkeling Ganzestraat

-300.000

Idop Hoogeloon

-269.750

herinrichting Markt Bladel

-25.740

aanpassen kruispunt Gagelvelden

-238.000

schikkingsvoorstel Adriaans

-295.000

voorbereiding Markt en verkenning MFA Hapert

-50.000

Alexanderhof
geraamde stand algemene reserve eind

-160.000

2.477.829

67

-135.000
-424.850

-424.850

3.229.441

3.714.211

4.682.155

5.971.598

Bijlage III Overzicht reserves en voorzieningen 2012
Spoor 1
Staat van reserves en voorzieningen spoor 1

DIENSTJAAR 2011

DIEN STJAAR 2012
Saldo begin
2012

Rentebijschrijving

Vermeerderingen

Res/voorz.

3,25%

Dekkingsres
5,00%
VerminSaldo eind Rente-omslag
deringen
2012

Saldo eind
2011

mutaties

1.000.000

1.000.000

1.000.000

32.500

3.896.000

-2.392.800

1.503.200

1.503.200

48.854

-1.418.171

1.392.800

-25.371

330.858

7.190.563

3.672.309

3.823.741

-825

2.477.829

330.858

7.190.563

3.672.309

6.326.941

80.529

Algemene reserves
* minimale omvang (ijzeren voorraad)
* noodzakelijke omvang (voldoende)
* gedeelte boven noodzakelijke omvang
* saldo baten en lasten
Totaal Algemene reserves

2.477.829

Dekkingsreserves
Reserve verkoop hypotheekbedrijf H.N.G.

1.077.180

1.077.180

119.687

957.493

76.426

Dekkingsreserve afschrijving geactiveerde kapitaaluitgave

3.632.549

3.632.549

181.628

323.128

3.491.049

181.628

Verkoopopbrengst NRE (inkomensfunctie)
Totaal dekkingsreserves

4.709.729

4.709.729

181.628

442.815

4.448.542

258.054

500.000

500.000

500.000

16.250

13.935
5.727.658

13.935
5.727.658

183.510

197.445

453
186.149

81

81

50.000

119.801

119.801
250.000
6.611.475

Overige bestemmingsreserves
Reserve grondexploitatie
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Verkoopopbrengst NRE
Reserve uitwisseling arbeidsvoorwaarden
Reserve ruimtelijke ontwikkeling
Reserve garanties/vrijwaringen NRE
Totaal overige bestemmingsreserves

6.361.475

250.000
250.000

5.727.658

233.510

50.000

81

3

5.777.658

119.801
250.000
1.067.327

3.894
8.125
214.874

Egalisatievoorzieningen
Eg.voorziening afvalstoffenheffing

316.695

316.695

130.000

186.695

10.293

Eg.voorziening verv.sportmat.sporthal 't Spant er
Eg.voorziening verv.sportmat.sporthal Eureka

69.201
61.980

69.201
61.980

11.160
4.572

19.012
3.231

61.349
63.321

2.249
2.014

Egalisatievoorziening onderhoud wegen
Egalisatievoorziening onderhoud riolering

13.378
61.742

13.378
61.742

985.666
250.083

972.288
308.583

26.756
3.242

435
2.007

Eg.voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Totaal egalisatievoorzieningen

970.694

970.694

287.704

267.147

991.251

31.547

1.493.690

1.493.690

1.539.185

1.700.261

1.332.614

48.545

23.873

1.404

1.204

3.448

10.660
40.334

459
1.311

233.324

7.583
46.472

Risicovoorzieningen
Risicovoorziening saldo grondexploitatie

24.073

24.073

Risicovoorziening frictiekosten muziekschool
Voorziening dubieuze debiteuren

14.108
40.334

14.108
40.334

Voorziening dubieuze debiteuren ISD
Voorziening garanties / vrijwaringen NRE
Voorziening wethouderspensioenen

233.324
250.000
1.161.802

1.204

233.324
-250.000
54.723

1.159.535

Voorziening wachtgeld voormalige wethouders

100.966

100.966

44.874

56.092

3.281

Voorziening wachtgelden voormalig personeel
Voorziening liquidatie KC MD

173.450
23.373

173.450
23.373

60.647
7.791

112.803
15.582

5.637
760

Voorziening afwikkeling RGHSG
Totaal risicovoorzieningen
Algeheel totaal spoor 1

11.670
2.033.100

1.161.802

-250.000

17.075.823

68

46.472

5.984

11.670
1.783.100

47.676

5.984

5.511
200.867

6.159
1.635.893

379
67.086

17.075.823

560.162

8.969.242

11.793.910

14.811.317

669.088

Spoor 2
Staat van reserves en voorzieningen spoor 2

DIENSTJAAR 2011

DIENSTJAAR 2012
Rentebijschrijving

Vermeerderingen

Res/voorz.

3,25%

Dekkingsres
5,00%
VerminSaldo eind Rente-omslag
deringen
2012

Saldo eind
2011

mutaties

Saldo begin
2012

1.000.000

1.000.000

1.000.000

32.500

3.896.000

-2.392.800

1.503.200

1.503.200

48.854

-1.418.171

1.392.800

-25.371

144.709

1.462.905

3.672.309

-2.090.066

-825

2.477.829

2.477.829

144.709

1.462.905

3.672.309

413.134

80.529

Reserve verkoop hypotheekbedrijf H.N.G.

1.077.180

1.077.180

Dekkingsreserve afschrijving geactiveerde kapitaaluitgave

3.632.549

3.632.549

181.628

Verkoopopbrengst NRE (inkomensfunctie)
Totaal dekkingsreserves

4.709.729

4.709.729

181.628

500.000

500.000

13.935
5.727.658

13.935
5.727.658

183.510

81

81

50.000

119.801

119.801
250.000
6.611.475

Algemene reserves
* minimale omvang (ijzeren voorraad)
* noodzakelijke omvang (voldoende)
* gedeelte boven noodzakelijke omvang
* saldo baten en lasten
Totaal Algemene reserves
Dekkingsreserves

5.727.658
5.727.658

119.687

957.493

76.426

323.128

3.491.049

181.628

442.815

5.727.658
10.176.200

258.054

500.000

16.250

197.445

453
186.149

Overige bestemmingsreserves
Reserve grondexploitatie
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Verkoopopbrengst NRE
Reserve uitwisseling arbeidsvoorwaarden
Reserve ruimtelijke ontwikkeling
Reserve garanties/vrijwaringen NRE
Totaal overige bestemmingsreserves

6.361.475

250.000
250.000

5.727.658

233.510

50.000

81

3

5.777.658

119.801
250.000
1.067.327

3.894
8.125
214.874

Egalisatievoorzieningen
316.695

316.695

130.000

186.695

10.293

Eg.voorziening verv.sportmat.sporthal 't Spant er
Eg.voorziening verv.sportmat.sporthal Eureka

Eg.voorziening afvalstoffenheffing

69.201
61.980

69.201
61.980

11.160
4.572

19.012
3.231

61.349
63.321

2.249
2.014

Egalisatievoorziening onderhoud wegen
Egalisatievoorziening onderhoud riolering

13.378
61.742

13.378
61.742

985.666
250.083

972.288
308.583

26.756
3.242

435
2.007

Eg.voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Totaal egalisatievoorzieningen

970.694

970.694

287.704

267.147

991.251

31.547

1.493.690

1.493.690

1.539.185

1.700.261

1.332.614

48.545

24.073
14.108

24.073
14.108

23.873
3.448

1.404
10.660

1.204
459

Risicovoorzieningen
Risicovoorziening saldo grondexploitatie
Risicovoorziening frictiekosten muziekschool
Voorziening dubieuze debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren ISD
Voorziening garanties / vrijwaringen NRE

1.204

40.334

40.334

40.334

1.311

233.324
250.000

233.324

233.324

7.583

54.723
44.874

1.159.535
56.092

46.472
3.281

-250.000

Voorziening wethouderspensioenen
Voorziening wachtgeld voormalige wethouders

1.161.802
100.966

1.161.802
100.966

Voorziening wachtgelden voormalig personeel

173.450

173.450

60.647

112.803

5.637

23.373
11.670
2.033.100

23.373
11.670
1.783.100

47.676

5.984

7.791
5.511
200.867

15.582
6.159
1.635.893

760
379
67.086

Voorziening liquidatie KCMD
Voorziening afwikkeling RGHSG
Totaal risicovoorzieningen

-250.000

46.472

5.984

Algeheel totaal spoor 2

17.075.823

17.075.823

374.013

8.969.242

11.793.910

14.625.168

669.088

Algeheel totaal spoor 1

17.075.823

17.075.823

560.162

8.969.242

11.793.910

14.811.317

669.088

verschillen spoor 1 en 2

-186.149

69

-186.149

Spoor 3
Staat van reserves en voorzieningen spoor 3

DIENSTJAAR 2011

DIENSTJAAR 2012
Rentebijschrijving

Res/voorz.

Vermeerderingen

3,25%

Dekkingsres
5,00%
VerminSaldo eind Rente-omslag
deringen
2012

Saldo eind
2011

mutaties

Saldo begin
2012

1.000.000

1.000.000

1.000.000

32.500

3.896.000

-2.392.800

1.503.200

1.503.200

48.854

-1.418.171

1.392.800

-25.371
0

330.858
0

1.462.905
0

3.672.309
0

-1.903.917
0

-825
0

2.477.829

0

2.477.829

330.858

1.462.905

3.672.309

599.283

80.529

Algemene reserves
* minimale omvang (ijzeren voorraad)
* noodzakelijke omvang (voldoende)
* gedeelte boven noodzakelijke omvang
* saldo baten en lasten
Totaal Algemene reserves
Dekkingsreserves
Reserve verkoop hypotheekbedrijf H.N.G.

1.077.180

1.077.180

Dekkingsreserve afschrijving geactiveerde kapitaaluitgave

3.632.549

3.632.549

181.628

Verkoopopbrengst NRE (inkomensfunctie)
Totaal dekkingsreserves

4.709.729

0
4.709.729

181.628

0

0

119.687

957.493

76.426

323.128

3.491.049

181.628

442.815

0
4.448.542

0
258.054

500.000

16.250

197.445
5.727.658

453
186.149

Overige bestemmingsreserves
Reserve grondexploitatie
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Verkoopopbrengst NRE
Reserve uitwisseling arbeidsvoorwaarden
Reserve ruimtelijke ontwikkeling
Reserve garanties/vrijwaringen NRE
Totaal overige bestemmingsreserves

500.000

500.000

0

0

13.935
5.727.658

13.935
5.727.658

0

183.510
0

0

50.000

50.000

81

3

50.000

119.801
250.000
6.794.985

3.894
8.125
214.874

81

81

0

119.801

119.801
250.000
6.611.475

0
0
0

6.361.475

250.000
250.000

233.510

Egalisatievoorzieningen
316.695

316.695

0

130.000

186.695

10.293

Eg.voorziening verv.sportmat.sporthal 't Spant er
Eg.voorziening verv.sportmat.sporthal Eureka

Eg.voorziening afvalstoffenheffing

69.201
61.980

69.201
61.980

0
0

11.160
4.572

19.012
3.231

61.349
63.321

2.249
2.014

Egalisatievoorziening onderhoud wegen
Egalisatievoorziening onderhoud riolering

13.378
61.742

13.378
61.742

0
0

985.666
250.083

972.288
308.583

26.756
3.242

435
2.007

287.704

267.147

991.251

31.547

1.493.690

0

1.539.185

1.700.261

1.332.614

48.545

24.073
14.108

1.204
0

0
0

23.873
3.448

1.404
10.660

1.204
459

40.334

40.334

0

0

0

40.334

1.311

233.324
250.000

233.324
0

0

0
0

0

233.324
0

7.583
0

46.472

5.984
0

54.723
44.874

1.159.535
56.092

46.472
3.281

60.647

112.803

5.637

15.582
6.159
1.635.893

760
379
67.086

Eg.voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Totaal egalisatievoorzieningen

970.694
1.493.690

970.694
0

Risicovoorzieningen
Risicovoorziening saldo grondexploitatie
Risicovoorziening frictiekosten muziekschool
Voorziening dubieuze debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren ISD
Voorziening garanties / vrijwaringen NRE

24.073
14.108

-250.000

Voorziening wethouderspensioenen
Voorziening wachtgeld voormalige wethouders

1.161.802
100.966

1.161.802
100.966

Voorziening wachtgelden voormalig personeel

173.450

173.450

23.373
11.670
2.033.100

-250.000

23.373
11.670
1.783.100

47.676

5.984

7.791
5.511
200.867

Algeheel totaal spoor 3

17.075.823

0

17.075.823

560.162

3.241.584

6.066.252

14.811.317

669.088

Algeheel totaal spoor 1

17.075.823

0

17.075.823

560.162

8.969.242

11.793.910

14.811.317

669.088

0

0

0

0

-5.727.658

-5.727.658

0

0

Voorziening liquidatie KCMD
Voorziening afwikkeling RGHSG
Totaal risicovoorzieningen

verschillen spoor 1 en 3

70

0

Spoor 4
Staat van reserves en voorzieningen spoor 4

DIENSTJAAR 2011

DIENSTJAAR 2012
Rentebijschrijving

Vermeerderingen

Res/voorz.

3,25%

Dekkingsres
5,00%
VerminSaldo eind Rente-omslag
deringen
2012

Saldo eind
2011

mutaties

Saldo begin
2012

1.000.000

1.000.000

1.000.000

32.500

3.896.000

-2.392.800

1.503.200

1.503.200

48.854

-1.418.171

1.392.800

-25.371

233.358

4.190.563

3.672.309

726.241

-825

2.477.829

2.477.829

233.358

4.190.563

3.672.309

3.229.441

80.529

Reserve verkoop hypotheekbedrijf H.N.G.

1.077.180

1.077.180

Dekkingsreserve afschrijving geactiveerde kapitaaluitgave

3.632.549

3.632.549

181.628

Verkoopopbrengst NRE (inkomensfunctie)
Totaal dekkingsreserves

4.709.729

4.709.729

181.628

500.000

500.000

13.935
5.727.658

13.935
5.727.658

183.510

81

81

50.000

119.801

119.801
250.000
6.611.475

Algemene reserves
* minimale omvang (ijzeren voorraad)
* noodzakelijke omvang (voldoende)
* gedeelte boven noodzakelijke omvang
* saldo baten en lasten
Totaal Algemene reserves
Dekkingsreserves

3.000.000
3.000.000

119.687

957.493

76.426

323.128

3.491.049

181.628

442.815

3.000.000
7.448.542

97.500
355.554

500.000

16.250

197.445

453
88.649

Overige bestemmingsreserves
Reserve grondexploitatie
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Verkoopopbrengst NRE
Reserve uitwisseling arbeidsvoorwaarden
Reserve ruimtelijke ontwikkeling
Reserve garanties/vrijwaringen NRE
Totaal overige bestemmingsreserves

6.361.475

250.000
250.000

5.727.658

233.510

50.000

81

3

5.777.658

119.801
250.000
1.067.327

3.894
8.125
117.374

Egalisatievoorzieningen
316.695

316.695

130.000

186.695

10.293

Eg.voorziening verv.sportmat.sporthal 't Spant er
Eg.voorziening verv.sportmat.sporthal Eureka

Eg.voorziening afvalstoffenheffing

69.201
61.980

69.201
61.980

11.160
4.572

19.012
3.231

61.349
63.321

2.249
2.014

Egalisatievoorziening onderhoud wegen
Egalisatievoorziening onderhoud riolering

13.378
61.742

13.378
61.742

985.666
250.083

972.288
308.583

26.756
3.242

435
2.007

Eg.voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Totaal egalisatievoorzieningen

970.694

970.694

287.704

267.147

991.251

31.547

1.493.690

1.493.690

1.539.185

1.700.261

1.332.614

48.545

24.073
14.108

24.073
14.108

23.873
3.448

1.404
10.660

1.204
459

Risicovoorzieningen
Risicovoorziening saldo grondexploitatie
Risicovoorziening frictiekosten muziekschool
Voorziening dubieuze debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren ISD
Voorziening garanties / vrijwaringen NRE

1.204

40.334

40.334

40.334

1.311

233.324
250.000

233.324

233.324

7.583

54.723
44.874

1.159.535
56.092

46.472
3.281

-250.000

Voorziening wethouderspensioenen
Voorziening wachtgeld voormalige wethouders

1.161.802
100.966

1.161.802
100.966

Voorziening wachtgelden voormalig personeel

173.450

173.450

60.647

112.803

5.637

23.373
11.670
2.033.100

23.373
11.670
1.783.100

47.676

5.984

7.791
5.511
200.867

15.582
6.159
1.635.893

760
379
67.086

Voorziening liquidatie KCMD
Voorziening afwikkeling RGHSG
Totaal risicovoorzieningen

-250.000

46.472

5.984

Algeheel totaal spoor 4

17.075.823

17.075.823

462.662

8.969.242

11.793.910

14.713.817

669.088

Algeheel totaal spoor 1

17.075.823

17.075.823

560.162

8.969.242

11.793.910

14.811.317

669.088

verschillen spoor 1 en 4

-97.500

71

-97.500

