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1. Inleiding 
 
Deze Nota reserves en voorzieningen 2011 is opgesteld omdat dit was toegezegd in het 
raadsvoorstel (aanbiedingsbrief) bij de begroting 2011-2014. Tijdens de behandeling van de 
Kadernota en de begroting 2011 kwam de reservepositie van onze gemeente geregeld ter sprake. 
Daarbij kwamen vragen aan de orde als: Hoe goed is de reservepositie van Ridderkerk? Welke 
reserves heeft de gemeente? Moeten de reserves zo hoog of zo laag zijn als ze zijn? Wat is precies 
de functie van het Strategisch Investeringsbudget? Wat zijn de verschillen tussen reserves en 
voorzieningen?  
Deze nota beoogt een antwoord op deze vragen te geven. 
Maar ook dateert de vorige nota alweer van 2004, tijd dus voor een actualisatie en herijking. 
 
De indeling van deze nota is als volgt: 
Na deze inleiding komt in hoofdstuk 2 het onderscheid tussen reserves en voorzieningen aan de 
orde, in hoofdstuk 3 de functies van reserves en voorzieningen, in hoofdstuk 4 de werkwijze ten 
aanzien van reserves en voorzieningen en in hoofdstuk 5 het rentebeleid. 
In hoofdstuk 6 wordt een aantal overige onderwerpen behandeld die verband houden met de 
reserves en voorzieningen zoals de winstnemingen bij het grondbedrijf en de door de accountant 
uitgevoerde stress-test. In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste keuzemogelijkheden behandeld die 
de raad heeft als het gaat om reserves en voorzieningen. In hoofdstuk 8 wordt een samenvatting 
gegeven van de nota en als laatste staat in hoofdstuk 9 het collegevoorstel. 
 
Deze nota heeft de volgende bijlagen: 
A.  Toelichting en beschrijving per reserve en voorziening  
 In deze bijlage wordt een toelichting en beschrijving gegeven bij de in onze gemeente 
 aanwezige reserves en voorzieningen. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan doel, 
 nut, noodzaak, omvang, toevoegingen en onttrekkingen. 
 Ook worden hier voorstellen tot opheffen en samenvoegen gedaan.    
B. Stand reserves en voorzieningen rekening 2010 
C. Overzicht vrije reserve 2011-2014  
D. Overzicht volgens deze nota op te heffen reserves en voorzieningen 
E.  Overzicht in de rekening 2010 opgeheven reserves en voorzieningen 
 
De bestaande beleidsregels voor de reserves en voorzieningen zijn opnieuw beoordeeld.  
Voorts zijn alle reserves en voorzieningen 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. 
 
De cijfers in deze nota zijn gebaseerd op de voorlopige rekening 2010, voorlopig omdat de rekening 
2010 nog niet was afgerond toen deze nota in concept gereed kwam.  
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2. Onderscheid reserves en voorzieningen 
 
Het onderscheid tussen een reserve en een voorziening is geregeld in onze boekhoudvoorschriften: 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).  
Het onderscheid wordt gelegd bij de mogelijkheid of de raad de bestemming kan wijzigen. Zolang de 
bestemming veranderd kan worden is er sprake van een (bestemmings)reserve. Zodra dit niet 
mogelijk is spreekt men van een voorziening.  
Aan een voorziening kleeft een verplichting, de aanwending van een reserve is vrijblijvender.  
Bij een voorziening is sprake van te kwantificeren financiële verplichtingen of risico’s.  
De aard en de beoogde betekenis van een reserve is een “spaarpot”. 
 
Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Reserves zijn aan te merken als eigen vermogen. 
 
Bij reserves wordt onderscheid gemaakt in een algemene reserve en bestemmingsreserves. 
Van een bestemmingsreserve is sprake als de raad aan een reserve een bepaalde bestemming 
heeft gegeven. Ook vallen onder het begrip bestemmingsreserves de reserves die zijn ingesteld om 
ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden 
gebracht.  
De algemene reserve heeft een dergelijk oormerk niet.  
De algemene reserve dient in eerste instantie als waarborg voor de continuïteit, kan ingezet worden 
voor incidentele aangelegenheden en vormt het belangrijkste onderdeel van de gemeentelijke 
weerstandscapaciteit. 
 
Voorzieningen geven een inschatting van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en 
verplichtingen, waarvan de precieze omvang en / of het tijdstip van optreden op de balansdatum 
onzeker is. In het BBV is geregeld wanneer we verplicht zijn een voorziening te vormen.  
 
 
 

Nota Reserves en Voorzieningen 2011 Gemeente Ridderkerk 5



 
 
 
 
3. Functies van reserves en voorzieningen 
 
Reserves en voorzieningen hebben een viertal functies: 
 
1. Dekkings- of bestedingsfunctie. 

Bestemmingsreserves en voorzieningen zijn ingesteld voor een bepaald doel. Als tot de 
realisering van het doel wordt besloten kan tot besteding / dekking worden overgegaan. 

2. Bufferfunctie. 
Hiermee wordt bedoeld dat onvoorziene zaken kunnen worden opgevangen. Dit geldt met name 
voor de algemene reserve. 

3. Financieringsfunctie. 
Financieren is het aantrekken van geldelijke middelen om uitgaven te kunnen doen. Reserves 
en voorzieningen kunnen worden ingezet als intern financieringsmiddel.  

4. Inkomensfunctie. 
Reserves en voorzieningen hebben als financieringsmiddel een inkomensfunctie. Door de 
aanwezigheid van reserves en voorzieningen hoeven er minder financieringsmiddelen als 
vreemd vermogen (geldleningen) aangetrokken te worden waarover rente is verschuldigd. Het 
bezit van reserves en voorzieningen levert (bespaarde) rente op. 
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4. Werkwijze ten aanzien van reserves en voorzieningen 
 
De werkwijze in onze gemeente ten aanzien van de reserves en voorzieningen is als volgt: 
- Het instellen van reserves en voorzieningen is een bevoegdheid van de raad die voortvloeit uit 

het budgetrecht. (waarbij wordt opgemerkt dat in sommige gevallen op grond van het BBV het 
instellen van een voorziening verplicht is en er dus ook voor de raad geen keuzemogelijkheid is.) 
Ook voor onttrekkingen aan reserves is op grond van de voorschriften een raadsbesluit nodig, 
voor onttrekkingen aan voorzieningen (mits passend) niet. 

- Bij het instellen van een reserve of voorziening wordt aandacht besteed aan:  
* de reden van de instelling,  
* de omschrijving van het doel,  
* de omvang, 
* de toevoegingen,  
* de onttrekkingen,  
* eventueel een bodem, plafond en een maximale duur. 

- Reserves zijn naar hun aard incidentele dekkingsmiddelen, ze kunnen maar één keer 
uitgegeven worden. Het verdient daarom de voorkeur het inzetten van de reserves - en zeker 
ook de vrije reserve - te koppelen aan incidentele lasten en investeringen. 

- Het aantal reserves en voorzieningen wordt zo beperkt mogelijk gehouden. 
Het uitgangspunt is dat baten en lasten zoveel mogelijk op de jaarlijkse exploitatie van de 
begroting en de rekening worden geraamd en verantwoord. Onderschrijdingen komen tot 
uitdrukking in het rekeningresultaat (worden dus niet overgeheveld naar het volgende jaar) en 
komen in principe ten gunste van de vrije reserve. 
Alleen in bijzondere gevallen worden er reserves en voorzieningen gevormd. Bijvoorbeeld als er 
zonder een reserve grote schommelingen in de begroting zouden ontstaan, als het om 
incidentele lasten voor niet-reguliere taken gaat of als dekking niet op een andere manier 
mogelijk is. In alle gevallen moet het gaan om een concreet bestedingsdoel waarbij de reserve 
kan worden opgeheven als het doel is bereikt.  

- Er dient een goed en volledig inzicht in de aanwezige reserves en voorzieningen te zijn. 
- Een voorziening moet naar beste schatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen 

en risico’s. De voorziening mag niet groter of kleiner zijn. De toevoegingen moeten gebaseerd 
zijn op de noodzakelijke omvang van de voorziening. Wijzigingen in de toevoegingen en vrijval 
zijn dus alleen mogelijk bij het aanpassen van de omvang van de voorziening aan een nieuw 
noodzakelijk niveau. Onttrekkingen vinden uiteraard alleen plaats voor het doel waarvoor de 
voorziening is ingesteld.  

- Jaarlijks worden bij het opstellen van de rekening de reserves en voorzieningen met behulp van 
bestedingsplannen doorgelicht. Hiermee kunnen nut, noodzaak en toereikendheid worden 
beoordeeld. Kunnen toevoegingen en onttrekkingen indien noodzakelijk worden aangepast en 
kan zonodig tot opheffing worden overgegaan.  

 
Voorgesteld wordt het hierboven weergegeven bestaande beleid, met ingang van de begroting 2012, 
op één punt uit te breiden: 
- Bij het instellen van een nieuwe reserve geldt een minimumbedrag van € 50.000. 
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5. Rentebeleid 
 
Zoals hiervoor al werd vermeld - bij de inkomensfunctie van de reserves en de voorzieningen -  
levert het bezit van reserves en voorzieningen rente op. Dit wordt bespaarde rente genoemd. Het 
betreft een fictieve rente die als kostenpost zit verwerkt in de kapitaallasten. Tegenover deze fictieve 
rentelast staat een even grote rentebaat. 
 
In werkelijkheid is er bij de inzet van de reserves en voorzieningen (eigen niet-rentedragend 
vermogen) geen sprake van rentelasten. Toch maakt bij de overheid de fictieve (bespaarde) rente 
doorgaans onderdeel uit van de exploitatielasten. Dit gebeurt om zo goed mogelijk aan te kunnen 
geven wat een bepaalde overheidstaak kost. 
In het bedrijfsleven komt bespaarde rente niet voor. Dat heeft te maken met het verschil in de 
doelstelling van de verslaglegging bij de overheid en het bedrijfsleven.  
Bij het bedrijfsleven is het primaire doel het bepalen van het resultaat dat door de inzet van het 
vermogen is bereikt. 
Maar bij de overheid is het primaire doel inzicht geven in de besteding van de collectieve middelen. 
En daar zijn de begroting en de rekening meer te zien als respectievelijk een openbare 
kostenindicatie  en een kostenverantwoording. Vandaar dat de bespaarde rente als fictieve last 
wordt meegenomen. Daardoor wordt beter inzichtelijk welke kosten zijn verbonden aan de diverse 
taken. 
 
Tegenover deze fictieve rentelast staat zoals gezegd een even grote fictieve rentebaat die ofwel ten 
gunste van de exploitatie kan worden gebracht of aan de reserves kan worden toegevoegd. 
Op grond van het BBV is het niet toegestaan bespaarde rente toe te voegen aan de voorzieningen.  
Rentetoevoeging aan reserves is wel toegestaan.  
 
In onze gemeente wordt als volgt met de bespaarde rente omgegaan: 
- Over het totaal van de reserves en voorzieningen wordt een bespaarde rente berekend. Dit is de 

fictieve rentelast. 
- Vervolgens worden de volgende toevoegingen aan de reserves gedaan: 

1. bij reserves tegen contante waarde wordt de rente van de contante waardeberekening 
    toegevoegd, 
2. bij reserves onderhevig aan prijsmutaties wordt de in de begroting gehanteerde 
inflatiecorrectie  
   (maar nooit minder dan 0%) toegevoegd, 
3. bij reserves ter dekking van de kapitaallasten wordt het rentepercentage van de kapitaallasten 
    toegevoegd,  
4. aan de overige reserves wordt geen rente toegerekend. 

- Het bovenstaande is de gedragslijn zoals die was bepaald in de Nota reserves en voorzieningen 
2004. Na die nota is nog het volgende besloten ten aanzien van de bespaarde rente:  
* Dekkingsplan begroting 2008-2011: vanaf 2008 wordt structureel € 350.000 aan bespaarde 
  rente ten gunste van de exploitatie gebracht. 
* Dekkingsplan begroting 2010-2014: in de jaren 2010 en 2011 wordt incidenteel € 450.000 en 
  € 300.000 aan bespaarde rente ten gunste van de exploitatie gebracht. 

- Wat na bovenstaande toevoegingen nog resteert aan bespaarde rente wordt toegevoegd aan de 
vrije reserve. 

 
In 2010 zag het bovenstaande er cijfermatig als volgt uit: 
Het totaalbedrag aan bespaarde rente in de rekening 2010 is € 3.064.000. 
En dat is als volgt bestemd: 
- Toegevoegd aan de reserves    € 1.033.000 
- Ten gunste van de exploitatie    -  1.715.000 
(dit is inclusief de bespaarde rente van de reserve met renteclaim 
 die via de reserve ten gunste van de exploitatie komt) 
- Toegevoegd aan de vrije reserve   -     316.000 
       € 3.064.000 
 
Voorgesteld wordt het hierboven weergegeven bestaande beleid, met ingang van de begroting 2012, 
op twee punten te wijzigen.  
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- Bij de reserves die onderhevig zijn aan prijsmutaties (2e aandachtstreepje, punt 2) wordt de 

inflatiecorrectie toegevoegd via de bespaarde rente. 
      Voorgesteld wordt dit voortaan via de jaarlijkse dotaties te regelen.  
      De dotaties worden berekend aan de hand van de beheerplannen en de bestedingsplannen. Dat     
      geeft een zuiverder beeld. Ook is de administratieve afhandeling dan eenvoudiger. 
- Van de reserve met renteclaim komt de bespaarde rente ad € 915.000 jaarlijks ten gunste van 

de exploitatie.  
Voorgesteld wordt de bestemming van de bespaarde rente in onze begroting te wijzigen door 
(boven op het reeds bestaande beleid) nog eens € 915.000 bespaarde (fictieve) rente ten gunste 
van de exploitatie te brengen. Daarmee wordt hetzelfde bereikt, maar is de reserve met 
renteclaim niet meer nodig en kan het saldo worden overgebracht naar de vrije reserve. 
Deze werkwijze is transparanter en eenvoudiger.  
In deze nieuwe opzet zou het kunnen voorkomen dat het totaalsaldo van de reserves en 
voorzieningen dusdanig daalt dat het benodigde bedrag aan bespaarde rente niet meer 
beschikbaar is. Dat zal met een individuele reserve minder snel gebeuren. 
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6. Overige onderwerpen 
 
6.1  Onderverdeling reserves en voorzieningen per 31 december 2010 en stand van zaken 
 vrije reserve 
           x € 1.000 
Het totaal aan reserves en voorzieningen op 31 december 2010 is  € 70.973 
Waarvan voorzieningen        -   7.974 
          € 62.999 
Waarvan bestemmingsreserves       - 35.118 
Resteert de algemene reserve:        € 27.881 
Waarvan: Bufferreserve   €  3.929 

Reserve met renteclaim  - 14.741   - 18.670 
Resteert de vrije reserve       €  9.211 
 
Het bedrag van de vrije reserve is het deel van onze reservepositie dat werkelijk vrij besteedbaar is, 
waar geen enkel oormerk op rust. De vrije reserve geeft een eerste indicatie over hoe sterk de 
reservepositie van een gemeente is. Die is bij ons altijd goed geweest. Maar in de 
programmabegroting 2011-2014 liet de vrije reserve een dalende tendens zien. 
Bij deze nota treft u als bijlage C een overzicht aan van de vrije reserve gedurende de jaren 2011-
2014, gebaseerd op de stand van zaken per maart 2011. Volgens dat overzicht daalt het saldo van 
de vrije reserve van € 9,2 miljoen op 31 december 2010  tot € 3,8 miljoen op 31 december 2014. 
Dat de vrije reserve daalt komt mede doordat de tekorten van de begroting 2011-2014 (tot op heden) 
worden gedekt door de inzet van een dekkingsreserve die gevormd is uit de vrije reserve. Vandaar 
dat het college inzet op het structureel sluitend maken van de begroting 2012-2015 op de 
middellange  termijn, te weten in 3 jaar. Dan hoeft er geen beroep meer op de dekkingsreserve te 
worden gedaan hetgeen onze reservepositie minder belast. 
  
6.2 Inzet reserves als algemeen dekkingsmiddel in onze gemeente 
Op dit moment worden er in onze begroting vier reserves ingezet als (tijdelijk) algemeen 
dekkingsmiddel: 
- De dekkingsreserve 2004: 

Gedurende de periode 2004-2022 komt jaarlijks een bedrag ten gunste van de exploitatie. 
- De dekkingsreserve 2011: 

Gedurende de periode 2011-2014 worden de jaarlijkse begrotingstekorten gedekt door deze 
tijdelijke dekkingsreserve. 

- De reserve met renteclaim: 
Jaarlijks komt de bespaarde rente ten gunste van de exploitatie. 

- De reserve afkoopsommen baatbelasting: 
Tot en met 2022 komt jaarlijks een bedrag ten gunste van de exploitatie. 

 
6.3 Winstnemingen grondexploitatie 
Bij het bepalen van de reservepositie is het goed om ook te kijken naar het verloop van de 
bouwgrondexploitatie en de winsten en verliezen die daar verwacht worden. In het recente verleden 
zijn er namelijk flinke winsten ten gunste van de vrije reserve gekomen wat de reservepositie 
natuurlijk verbetert. 
 
De meest recente prognose van de grondexploitatie is gegeven in de paragraaf grondbeleid van de 
rekening 2010. Ten aanzien van de winstnemingen is daaruit het volgende af te lezen: 
- Complex Veren Ambacht  

Afsluiting in 2011, verwachte winst    € 9.220.400 
Tussentijds genomen winst     -  8.900.000 
Resteert aan nog verwachte winst      €     320.400 

- Complex Zorgwoningen Generaal Smutstraat  
Afsluiting in 2013, verwachte winst      -      400.000 

- Complex Van Riebeekstraat  
Afsluiting in 2014, verwachte winst      -      531.700 

- Complex Lagendijk  
Afsluiting in 2014, verwachte winst      -   1.474.000 

- Complex Nieuwbouw Piramide  
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Afsluiting in 2014, verwachte winst      -      100.000 
- Complex Cornelisland  

Afsluiting in 2016, verwachte winst      -   2.847.100 
- Complex Het Zand  

Afsluiting circa 2016, verwachte winst     -   5.400.000 
 
Totaal          € 11.073.200 
 
De verwachting is dus dat er in de periode 2011-2016 voor € 11.073.200 aan opbrengsten 
grondexploitatie ten gunste komen van de algemene middelen / de vrije reserve, en wel: 
€   320.400 in 2011 
-    400.000 in 2013 
- 2.105.700 in 2014 
- 8.247.100 in 2016 
 
Met deze winstverwachtingen is in de begroting nog geen rekening gehouden. Het verloop van de 
grondexploitaties is namelijk moeilijk te voorspellen. De werkelijkheid moet worden afgewacht en de 
winsten kunnen pas worden genomen als ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. 
 
6.4 Stress-test financiële positie 
Vorig jaar heeft de accountant een zogenoemde stress-test uitgevoerd. Bij een stress-test wordt 
onderzoek gedaan naar de financiële positie van de gemeente. Er blijkt uit hoe financieel gezond 
een gemeente is. (de financiële positie wordt in het BBV gedefinieerd als het vermogen van de 
gemeente in relatie tot de exploitatie met inachtneming van de risico’s.) 
 
Er is ook gekeken naar de reserves en voorzieningen en men komt tot de conclusie dat onze 
reservepositie goed is. 
 
In het onderzoek is onze reservepositie vergeleken met die van de gemeente Zwijndrecht. Daar 
komen verschillen uit naar voren. 
Zo blijkt onze algemene reserve flink hoger te zijn. Dat komt omdat onze algemene reserve bestaat 
uit de bufferreserve, de reserve met renteclaim en de vrije reserve. De algemene reserve in 
Zwijndrecht bestaat alleen uit de weerstandscapaciteit voor de exploitatie, zeg maar onze 
bufferreserve.  
De afgelopen jaren is onze reservepositie verbeterd, in de begroting 2011-2014 wordt die wat 
minder. In Zwijndrecht is de afgelopen jaren de reservepositie minder geworden, terwijl die verbetert 
in hun begroting 2011-2014. Dat heeft te maken met de bouwgrondexploitaties in de gemeente 
Zwijndrecht. De afgelopen jaren hebben ze daar voorzieningen voor moeten vormen die ten laste 
van de reserves gingen. De komende jaren worden er winsten verwacht die dan weer ten gunste van 
de reserves komen. 
 
Nog twee opmerkingen bij de conclusies die de accountant heeft getrokken:  
1. Bij de voorzieningen staat geschreven dat wij niet sparen voor het onderhoud via de 
voorzieningen. Voor zover hier de indruk zou ontstaan dat wij überhaupt niet sparen voor het 
onderhoud wordt opgemerkt dat wij dat doen via onderhoudsreserves.  
2. Bij het bedrag aan rente eigen financieringsmiddelen (= bespaarde rente over de reserves en 
voorzieningen) dat nog ten gunste van de begroting kan worden gebracht staat € 0 vermeld. Dit is 
niet juist. In onze begroting komt een deel van de bespaarde rente ten gunste van de begroting en 
een deel wordt bijgeboekt op de reserves. Van dat laatste kan worden besloten om ook die 
bespaarde rente voortaan ten gunste van de begroting te laten komen. Dus er is wel een bedrag aan 
bespaarde dat nog ten gunste van de begroting kan worden gebracht. Hierover meer in het volgende 
hoofdstuk keuzemogelijkheden. 
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7. Keuzemogelijkheden 
 
7.1  Inleiding 
De raad heeft gevraagd om de keuzemogelijkheden aan te geven die hij als gemeenteraad heeft 
wanneer het om reserves en voorzieningen gaat. Op grond van het budgetrecht is de raad bevoegd 
reserves en voorzieningen in te stellen, op te heffen, te wijzigen, et cetera.  
Daarbij zijn twee belangrijke keuzemogelijkheden aan te geven:  
- Het wijzigen of het schrappen van het beleid / doel van bestemmingsreserves, en  
- Het bestemmen van de bespaarde rente. En dat kan zijn: bijboeken op de reserves of ten gunste 

laten komen van de exploitatie. 
 
7.2 Wijzigen beleid / doel bestemmingsreserves 
Als het beleid / het doel van een bestemmingsreserve wordt geschrapt dan kan de reserve worden 
opgeheven en ontstaat er tot aan het saldo van die reserve een nieuw incidenteel dekkingsmiddel. 
Alleen is dat bij sommige reserves makkelijker te realiseren dan bij andere. Bij het opheffen van de 
meeste reserves ontstaat er namelijk een gat in de begroting. Dat betekent niet dat de reserves niet 
kunnen worden opgeheven, alleen moet er dan wel vervangende dekking worden gezocht. 
Anderzijds worden er aan sommige reserves structurele toevoegingen gedaan. Als die door 
opheffing vervallen levert dat weer begrotingsruimte op. 
 
Er zijn onder meer kapitaallastenreserves gevormd. Die dienen om de kapitaallasten te dekken van 
de investeringen waarvoor ze zijn ingesteld. Als die reserves worden opgeheven vervalt de dekking 
voor de kapitaallasten en ontstaat er een gat in de begroting.  
 
Er zijn reserves ingesteld om onderhoudskosten te dekken en te egaliseren. Bijvoorbeeld voor 
gebouwen, wegen, openbare verlichting en watergangen. Als die reserves worden opgeheven 
vervalt de dekking voor de onderhoudskosten (nadeel voor de begroting), maar ook de structurele 
toevoeging vervalt (voordeel voor de begroting).  
Met de reserves verdwijnt ook het egaliserende effect dat die reserves hebben op de jaarlijks 
fluctuerende onderhoudsbedragen uit de beheerplannen. 
 
We hebben tariefsegalisatiereserves voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Met behulp van de 
tariefsegalisatiereserve rioolrecht wordt ook gespaard voor toekomstige investeringen in de riolering. 
Het saldo van die reserves kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Rioolrecht en 
afvalstoffenheffing zijn wat men noemt gebonden heffingen waarvan de opbrengsten alleen maar 
gebruikt mogen worden voor riolering en afvalverwijdering. 
 
Er zijn vier reserves die worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel: de dekkingsreserve 2004, de 
dekkingsreserve 2011, de reserve met renteclaim en de reserve afkoopsommen baatbelasting. Als 
die worden opgeheven ontstaat er een gat in de begroting. 
 
Het opheffen van de overige bestemmingsreserves heeft geen gevolgen voor de begroting. Maar dat 
zijn er maar enkele. Voor de meeste reserves geldt dat opheffen gevolgen voor de begroting heeft. 
 
Het saldo van de algemene reserve (bufferreserve, reserve met renteclaim en vrije reserve) is vrij 
besteedbaar. Wel is het zo dat als de bufferreserve verdwijnt ook een flink deel van onze 
weerstandscapaciteit verdwijnt. En dat als de reserve met renteclaim verdwijnt dekking gevonden 
moet worden voor de jaarlijkse uitkering die uit deze reserve ten gunste van de exploitatie komt. 
 
In onderdeel 6.3 is een overzicht gegeven van de verwachte winsten bij de grondexploitatie. Die 
winsten komen in principe ten gunste van de algemene middelen, c.q. de vrije reserve. Maar hier is 
voorzichtigheidshalve in de begroting nog geen rekening mee gehouden. Het verloop van de 
grondexploitaties is vaak moeilijk te voorspellen en de werkelijkheid wijkt geregeld af van de 
oorspronkelijke exploitatie-opzetten. Bij het inschatten van het saldo van de vrije reserve is het goed 
deze winstverwachtingen in het achterhoofd te houden, maar ze kunnen pas worden ingezet als de 
winsten daadwerkelijk gerealiseerd zijn. 
 
Met betrekking tot onze vrije reserve kan ook nog vermeld worden dat er behalve onzekere 
inkomsten ook onzekere uitgaven zijn. Bijvoorbeeld de uitgaven die gaan komen in het kader van de 
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Structuurvisie en de jaarlijkse wensen voor nieuw beleid bij het opstellen van de nieuwe begrotingen. 
De uitvoering van de Structuurvisie gaat uitgaven met zich mee brengen, alleen concrete bedragen 
zijn nog niet bekend. Ook daar zouden de winsten uit de grondexploitatie of de vrije reserve voor 
ingezet kunnen worden. Dat zijn keuzes die op enig moment gemaakt moeten worden. 
 
De voorzieningen kunnen niet worden opgeheven. Die zijn verplicht ingesteld op grond van het BBV. 
Het gaat om verplichtingen die geen andere bestemming kunnen krijgen. 
 
7.3  Bestemmen bespaarde rente  
De andere belangrijke keuzemogelijkheid voor de raad betreft hoe omgegaan kan worden met de 
bespaarde rente. Reserves en voorzieningen leveren bespaarde rente op. Met die bespaarde rente 
kunnen twee dingen worden gedaan: 
- bijboeken op de reserves, of  
- ten gunste laten komen van de exploitatie. 
 
In hoofdstuk 5 is aangegeven hoe wij nu met de bespaarde rente omgaan. Een deel komt ten gunste 
van de exploitatie en een deel wordt bijgeboekt op de reserves.  
Als wordt besloten alle bespaarde rente ten gunste van de exploitatie te brengen levert dat in eerste 
instantie € 1.349.000 (cijfer 2010) aan begrotingsruimte op. Maar verder kijkend gaat het om veel 
minder. Via onze bestemmingreserves worden namelijk al bijdragen aan de exploitatie gedaan. Die 
reserves dienen als dekkingsmiddel voor uitgaven op de exploitatie, bijvoorbeeld de algemene 
dekkingsreserves, de kapitaallastenreserves en de onderhoudsreserves. Dus in feite komt de 
bespaarde rente van die reserves (via onttrekkingen aan die reserves) al ten gunste van de 
exploitatie. Eigenlijk zit de ruimte alleen in de bespaarde rente die wordt toegevoegd aan de vrije 
reserve. In 2010 ging dat om € 316.000. 
 
In zijn algemeenheid geldt ook nog dat wanneer alle bespaarde rente ten gunste van de exploitatie 
komt dat als nadeel heeft dat de reserves niet meer meegroeien met de inflatie. Daardoor 
verslechtert onze reservepositie. Uit het oogpunt van een solide financieel beleid is rente toevoegen 
aan de reserves beter. Ook een nadeel is dat de begroting wordt beïnvloed door het saldo van de 
reserves en voorzieningen. Als over de reserves wordt beschikt heeft dat direct gevolgen voor de 
begroting. Een onttrekking van € 1 miljoen heeft een inkomstenderving van € 43.000 (4,3% 
bespaarde rente) tot gevolg. 
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8. Samenvatting 
 
8.1 Onderscheid reserves en voorzieningen 
In onze boekhoudvoorschriften, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV), wordt het onderscheid tussen een reserve en een voorziening gelegd bij de mogelijkheid of 
de raad de bestemming kan wijzigen. Zolang de bestemming veranderd kan worden is er sprake van 
een (bestemmings)reserve. Zodra dit niet meer mogelijk is spreekt men van een voorziening.  
Voorzieningen worden gevormd voor te kwantificeren financiële verplichtingen of risico’s.  
De aard en de beoogde betekenis van een reserve is een “spaarpot”. 
Reserves worden onderscheiden naar een algemene reserve en bestemmingsreserves. Van een 
bestemmingsreserve is sprake als de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft 
gegeven. De algemene reserve heeft een dergelijk oormerk niet. 
 
8.2 Werkwijze ten aanzien van reserves en voorzieningen 
De werkwijze in onze gemeente ten aanzien van de reserves en voorzieningen is als volgt: 
- Het instellen van reserves en voorzieningen is een bevoegdheid van de raad die voortvloeit uit 

het budgetrecht. Ook voor onttrekkingen aan reserves is op grond van de voorschriften een 
raadsbesluit nodig, voor onttrekkingen aan voorzieningen (mits passend) niet. 

- Bij het instellen van een reserve of voorziening wordt aandacht besteed aan:  
* de reden van de instelling,  
* de omschrijving van het doel,  
* de omvang, 
* de toevoegingen,  
* de onttrekkingen,  
* eventueel een bodem, plafond en een maximale duur. 

-     Reserves zijn naar hun aard incidentele dekkingsmiddelen. Het verdient daarom de voorkeur het 
inzetten van de reserves te koppelen aan incidentele lasten en investeringen. 

- Het aantal reserves en voorzieningen wordt zo beperkt mogelijk gehouden. 
- Er dient een goed en volledig inzicht in de aanwezige reserves en voorzieningen te zijn. 
- Een voorziening moet naar beste schatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen 

en risico’s. De voorziening mag niet groter of kleiner zijn. De toevoegingen moeten gebaseerd 
zijn op de noodzakelijke omvang van de voorziening.  

- Jaarlijks worden bij het opstellen van de rekening de reserves en voorzieningen met behulp van 
bestedingsplannen doorgelicht.  

 
Voorgesteld wordt het hierboven weergegeven bestaande beleid, met ingang van de begroting 2012, 
op één punt uit te breiden: 
- Bij het instellen van een nieuwe reserve geldt een minimumbedrag van € 50.000. 
 
8.3 Rentebeleid 
Het bezit van reserves en voorzieningen levert rente op. Dit wordt bespaarde rente genoemd. Het 
betreft een fictieve rente die als kostenpost zit verwerkt in de kapitaallasten. Tegenover deze fictieve 
rentelast staat een even grote rentebaat die ofwel ten gunste van de exploitatie kan worden gebracht 
of aan de reserves kan worden toegevoegd. 
 
Op grond van het BBV is het niet toegestaan bespaarde rente toe te voegen aan de voorzieningen. 
Rentetoevoeging aan reserves is wel toegestaan.  
 

In onze gemeente wordt als volgt met de bespaarde rente omgegaan: 
-      De volgende toevoegingen aan de reserves vinden plaats: 

1. bij reserves tegen contante waarde wordt de rente van de contante waardeberekening 
    toegevoegd, 
2. bij reserves onderhevig aan prijsmutaties wordt de in de begroting gehanteerde 
inflatiecorrectie  
    (maar nooit minder dan 0%) toegevoegd, 
3. bij reserves ter dekking van de kapitaallasten wordt het rentepercentage van de kapitaallasten 
    toegevoegd,  
4. aan de overige reserves wordt geen rente toegerekend. 

-     Er  wordt vanaf 2008 structureel € 350.000 aan bespaarde rente ten gunste van de exploitatie    
      gebracht. 
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- In de jaren 2010 en 2011 wordt incidenteel € 450.000 en € 300.000 aan bespaarde rente ten 

gunste van de exploitatie gebracht. 
- Wat na bovenstaande toevoegingen nog resteert aan bespaarde rente wordt toegevoegd aan de 

vrije reserve. 
 
Voorgesteld wordt het hierboven weergegeven bestaande beleid, met ingang van de begroting 2012, 
op twee punten te wijzigen.  
- Bij de reserves die onderhevig zijn aan prijsmutaties (2e aandachtstreepje, punt 2) wordt de 

inflatiecorrectie toegevoegd via de bespaarde rente. 
      Voorgesteld wordt dit voortaan via de jaarlijkse dotaties te regelen.  
      De dotaties worden berekend aan de hand van de beheerplannen en de bestedingsplannen. Dat     
      geeft een zuiverder beeld. Ook is de administratieve afhandeling dan eenvoudiger. 
- Van de reserve met renteclaim komt de bespaarde rente ad € 915.000 jaarlijks ten gunste van 

de exploitatie.  
      Voorgesteld wordt de bestemming van de bespaarde rente in onze begroting te wijzigen door   
      (boven op het reeds bestaande beleid) nog eens € 915.000 bespaarde rente ten gunste van de  
      exploitatie te brengen. Daarmee wordt hetzelfde bereikt, maar is de reserve met renteclaim niet  
      meer nodig en kan het saldo worden overgebracht naar de vrije reserve. 

Deze werkwijze is transparanter en eenvoudiger. 
In deze nieuwe opzet zou het kunnen voorkomen dat het totaalsaldo van de reserves en 
voorzieningen zodanig daalt dat het benodigde bedrag aan bespaarde rente niet meer 
beschikbaar is. Dat zal met een individuele reserve minder snel gebeuren. 

 
8.4 Overige onderwerpen 
Onderverdeling reserves en voorzieningen per 31 december 2010 en stand van zaken vrije reserve 
           x € 1.000 
Het totaal aan reserves en voorzieningen op 31 december 2010 is  € 70.973 
Waarvan voorzieningen        -   7.974 
          € 62.999 
Waarvan bestemmingsreserves       - 35.118 
Resteert de algemene reserve:        € 27.881 
Waarvan: Bufferreserve   €  3.929 

Reserve met renteclaim  - 14.741   - 18.670 
Resteert de vrije reserve       €  9.211 
 
Het bedrag van de vrije reserve is het deel van onze reservepositie dat werkelijk vrij besteedbaar is, 
waar geen enkel oormerk op rust. De vrije reserve geeft een eerste indicatie over hoe sterk de 
reservepositie van een gemeente is. Die is bij ons altijd goed geweest. Maar in de 
programmabegroting 2011-2014 liet de vrije reserve een dalende tendens zien. 
Bij deze nota treft u als bijlage C een overzicht aan van de vrije reserve gedurende de jaren 2011-
2014, gebaseerd op de stand van zaken per maart 2011. Volgens dat overzicht daalt het saldo van 
de vrije reserve van € 9,2 miljoen op 31 december 2010  tot € 3,8 miljoen op 31 december 2014. 
Dat de vrije reserve daalt komt mede doordat de tekorten van de begroting 2011-2014 (tot op heden) 
worden gedekt door de inzet van een dekkingsreserve die gevormd is uit de vrije reserve. Vandaar 
dat het college inzet op het structureel sluitend maken van de begroting 2012-2015 op de 
middellange  termijn, te weten in 3 jaar. Dan hoeft er geen beroep meer op de dekkingsreserve te 
worden gedaan hetgeen onze reservepositie minder belast. 
 
Winstnemingen grondexploitatie 
Bij het bepalen van de reservepositie is het goed om ook te kijken naar het verloop van de 
bouwgrondexploitatie en de winsten en verliezen die daar worden verwacht. In het recente verleden 
zijn er namelijk flinke winsten ten gunste van de vrije reserve gekomen wat de reservepositie 
natuurlijk verbetert. 
 
De meest recente prognose van de grondexploitatie is gegeven in de paragraaf grondbeleid van de 
rekening 2010.  
De verwachting is dat er in de periode 2011-2016 voor € 11.073.200 aan opbrengsten 
grondexploitatie ten gunste komen van de algemene middelen / de vrije reserve, en wel 
€   320.400 in 2011 
-    400.000 in 2013 
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- 2.105.700 in 2014 
- 8.247.100 in 2016 
 
Met deze winstverwachtingen is voorzichtigheidshalve in de begroting nog geen rekening gehouden. 
Het verloop van de grondexploitaties is vaak moeilijk te voorspellen en daarom worden winsten pas 
(tussentijds) genomen als ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. 
 
Stress-test financiële positie 
Vorig jaar heeft de accountant een zogenoemde stress-test uitgevoerd. Bij een stress-test wordt 
onderzoek gedaan naar de financiële positie van de gemeente.  
Bij het onderzoek is ook gekeken naar de reserves en voorzieningen en men komt tot de conclusie 
dat  onze reservepositie goed is. 
 
8.5 Keuzemogelijkheden 
De raad heeft gevraagd om de keuzemogelijkheden aan te geven die hij als gemeenteraad heeft 
wanneer het om reserves en voorzieningen gaat. Op grond van het budgetrecht is de raad bevoegd 
reserves en voorzieningen in te stellen, op te heffen, te wijzigen, et cetera.  
Daarbij zijn twee belangrijke keuzemogelijkheden aan te geven:  
- Het wijzigen of het schrappen van het beleid / doel van bestemmingsreserves, en  
- Het bestemmen van de bespaarde rente. En dat kan zijn: bijboeken op de reserves of ten gunste 

laten komen van de exploitatie. 
 
1. Wijzigen beleid / doel bestemmingsreserves 
Als het beleid / het doel van een bestemmingsreserve wordt geschrapt dan kan de reserve worden 
opgeheven en ontstaat er tot aan het saldo van de reserve een nieuw incidenteel dekkingsmiddel. 
Alleen is dat bij sommige reserves makkelijker te realiseren dan bij andere. Bij het opheffen van de 
meeste reserves ontstaat er namelijk een gat in de begroting. Dat betekent niet dat de reserves niet 
kunnen worden opgeheven, alleen moet er dan wel vervangende dekking worden gezocht. 
Anderzijds worden er aan sommige reserves structurele toevoegingen gedaan. Als die door 
opheffing vervallen levert dat weer begrotingsruimte op. 
 
Als de kapitaallastenreserves (dekking van kapitaallasten), de onderhoudsreserves (dekking 
onderhoudsuitgaven) en de dekkingsreserves (ingezet als algemeen dekkingsmiddel) worden 
opgeheven ontstaat er een gat in de begroting.  
 
We hebben tariefsegalisatiereserves voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Het saldo van die 
reserves kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden omdat ze zijn gevormd uit de 
opbrengsten van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Die mogen alleen maar gebruikt worden 
voor riolering en afvalverwijdering. 
 
Het opheffen van de overige bestemmingsreserves heeft geen gevolgen voor de begroting. Maar dat 
zijn er maar enkele. Voor de meeste reserves geldt dat opheffen gevolgen voor de begroting heeft. 
 
Het saldo van de algemene reserve (bufferreserve, reserve met renteclaim en vrije reserve) is vrij 
besteedbaar. Wel is het zo dat als de bufferreserve verdwijnt ook een flink deel van onze 
weerstandscapaciteit verdwijnt. En dat als de reserve met renteclaim verdwijnt dekking moet worden 
gevonden voor de jaarlijkse uitkering die uit deze reserve ten gunste van de exploitatie komt. 
 
De toekomstige winsten uit de grondexploitatie komen in principe ten gunste van de algemene 
middelen, c.q. de vrije reserve. Voorzichtigheidshalve is hier in de begroting nog geen rekening mee  
gehouden. Het verloop van de grondexploitaties is vaak moeilijk te voorspellen en daarom worden 
winsten pas (tussentijds) genomen als ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. 
Met betrekking tot onze vrije reserve zijn er trouwens niet alleen onzekere inkomsten 
(grondexploitatie) maar ook onzekere uitgaven. Bijvoorbeeld de uitgaven die gaan komen in het 
kader van de Structuurvisie en de jaarlijkse wensen voor nieuw beleid bij het opstellen van de 
nieuwe begrotingen.  
Zo weten we dat de uitvoering van de Structuurvisie uitgaven met zich mee gaat brengen, alleen 
concrete bedragen zijn nog niet bekend. Ook daar zouden de winsten uit de grondexploitatie of de 
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vrije reserve voor ingezet kunnen worden. Dat zijn keuzes die op enig moment gemaakt moeten 
worden. 
 
De voorzieningen kunnen niet worden opgeheven. Die zijn verplicht ingesteld op grond van het BBV. 
Het gaat daarbij om verplichtingen die geen andere bestemming kunnen krijgen. 
 
2. Bestemmen bespaarde rente  
Met de bespaarde rente kan twee dingen worden gedaan: 
- bijboeken op de reserves, of  
- ten gunste laten komen van de exploitatie. 
 
In hoofdstuk 5 is aangegeven hoe wij nu met de bespaarde rente omgaan. Een deel komt ten gunste 
van de exploitatie en een deel wordt bijgeboekt op de reserves.  
Als wordt besloten alle bespaarde rente ten gunste van de exploitatie te brengen levert dat in eerste 
instantie € 1.349.000 (cijfer 2010) aan begrotingsruimte op. Maar verder kijkend gaat het om veel 
minder. Via onze bestemmingreserves worden namelijk al bijdragen aan de exploitatie gedaan. Die 
reserves dienen als dekkingsmiddel voor uitgaven op de exploitatie, bijvoorbeeld de algemene 
dekkingsreserves, de kapitaallastenreserves en de onderhoudsreserves. Dus in feite komt de 
bespaarde rente van die reserves (via onttrekkingen aan die reserves) al ten gunste van de 
exploitatie. Eigenlijk zit de ruimte alleen in de bespaarde rente die wordt toegevoegd aan de vrije 
reserve. In 2010 ging dat om € 316.000. 
 
In zijn algemeenheid geldt nog dat wanneer alle bespaarde rente ten gunste van de exploitatie komt 
dat als nadeel heeft dat de reserves niet meer meegroeien met de inflatie. Daardoor verslechtert 
onze reservepositie. Ook een nadeel is dat de begroting wordt beïnvloed door het saldo van de 
reserves en voorzieningen. Als over de reserves wordt beschikt heeft dat direct negatieve gevolgen 
voor het saldo van de begroting omdat er minder inkomsten bespaarde rente zijn.  
 
8.6 Voorstel 
Het samenvattende collegevoorstel vindt u in hoofdstuk 9 dat hierna volgt. 
 
Bijlagen 
Deze nota heeft de volgende bijlagen: 
A.  Toelichting en beschrijving per reserve en voorziening. 
 In deze bijlage wordt een toelichting en beschrijving gegeven bij de in onze gemeente 
 aanwezige reserves en voorzieningen. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan doel, 
 nut, noodzaak, omvang, toevoegingen en onttrekkingen. 
 Ook worden hier voorstellen tot opheffen en samenvoegen gedaan. 
B. Stand reserves en voorzieningen rekening 2010. 
C. Overzicht vrije reserve 2011-2014. 
D. Overzicht volgens deze nota op te heffen reserves en voorzieningen. 
E.  Overzicht in de rekening 2010 opgeheven reserves en voorzieningen. 
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9. Voorstel 
 
In zijn algemeenheid wordt voorgesteld in te stemmen met de inhoud van deze nota reserves en 
voorzieningen 2011 en meer in het bijzonder met: 
 
Voor wat betreft de WERKWIJZE TEN AANZIEN VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 
(hoofdstuk 4):  
 
In te stemmen met het voortzetten van het bestaande beleid, wat inhoudt: 
- Het instellen van reserves en voorzieningen is een bevoegdheid van de raad die voortvloeit uit 

het budgetrecht. Ook voor onttrekkingen aan reserves is op grond van de voorschriften een 
raadsbesluit nodig, voor onttrekkingen aan voorzieningen (mits passend) niet. 

- Bij het instellen van een reserve of voorziening wordt aandacht besteed aan:  
* de reden van de instelling,  
* de omschrijving van het doel,  
* de omvang, 
* de toevoegingen,  
* de onttrekkingen, 
* eventueel een bodem, plafond en een maximale duur. 

-     Het aantal reserves en voorzieningen wordt zo beperkt mogelijk gehouden. 
- Omdat reserves naar hun aard incidentele dekkingsmiddelen zijn verdient het de voorkeur het 

inzetten van de reserves te koppelen aan incidentele lasten en investeringen. 
- Er dient een goed en volledig inzicht in de aanwezige reserves en voorzieningen te zijn. 
- Een voorziening moet naar beste schatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen 

en risico’s. De voorziening mag niet groter of kleiner zijn. De toevoegingen moeten gebaseerd 
zijn op de noodzakelijke omvang van de voorziening.  

- Jaarlijks worden bij het opstellen van de rekening de reserves en voorzieningen met behulp van 
bestedingsplannen doorgelicht.  

 
In te stemmen met de volgende uitbreiding van het bestaande beleid met ingang van de begroting 
2012: 
- Bij het instellen van een nieuwe reserve geldt een minimumbedrag van € 50.000. 
 
Voor wat betreft het RENTEBELEID (hoofdstuk 5): 
 
In te stemmen met het voortzetten van het bestaande beleid voor de bespaarde rente, wat inhoudt: 
- Over het totaal van de reserves en voorzieningen wordt een bespaarde rente berekend.  
- Vervolgens worden de volgende toevoegingen aan de reserves gedaan: 

1. bij reserves tegen contante waarde wordt de rente van de contante waardeberekening 
    toegevoegd, 
2. bij reserves onderhevig aan prijsmutaties wordt de in de begroting gehanteerde 
inflatiecorrectie  
   (maar nooit minder dan 0%) toegevoegd, 
3. bij reserves ter dekking van de kapitaallasten wordt het rentepercentage van de kapitaallasten 
    toegevoegd,  
4. aan de overige reserves wordt geen rente toegerekend. 

-     Vanaf 2008 wordt structureel € 350.000 aan bespaarde rente ten gunste van de exploitatie    
      gebracht. 
- In de jaren 2010 en 2011 wordt incidenteel € 450.000 en € 300.000 aan bespaarde rente ten 

gunste van de exploitatie gebracht. 
- Wat na bovenstaande toevoegingen nog resteert aan bespaarde rente wordt toegevoegd aan de 

vrije reserve. 
 
In te stemmen met de volgende wijzigingen met ingang van de begroting 2012: 
- De toevoegingen in verband met de jaarlijkse inflatiecorrectie aan de reserves die onderhevig 

zijn aan prijsmutaties (2e aandachtstreepje, punt 2) gaan niet meer via de bespaarde rente, maar 
via de jaarlijkse dotaties aan de reserves.  

- Jaarlijks komt nog eens € 915.000 aan bespaarde rente ten gunste van de exploitatie.  

18 Nota Reserves en Voorzieningen 2011 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 

Daarmee is de reserve met renteclaim niet meer nodig en kan het saldo per 31 december 2011 
worden overgebracht naar de vrije reserve. 

 
Voor wat betreft de TOELICHTING EN BESCHRIJVING PER RESERVE EN VOORZIENING  
(Bijlage A): 
- De bufferreserve per 31 december 2011 op te heffen en het saldo over te brengen naar de vrije 

reserve. 
- De reserve met renteclaim per 31 december 2011 op te heffen en het saldo over te brengen 

naar de vrije reserve. 
- Het Strategisch Investeringsbudget (SIB) niet meer apart te benoemen maar alleen het begrip 

vrije reserve te hanteren. 
- De ondergrens van de vrije reserve te bepalen op € 15 miljoen. 
- De reserve grondbedrijfprojecten per 31 december 2011 op te heffen en het saldo over te 

brengen naar de vrije reserve. 
- De reserve strategische aankopen grondbedrijf per 31 december 2011 op te heffen en het saldo 

over te brengen naar de vrije reserve. 
- De reserve risico’s grondexploitatie per 31 december 2011 op te heffen en het saldo over te 

brengen naar de vrije reserve. 
- * De reserve afkoopsommen baatbelasting versneld te laten aflopen gedurende de jaren 2012-

2015 door jaarlijks 1/4 deel ten gunste van de exploitatie te brengen, en  
* Met ingang van 2012 de te ontvangen afkoopsommen baatbelasting niet meer aan deze 
reserve toe te voegen maar ten gunste van de exploitatie te laten komen.  

- De reserve eenmalige uitgaven mantelzorg per 31 december 2011 op te heffen en het saldo 
over te brengen naar de vrije reserve. 

- De  naam van de reserve uitgifte eigen graven te wijzigen in reserve kapitaallasten uitbreiding 
begraafplaats Vredehof. 

- * De vijf kapitaallastenreserves die zijn gevormd voor de grond (te weten de Voorn 10 - WAC 
Drievliet, het terrein van de herdershondenvereniging, het rouwcentrum, het jongerencentrum 
PC Hooftstraat en de bewaakte fietsenstalling) per 31 december 2011 op te heffen en het saldo 
over te brengen naar de vrije reserve.  
* De gevolgen voor de jaarlijkse exploitatie zullen worden meegenomen bij het opstellen van de 
begroting 2012. 
* Voortaan zullen geen kapitaallastenreserves meer worden ingesteld voor gronden en terreinen. 

- * De drie kapitaallastenreserves voor bouw Jasmijnstraat, fietsveiligheid Dillenburgplein en 
bewaakte fietsenstalling bouw vanwege de geringe omvang per 31 december 2011 op te heffen 
en het saldo over te brengen naar de vrije reserve.  
* De gevolgen voor de jaarlijkse exploitatie zullen worden meegenomen bij het opstellen van de 
begroting 2012. 
* Met ingang van de begroting 2012 zullen geen kapitaallastenreserves voor bouw meer worden 
ingesteld als de jaarlijkse kapitaallasten minder dan € 7.500 zijn. 

 
En tenslotte wordt voorgesteld in te stemmen met de bij deze nota horende 7e begrotingswijziging 
2011. 
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Bijlage A: Toelichting en beschrijving per reserve en voorziening 
 
1. Inleiding 
 
In deze bijlage A wordt een toelichting en beschrijving gegeven bij de in onze gemeente 
aanwezige reserves en voorzieningen. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan doel, 
nut, noodzaak, omvang, toevoegingen en onttrekkingen. 
Ook worden hier voorstellen tot opheffen en samenvoegen gedaan. 
 
2. Reserves 
 
2.1 Algemene reserve 
 
Onze algemene reserve is nader onderverdeeld in drie reserves.  
Voor deze onderverdeling is destijds bewust gekozen. Want alhoewel de saldi van alle drie 
de reserves in principe vrij inzetbaar zijn ontstond er regelmatig spraakverwarring over het 
saldo wat nou werkelijk vrij besteedbaar was.  
 
Bufferreserve         

Saldo per 1-1-2011: € 3.928.915  
De reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit van de gemeente en dient als 
dekkingsmiddel voor de risico’s die zijn beschreven in de risicoanalyse van de paragraaf 
weerstandsvermogen.  
(Weerstandscapaciteit = de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt om niet begrote kosten te 
dekken.) 
In de periode 2010-2013 neemt de bufferreserve met € 1,6 miljoen af. Conform het 
dekkingsplan in de begroting 2010-2013 wordt er in de jaren 2010-2013 jaarlijks € 400.000 
aan de reserve onttrokken en ten gunste van de exploitatie gebracht. 
Voorgesteld wordt deze reserve per 31 december 2011 op te heffen en het saldo over te 
brengen naar de vrije reserve.  
 
Reserve met renteclaim       

Saldo per 1-1-2011: € 14.741.539  
Deze reserve dient als algemeen dekkingsmiddel. Jaarlijks komt het bedrag van de 
bespaarde rente ten gunste van de exploitatie. Dit is structureel. 
De reserve kan incidenteel ingezet worden voor het in één keer afschrijven van investeringen 
in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Dit gebeurt als de middelen in de vrije 
reserve tekort schieten. 
Uit het oogpunt van transparantie en eenvoud wordt voorgesteld anders met deze reserve 
om te gaan. De bespaarde rente die jaarlijks ten gunste van de exploitatie komt bedraagt  
€ 915.000. Door voortaan te bepalen dat van de bespaarde rente in onze begroting (nog 
eens) € 915.000 naar de exploitatie gaat wordt hetzelfde bereikt. Maar dan is deze reserve 
niet meer nodig en kan het saldo per 31 december 2011 worden overgebracht naar de vrije 
reserve. 
In deze nieuwe opzet zou het kunnen voorkomen dat het totaalsaldo van de reserves en 
voorzieningen zodanig daalt dat het benodigde bedrag aan bespaarde rente niet meer 
beschikbaar is. Dat zal met een individuele reserve minder snel gebeuren. 
  
Vrije reserve        

Saldo per 1-1-2011: € 9.210.928  
De reserve dient om middelen zonder bestemming achter de hand te hebben die (in een 
integrale afweging) als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet.  
Voeding vindt plaats door middel van rekeningoverschotten en opbrengsten voor zover die 
geen andere bestemming hebben. 
De reserve kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het dekken van een rekeningtekort of 
incidentele nieuwe lasten en investeringen. 
 
Vanaf 2007 is een groot deel van de vrije reserve geoormerkt als strategisch 
investeringsbudget (SIB). Dit SIB is eind 2006 gevormd uit een verkoopopbrengst aandelen 
AVR, een winstneming vanuit de bouwgrondexploitatie en een extra dividenduitkering van de 
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BNG. In totaal ging het om € 9,2 miljoen. Omdat een specifiek doel destijds niet werd 
aangegeven maakt het SIB technisch gezien onderdeel uit van de vrije reserve. Het SIB is tot 
nu toe gebruikt om tekorten in de begroting en de monitoren te dekken, voor de grondkosten 
van de Praktijkschool en voor de nieuwbouw van sporthal Drievliet.  
Kijkend naar deze werkwijze wordt voorgesteld het SIB voortaan niet meer apart te 
benoemen maar alleen het begrip vrije reserve te hanteren. 
Voor het bepalen van een ondergrens voor de vrije reserve zijn geen objectieve normen aan 
te geven. Er moet ruimte zijn voor onverwachte tekorten en ruimte voor nieuw beleid is ook 
gewenst. Maar hoeveel ruimte, daar kan met goede argumenten van mening over worden 
verschild.  
Hiervoor werd voorgesteld om de reserve met renteclaim en de bufferreserve op te heffen en 
de respectievelijke opheffingssaldi van € 14,7 miljoen en € 3,9 miljoen over te brengen naar 
de vrije reserve. Voor het bepalen van een ondergrens van de vrije reserve is het dan 
raadzaam uit te gaan van de hoogste van deze twee bedragen. Daarom wordt voorgesteld 
de ondergrens van de vrije reserve te bepalen op (afgerond) € 15 miljoen. 
 
2.2 Bestemmingsreserves 
 
Reserve grondbedrijfprojecten       

Saldo per 1-1-2011: € 455.038  
De reserve dient om projecten te kunnen realiseren waarvan is besloten de kosten (deels) 
ten laste van de grondexploitatie te laten komen. Dit gebeurt veelal omdat ze anders 
financieel niet uitvoerbaar zijn.  
Voorts worden de saldi van het complex restpercelen en het complex diverse kosten 
Centrumplan met deze reserve verrekend. 
Voorgesteld wordt deze reserve per 31 december 2011 op te heffen en het saldo over te 
brengen naar de vrije reserve.  
 
Reserve strategische aankopen grondzaken    

Saldo per 1-1-2011: € 712.243  
De reserve dient om aankopen te kunnen doen die in het kader van de ruimtelijke ordening 
van strategisch belang zijn en waarvoor nog geen grondexploitatieplan beschikbaar is. 
Voorgesteld wordt deze reserve per 31 december 2011 op te heffen en het saldo over te 
brengen naar de vrije reserve. Als in de toekomst strategische aankopen nodig zijn, dan is de 
vrije reserve het aangewezen dekkingsmiddel. 
 
Reserve risico’s bij grondexploitatie          

Saldo per 1-1-2011: € 1.000.000 
De reserve dient om onverwachte tegenvallers (zoals tegenvallende grondverkopen, zeer 
hoge kostenstijgingen of onverwachte kosten van bodemsaneringen) op grondexploitaties te 
kunnen opvangen. 
Voorgesteld wordt dit risico voortaan op te nemen in de totale gemeentelijke risicoanalyse die 
jaarlijks wordt gemaakt (paragraaf weerstandsvermogen). Dan kan deze reserve per 31 
december 2011 vervallen en het saldo worden overgebracht naar de vrije reserve. 
 
Dekkingsreserve 2004       

Saldo per 1-1-2011: € 6.167.409  
De reserve dient als algemeen dekkingsmiddel. Tot en met 2022 wordt jaarlijks een uitkering 
(gedeeltelijk bespaarde rente en gedeeltelijk annuïteit) ten gunste van de exploitatie 
gebracht. 
 
Dekkingsreserve 2011       

Saldo per 1-1-2011: € 0  
In de begroting 2011 is besloten de jaarlijkse tekorten 2011-2014 te dekken door een 
dekkingsreserve 2011. Deze tijdelijke dekkingsreserve wordt in 2011 gevormd door voor  
€ 3.595.100 te beschikken over de vrije reserve. 
 
Reserve afkoopsommen baatbelasting     

Saldo per 1-1-2011: € 91.584  
Deze reserve is in 1998 ingesteld en werd gevoed door de ontvangen afkoopsommen voor 
de baatbelasting "Donckse Huizen". 
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Als er tussentijds baatbelastingen worden afgekocht worden die opbrengsten ook 
toegevoegd aan deze reserve. 
Tot en met 2022 wordt jaarlijks een deel van de reserve ten gunste van de exploitatie 
gebracht.  
Voorgesteld wordt deze reserve versneld te laten aflopen gedurende de jaren 2012-2015 
door jaarlijks 1/4 deel ten gunste van de exploitatie te brengen. Met ingang van 2012 worden 
ontvangen afkoopsommen dan niet meer aan deze reserve toegevoegd maar komen die ten 
gunste van de exploitatie. 
 
Reserve beeldende kunst      

Saldo per 1-1-2011: € 83.885  
De reserve dient als dekking voor de kosten van kunstopdrachten en kunstaankopen.  
Er vond tot en met 2010 een jaarlijkse dotatie plaats die was bedoeld om eens per 3 of 4 
jaren een kunstwerk in de buitenruimte te kunnen realiseren. Op grond van de Kadernota 
2011 is in de begroting 2011-2014 de jaarlijkse toevoeging van € 7.900 geschrapt. 
 
Reserve inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB)    

Saldo per 1-1-2011: € 409.100 
Deze reserve is ingesteld bij de begroting 2006 uit overschotten op het inkomensdeel WWB. 
De middelen waren bestemd voor extra gesubsidieerde banen en categoriale bijstand. 
In de rekening 2009 werd € 660.960 toegevoegd en werd het doel van de reserve uitgebreid 
met het opvangen van de gevolgen van de kredietcrisis, waaronder extra uitgaven voor 
uitkeringen en tijdelijke uitbreiding van de personele capaciteit. 
In de rekening 2010 wordt er voor € 323.758 over de reserve beschikt voor het sluitend 
maken van het begrotingsonderdeel Wet Werk en Bijstand - inkomensdeel. 
Maar in de begroting 2011 was er ook al voor € 477.360 aan de reserve onttrokken. Dit 
betekent dat de reserve een tekort gaat vertonen. In 2011 zal dit worden opgelost.  
 
Reserve intensivering bijzondere bijstand    

Saldo per 1-1-2011: € 23.533 
De reserve is ontstaan uit een eenmalige extra uitkering van het Rijk.  
Het doel van deze reserve is incidentele uitgaven in het kader van de bijstandsverlening te 
kunnen doen die niet ten laste van enige andere begrotingspost kunnen worden gebracht. 
Daarbij is het saldo gereserveerd voor armoedebestrijding bij kinderen. 
Conform de Kadernota 2011 wordt deze reserve opgeheven per 31 december 2011 en valt 
het saldo vrij ten gunste van de exploitatie / vrije reserve. 
 
Reserve algemeen maatschappelijk werk     

Saldo per 1-1-2011: € 14.829  
Deze reserve is gevormd uit rijksmiddelen en is bedoeld om de opzet en het begin van het 
steunpunt huiselijk geweld te bekostigen. Zodra dit is gebeurd kan de reserve worden 
opgeheven.  
Over de werkwijze en de rol van het steunpunt huiselijk geweld binnen de zorgstructuur vindt 
overleg plaats. In 2011 zal er een besluit worden genomen. Dan ontstaat er ook duidelijkheid 
over de inzet van deze reserve. 
 
Reserve eenmalige uitgaven Mantelzorg    

Saldo per 1-1-2011: € 49.019  
In 2007 was in de algemene uitkering incidenteel een bedrag opgenomen van € 100.000 voor 
de mantelzorg. Dit bedrag is in deze bestemmingsreserve gestort om eenmalige projecten en 
pilots te dekken die passen binnen het convenant van de VNG en Mezzo. 
Omdat er momenteel geen plannen tot besteding meer zijn wordt voorgesteld deze reserve 
per 31 december 2011 op te heffen en het saldo over te brengen naar de vrije reserve. 
 
Reserve eenmalige uitgaven Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)  
                 Saldo per 1-1-2011: € 521.597  
Deze bestemmingsreserve is ingesteld om incidentele uitgaven voor de WMO te kunnen 
dekken. Het overschot 2007 op het begrotingsonderdeel WMO werd in deze reserve gestort.  
In 2009 werd € 353.845 toegevoegd. Dit betrof een deel van de uitkering die de gemeente 
ontving in verband met de liquidatie van de zorgverzekeraar voor gemeenteambtenaren IZA 
die ging fuseren met een andere zorgverzekeraar. 
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Reserve afvalstoffenheffing    

Saldo per 1-1-2011: € 1.454.996  
Het begrotingsonderdeel inzameling van huishoudelijk afval wordt bekostigd door de 
afvalstoffenheffing. Deze reserve dient om de voor- en nadelen op dat begrotingsonderdeel 
te egaliseren zodat op rekeningbasis volledige kostendekking wordt bereikt.  
Het saldo van de reserve per 31 december van enig jaar wordt in de 4 jaren daarna 
verrekend met de te heffen afvalstoffenheffing. 
 
Tariefsegalisatiereserve rioolrecht     

Saldo per 1-1-2011: € 5.320.480  
De komende 40 jaar is er een gestage toename van kapitaallasten die wordt veroorzaakt 
door vervangingsinvesteringen in de riolering. Om te voorkomen dat er daardoor jaarlijkse 
verhogingen van het rioolrecht nodig zijn, is bij het vaststellen van het GRP-4 (gemeentelijk 
rioleringsplan) door de raad besloten een tariefsegalisatiereserve rioolrecht in te stellen. 
Hierdoor wordt in het begin van de planperiode gespaard voor uitgaven in latere jaren. 
 
Reserve bodemonderzoeken en bodemsaneringen   

Saldo per 1-1-2011: € 127.321  
De reserve dient om het wettelijk verplichte gemeentelijke deel in de kosten van 
bodemonderzoeken en bodemsaneringen te kunnen dekken. Die onderzoeken en 
saneringen kunnen in tijd en omvang nogal variëren waardoor ze moeilijk te voorspellen zijn. 
In de komende jaren worden wel uitgaven verwacht.  
De onttrekkingen betreffen vooral facturen van de Milieudienst Rijnmond. 
Jaarlijks vindt ten laste van de begroting een toevoeging aan deze reserve plaats. 
 
Reserve omgevingslawaai       

Saldo per 1-1-2011: € 63.996  
Deze reserve is gevormd uit het restantbudget voor het opstellen van de 
geluidbelastingkaarten en het geluidactieplan.  
Het doel is de kosten te dekken van het opstellen van de gemeentelijke geluidkaarten en de 
op deze kaarten gebaseerde geluidactieplannen. De geluidkaarten zijn instrumenten om de 
geluidbelasting door wegverkeer, industrielawaai en spoorlawaai in de gemeente te kunnen 
beheersen en waar mogelijk terug te dringen. De acties uit het actieplan geluid worden 
uitgevoerd in de periode 2009-2013. In 2011 dienen de geluidbelastingkaarten te worden 
geüpdatet. 
 
Reserve SLOK-projecten (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven)   

Saldo per 1-1-2011: € 38.201  
In het kader van de Stimuleringsregeling  Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) worden middelen 
ontvangen via de algemene uitkering.  
Ridderkerk is trekker van het project Regionaal energieconvenant huursector. Een deel van 
de middelen wordt gebruikt voor inhuur om het project te trekken. Het verschil tussen de 
baten en de lasten wordt verrekend met deze reserve. 
 
Reserve investeringen stedelijke vernieuwing (ISV)    

Saldo per 1-1-2011: € 205.047 
De reserve is gevormd omdat er in het verleden ten onrechte inflatiecorrectie was 
toegevoegd aan de voorziening ISV. Omdat deze middelen wel nodig waren voor de dekking 
van de toekomstige ISV-uitgaven zijn ze in deze reserve gestort.  
De uitgaven voor ISV zijn hoger dan de bijdrage die wij van de stadsregio ontvangen. Die 
hogere uitgaven worden gedekt uit deze reserve en zodra ze zijn gedaan kan de reserve 
worden opgeheven. 
 
Reserve ontwikkelingssamenwerking     

Saldo per 1-1-2011: € 31.129  
De reserve is ingesteld bij de rekening 2005 door storting van een bijdrage van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze bijdrage was bestemd voor projecten in Dogbo 
Bénin in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Deze reserve was, tezamen met het 
jaarlijkse gemeentelijk budget van € 15.500, bestemd voor de dekking van de kosten in 2006 
en 2007.  
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Bij het vaststellen van de rekening 2008 werd besloten de reserve te bestemmen voor 
ontwikkelingsamenwerking en niet meer uitsluitend voor het project in Dogbo Benin. 
Het college heeft in december 2010 gesproken over het vervolg. Daarbij is besloten de 
activiteiten in 2011 en 2012 door te laten lopen mits de VNG ook een bijdrage levert. Het 
project stopt na 2012.  
De VNG staat hier positief tegenover, maar is in afwachting van een besluit van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Besloten is dat de gemeentelijke bijdrage in 2011 en 2012 gedekt 
wordt uit deze reserve. 
 
Reserve calamiteitenpot personeel     

Saldo per 1-1-2011: € 40.000 
Deze reserve is in 2009 ingesteld om tegemoetkomingen aan het personeel wegens 
schrijnende situaties te kunnen dekken. 
In 2009 werd € 40.000 toegevoegd. Dit betrof een deel van de uitkering die de gemeente 
ontving in verband met de liquidatie van de zorgverzekeraar voor gemeenteambtenaren IZA 
die ging fuseren met een andere zorgverzekeraar. 
 
Onderhoudsreserves       
Voor alle hieronder genoemde onderhoudsreserves geldt dat met behulp van de reserve 
pieken in de jaarlijkse uitgaven kunnen worden voorkomen. Jaarlijks vindt ten laste van de 
begroting een toevoeging aan de reserves plaats gebaseerd op de gemiddelde uitgaven. 
 
 * Reserve onderhoud buitenkant Openbaar Basis Onderwijs  

  Saldo per 1-1-2011: € 149.194  
Vanuit deze reserve worden de onderhoudsuitgaven aan de buitenkant van de 
schoolgebouwen van het openbaar basisonderwijs gedekt. Voor dit onderhoud is de 
gemeente verantwoordelijk in haar hoedanigheid van lokale overheid. 
 * Reserve onderhoud buitenkant Bijzonder Basis Onderwijs   

  Saldo per 1-1-2011: € 237.124 
Vanuit deze reserve worden de uitgaven aan de buitenkant van de schoolgebouwen van het 
bijzonder basisonderwijs gedekt. Voor dit onderhoud is de gemeente verantwoordelijk in haar 
hoedanigheid van lokale overheid. 
 * Reserve baggeren haven       

 Saldo per 1-1-2011: € 168.805 
De reserve dient om periodiek (ongeveer één keer in de acht jaar) de haven te kunnen 
baggeren. 
 * Reserve onderhoud verhuurde gebouwen     

 Saldo per 1-1-2011: € 320.536  
Vanuit deze reserve wordt het onderhoud van de verhuurde gebouwen gedekt. 
 * Reserve onderhoud gymnastieklokalen     

 Saldo per 1-1-2011: € 537.238  
Vanuit deze reserve worden de uitgaven van het grote onderhoud aan de gymnastieklokalen 
gedekt. 
 * Reserve onderhoud verharding (wegen)      

 Saldo per 1-1-2011: € 6.021.648  
Vanuit deze reserve worden de uitgaven van onderhoud en/of vervanging van elementen- en 
asfaltverhardingen gedekt. 
 * Reserve onderhoud openbare verlichting     

 Saldo per 1-1-2011: € 598.983  
Vanuit deze reserve worden de uitgaven voor de vervanging van masten, armaturen en 
lampen gedekt. 
 * Reserve onderhoud watergangen       

 Saldo per 1-1-2011: € 430.355  
Vanuit deze reserve worden de uitgaven gedekt voor: 
a. uitbaggeren van sloten en singels 
b. schoonmaken van sloten en singels 
c. herstel van beschoeiingen langs sloten en singels 
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 * Reserve onderhoud sportaccommodaties     

 Saldo per 1-1-2011: € 34.275  
Vanuit deze reserve worden de uitgaven van het groot onderhoud aan de sporthallen en het 
zwembad gedekt. 
 
Kapitaallastenreserves 
De hieronder genoemde kapitaallastenreserves dienen als dekkingsmiddel (soms 
gedeeltelijk) voor de jaarlijkse kapitaallasten (= afschrijving en rente) van de betreffende 
investeringen. Ze worden ingesteld zodra met het afschrijven van de investering wordt 
begonnen en blijven bestaan totdat de investering is afgeschreven. 
 * Kapitaallasten diverse activa      

 Saldo per 1-1-2011: € 1.392.765  
Deze reserve is ingesteld bij het in werking treden van de Gemeentelijke 
Comptabiliteitsvoorschriften in 1990. Daarbij werd voor de vaste activa die uit reserves 
konden worden gedekt de bruto-methode ingevoerd. Dit hield in dat de investeringen voor het 
volledige bedrag werden geactiveerd. Deze reserve dient als dekking voor de kapitaallasten 
van die activa. 
 * Uitgifte eigen graven       

 Saldo per 1-1-2011: € 499.715  
Sinds 2005 dient deze reserve alleen nog voor de dekking van de kapitaallasten van de 
uitbreiding van de begraafplaats Vredehof en de algemene infrastructuur.  
Daarom wordt voorgesteld de naam van deze reserve te wijzigen in reserve kapitaallasten 
uitbreiding begraafplaats Vredehof. 
 * Dekking BTW oude kapitaallasten     

 Saldo per 1-1-2011: € 802.710  
Deze reserve is ingesteld bij de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) in 2003. De 
reserve dient als dekkingsmiddel voor de BTW-component in de investeringen tot en met 
2002 die door de invoering van het BCF niet meer wordt gecompenseerd via de algemene 
uitkering. De reserve wordt gedurende 10 jaar aangewend waarbij jaarlijks een bedrag ten 
gunste van de exploitatie komt. 2013 is het laatste jaar. Daarna kan de reserve worden 
opgeheven. 
 * Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet   

Saldo per 1-1-2011: € 247.315  
* Grond Voorn 10 - WAC Drievliet   

 Saldo per 1-1-2011: € 36.715  
 * Bouw Jasmijnstraat 4     

 Saldo per 1-1-2011: € 15.757  
 * Bouw Anjerstraat 4     

 Saldo per 1-1-2011: € 23.949 
Conform de Kadernota 2011 is er in de begroting 2011 van uitgegaan dat dit pand in 2012 
wordt verkocht en de reserve daarna wordt opgeheven. 
 * Bouw Noordstraat 56     

 Saldo per 1-1-2011: € 27.533  
      * Bouw Schiestraat 1/3     

 Saldo per 1-1-2011: € 58.044  
    * Bouw Anjerstraat 6     

 Saldo per 1-1-2011: € 54.795  
Conform de Kadernota 2011 is er in de begroting 2011 van uitgegaan dat dit pand in 2012 
wordt verkocht en de reserve daarna wordt opgeheven. 
 * Reserve kapitaallasten grond terrein herdershondenvereniging  

 Saldo per 1-1-2011: € 39.983  
 * Begraafplaats Vredehof    

 Saldo per 1-1-2011: € 190.620  
 * Grond rouwcentrum     

 Saldo per 1-1-2011: € 146.553  
 * Bouw rouwcentrum    

 Saldo per 1-1-2011: € 245.240  
 * Herbouw de Piramide 1996   

 Saldo per 1-1-2011: € 433.080  
 * Nieuwbouw Ds. Kerstenschool - gebouw  

 Saldo per 1-1-2011: € 582.610  
 * Nieuwbouw Ds. Kerstenschool - installaties  

 Saldo per 1-1-2011: € 77.160  

Nota Reserves en Voorzieningen 2011 Gemeente Ridderkerk 27



 
 
 
 
 * Kunstgrasveld Rijsoord    

 Saldo per 1-1-2011: € 94.500  
 * Parkeergarage     

 Saldo per 1-1-2011: € 2.694.929  
 * Jongerencentrum PC Hooftstraat - bouw  

 Saldo per 1-1-2011: € 1.407.027   
 * Jongerencentrum PC Hooftstraat - grond  

 Saldo per 1-1-2011: € 487.260  
 * Fietsveiligheid Dillenburgplein   

 Saldo per 1-1-2011: € 50.519  
 * Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, Jorisstraat  

 Saldo per 1-1-2011: € 57.523  
 * Groenbufferzone Donkersloot Noord Ringdijk  

 Saldo per 1-1-2011: € 0 
Deze reserve wordt in 2011 ingesteld. De investering is naar dat jaar doorgeschoven. 
 * Reserve kapitaallasten blok- en buurtspeelruimtes 2010 

 Saldo per 1-1-2011: € 40.196  
 * Uitbreiding aula Farelcollege 

 Saldo per 1-1-2011: € 306.300  
 * Fietshighway Kievitsweg    

 Saldo per 1-1-2011: € 0  
Volgens de begroting 2011 wordt deze reserve in 2011 ingesteld. 
 * Bewaakte fietsenstalling - bouw  

 Saldo per 1-1-2011: € 0  
Volgens de begroting 2011 wordt deze reserve in 2011 ingesteld. 
 * Bewaakte fietsenstalling - terrein    

 Saldo per 1-1-2011: € 0  
Volgens de begroting 2011 wordt deze reserve in 2011 ingesteld. 
 * Nieuwbouw sporthal Drievliet   

 Saldo per 1-1-2011: € 0  
Volgens de begroting 2011 wordt deze reserve in 2013 ingesteld. 
 
Hierboven staan vijf investeringen waarbij een kapitaallastenreserve is gevormd voor de 
grond. Dit zijn de Voorn 10 - WAC Drievliet, het terrein van de herdershondenvereniging, het 
rouwcentrum, het jongerencentrum PC Hooftstraat en de bewaakte fietsenstalling. Op 
gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. De kapitaallasten van deze reserve betreffen 
dus alleen rente. Dat betekent dat de reserves eeuwigdurend in stand moeten worden 
gehouden. Dat is op zich al niet wenselijk. Maar voorts is het zo dat de rentelasten een 
dermate geringe omvang hebben dat afdekken door een reserve geen budgettaire noodzaak 
is. Daarom wordt voorgesteld de rente van die investeringen met ingang van 2012 op te 
nemen als structurele last in de begroting en per 31 december 2011 deze reserves op te 
heffen en het saldo over te brengen naar de vrije reserve. 
Ook wordt voorgesteld met ingang van de begroting 2012 geen kapitaallastenreserves meer 
in te stellen voor gronden en terreinen. 
 
Hierboven staan ook drie investeringen waarbij de jaarlijks te dekken kapitaallasten van 
geringe omvang zijn. Dit betreft de kapitaallastenreserves voor bouw Jasmijnstraat (€ 2.235), 
fietsveiligheid Dillenburgplein (€ 4.749) en bewaakte fietsenstalling - bouw (€ 5.100).  
Uit doelmatigheidsoverwegingen, te weten minder administratieve rompslomp, wordt 
voorgesteld deze reserves per 31 december 2011 op te heffen en het saldo over te brengen 
naar de vrije reserve. De kapitaallasten zullen met ingang van 2012 als structurele last 
worden opgenomen in de begroting.  
Ook wordt voorgesteld met ingang van de begroting 2012 geen kapitaallastenreserves meer 
in te stellen als de jaarlijkse kapitaallasten minder dan € 7.500 zijn. 
 
De kapitaallastenreserves zullen in de begroting en de rekening voortaan geclusterd per 
raadsprogramma worden weergeven, 
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6.3 Voorzieningen 
 
Voorziening wethouderspensioenen     

Saldo per 1-1-2011: € 2.179.196  
Deze voorziening dient om bestaande en toekomstige pensioenuitkeringen aan (voormalige) 
wethouders te kunnen verstrekken en om opgebouwde rechten te kunnen uitbetalen wanneer 
deze worden opgevraagd voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. 
In 2010 heeft hier een wijziging plaats gevonden. Het beleid was dat middels deze 
voorziening gespaard werd voor de toekomstige pensioenuitkeringen. De bestaande 
pensioenuitgaven kwamen ten laste van de jaarlijkse begroting. Maar in 2010 is er voor 
gekozen alle pensioenuitkeringen via de voorziening te laten lopen, zowel de bestaande als 
de toekomstige. 
Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt zodat bij de gemeenterekening de 
voorziening op hetzelfde peil is als de te verwachten pensioenuitgaven. 
 
Voorziening exploitatiekosten bijzonder basisonderwijs   

Saldo per 1-1-2011: € 219.821  
De voorziening is ingesteld om pieken te voorkomen bij de betalingen aan het bijzonder 
onderwijs in het kader van de overschrijdingsuitkering. Deze overschrijdingsuitkering 
(doorbetalingsverplichting) ontstaat als er voor het openbaar basisonderwijs meer wordt 
uitgegeven dan middels de rijksbijdrage beschikbaar is. Het overschrijdingspercentage bij het 
openbaar basisonderwijs kan per jaar verschillen.  
Per 1 januari 2007 zijn de schoolbestuurlijke taken van de gemeente overgedragen aan de 
Stichting 3 Primair. De afrekening tot en met 2006 moet nog plaatsvinden. Zodra dit is 
gebeurd kan deze voorziening worden opgeheven. 
 
Voorziening garantie verkoop aandelen AVR    

Saldo per 1-1-2011: € 1.826.000  
Bij de 3e programmamonitor 2006 is uit de opbrengst van de aandelenverkoop NV AVR deze 
voorziening ingesteld. Doel is het opvangen van het risico van herwaardering van de 
verkoopwaarde van de aandelen AVR. 
Het risico van herwaardering kan zich voordoen tot en met 2015. Indien in de tussenliggende 
periode deelrisico's daadwerkelijk tot een verlaging van de verkoopwaarde leiden kan de 
voorziening voor het verlies worden aangesproken. Indien deelrisico's vervallen kan dat deel 
ten gunste van de exploitatie vrijvallen. Tot nu toe hebben beide zich niet voorgedaan. 
 
Voorziening elektronisch kinddossier (EKD)       

Saldo per 1-1-2011: € 27.787  
Deze voorziening is gevormd uit ontvangen rijksmiddelen. Het doel is financiële bijdragen te 
verstrekken aan instellingen die zorg dragen voor de jeugdgezondheidszorg en de realisatie 
van het elektronisch kinddossier. De introductie van het elektronisch kinddossier werd 
uitgesteld en is nu voorzien in 2011. Daarna kan de voorziening worden opgeheven. 
 
Voorziening onderhoud graven 10/20 jaar    

Saldo per 1-1-2011: € 3.720.837  
De voorziening wordt jaarlijks gevoed met de ontvangen afkoopsommen voor het onderhoud 
van graven en wordt jaarlijks aangewend voor de dekking van de kosten van het onderhoud 
aan de graven en graftekens. 
 
Verliesvoorzieningen Grondexploitatie 
Zodra bekend is dat er verlies wordt geleden op een complex bouwgrondexploitatie moet 
daar volgens de boekhoudvoorschriften (BBV) een voorziening voor gevormd worden. 
Formeel vallen die echter niet onder de voorzieningen zoals die in deze nota zijn besproken, 
maar onder het balansonderdeel vlottende activa. Ze worden daar op de post voorraad 
gronden in mindering gebracht.  
Maar omdat er toch wel raakvlak is met de hiervoor genoemde voorzieningen worden ze 
hieronder kort toegelicht: 
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 * Voorziening verlies Centrumplan 

Saldo per 1-1-2011: € 1.705.800 
De voorziening is ingesteld bij de rekening 2001 en dient om het verlies dat wordt verwacht 
bij  het Centrumplan af te dekken. 
 * Voorziening verlies van Riebeekstraat 

 Saldo per 1-1-2011: € 20.200 
De voorziening is ingesteld bij de rekening 2003 en dient om het verlies dat wordt verwacht  
bij het complex van Riebeekstraat af te dekken. 
Op de agenda van de raadsvergadering van 24 maart 2011 (dat is na het in concept gereed 
komen van deze nota) staat een geactualiseerde grondexploitatie van dit complex. Daarin 
wordt een positief resultaat voorzien van € 530.000. Als de raad de nieuwe exploitatie-opzet 
vaststelt kan door het positieve resultaat deze verliesvoorziening in 2011 worden opgeheven 
en het saldo worden overgebracht naar de vrije reserve. 
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BIJLAGE B 
 

Stand reserves en voorzieningen rekening 2010 
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Bijlage B: Stand Reserves en Voorzieningen Rekening 2010

RESERVES
Nr. Omschrijving Saldo Toevoegingen Onttrekkingen Saldo

1-1-2010  31-12-2010
1 Bufferreserve 4.328.915 0 400.000 3.928.915 1)
2 Reserve met renteclaim 14.741.539 916.924 916.924 14.741.539 1)
3 Vrije reserve 10.374.821 2.213.252 3.377.145 9.210.928

subtotaal algemene reserve 29.445.275 3.130.176 4.694.069 27.881.382

4 Reserve grondbedrijfprojecten 439.708 15.330 0 455.038 1)
5 Reserve strategische aankopen grondzaken 698.277 13.966 0 712.243 1)
6 Reserve risico’s bij grondexploitatie    1.000.000 0 0 1.000.000 1)
7 Dekkingsreserve 2004 6.968.951 406.026 1.207.568 6.167.409
8 Reserve afkoopsommen baatbelasting 96.629 6.010 11.055 91.584
9 Reserve beeldende kunst 70.035 13.850 0 83.885

10 Reserve inkomensdeel Wet Werk en Bijstand 68.252 664.606 323.758 409.100
11 Reserve intensivering bijzondere bijstand 23.072 461 0 23.533
12 Reserve algemeen maatschappelijk werk 14.538 291 0 14.829
13 Reserve eenmalige uitgaven Mantelzorg 49.019 0 0 49.019 1)
14 Reserve eenmalige uitgaven WMO 573.925 0 52.328 521.597
15 Reserve gebruiksmogelijkheden Jongerencentrum 100.183 96.817 197.000 0 2)
16 Reserve afvalstoffenheffing 1.484.145 0 29.149 1.454.996
17 Bestemmingsreserve riolering 814.566 0 814.566 0 2)
18 Tariefsegalisatiereserve rioolrecht 3.496.566 1.823.914 0 5.320.480
19 Reserve bodemonderzoeken en bodemsaneringen 214.163 4.283 91.125 127.321
20 Reserve omgevingslawaai 62.741 1.255 0 63.996
21 Reserve SLOK-projecten 18.974 19.227 0 38.201
22 Reserve investeringen stedelijke vernieuwing (ISV) 201.026 4.021 0 205.047
23 Reserve ontwikkelingssamenwerking 36.285 0 5.156 31.129
24 Reserve calamiteitenpot personeel 40.000 0 0 40.000

Onderhoudsreserves:
25 * onderhoud buitenkant openbaar basis onderwijs 148.353 841 0 149.194
26 * onderhoud buitenkant bijzonder basis onderwijs 240.315 0 3.191 237.124
27 * baggeren haven 154.314 14.491 0 168.805
28 * onderhoud verhuurde gebouwen 233.130 87.406 0 320.536
29 * onderhoud gymnastieklokalen 458.076 79.162 0 537.238
30 * onderhoud verharding (wegen) 4.528.120 1.493.528 0 6.021.648
31 * onderhoud openbare verlichting 494.029 104.954 0 598.983
32 * onderhoud watergangen 383.105 47.250 0 430.355
33 * onderhoud sportaccommodaties 33.603 672 0 34.275

Kapitaallastenreserves:
34 * kapitaallasten diverse activa  1.484.759 66.814 158.808 1.392.765
35 * uitbreiding begraafplaats Vredehof 533.030 23.986 57.301 499.715
36 (voorheen Reserve uitgifte eigen graven)
37 * dekking BTW oude kapitaallasten 1.070.280 46.022 313.592 802.710
38 * bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 258.557 11.635 22.877 247.315
39 * grond Voorn 10 - WAC Drievliet 36.715 1.652 1.652 36.715 1)
40 * bouw Jasmijnstraat 4 17.189 774 2.206 15.757 1)
41 * bouw Anjerstraat 4 26.611 1.197 3.859 23.949
42 * bouw Noordstraat 56  30.286 1.363 4.116 27.533
43 * bouw Schiestraat 1/3 64.494 2.902 9.352 58.044
44 * bouw Anjerstraat 6 58.220 2.620 6.045 54.795
45 * grond terrein herdershondenvereniging 39.983 1.799 1.799 39.983 1)
46 * begraafplaats Vredehof 197.680 8.896 15.956 190.620
47 * grond rouwcentrum  146.553 6.595 6.595 146.553 1)
48 * bouw rouwcentrum 260.567 11.726 27.053 245.240
49 * herbouw de Piramide 1996 445.567 20.051 32.538 433.080
50 * nieuwbouw Ds. Kerstenschool - gebouw 596.820 26.857 41.067 582.610
51 * nieuwbouw Ds. Kerstenschool - installaties 90.020 4.051 16.911 77.160
52 * kunstgrasveld Rijsoord 101.250 4.556 11.306 94.500
53 * parkeergarage 2.714.478 122.152 141.701 2.694.929
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Nr. Omschrijving Saldo Toevoegingen Onttrekkingen Saldo
1-1-2010  31-12-2010

54 * jongerencentrum PC Hooftstraat - bouw 555.795 851.232 0 1.407.027
55 * jongerencentrum PC Hooftstraat - grond 487.260 21.927 21.927 487.260 1)
56 * fietsveiligheid Dillenburgplein 0 50.519 0 50.519 1)
57 * fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, Jorisstraat 0 57.523 0 57.523
58 * uitbreiding aula Farelcollege 0 306.300 0 306.300
59 * blok- en buurtspeelruimtes 0 40.196 0 40.196

subtotaal bestemmingsreserves 32.360.214 6.591.706 3.631.557 35.320.363

TOTAAL RESERVES 61.805.489 9.721.882 8.325.626 63.201.745

VOORZIENINGEN
Nr. Omschrijving Saldo Toevoegingen Onttrekkingen Saldo

1-1-2010  31-12-2010
1 Voorziening wethouderspensioenen 1.025.779 1.176.669 23.252 2.179.196
2 Voorziening exploitatiekosten bijz. basisonderwijs 219.821 0 0 219.821
3 Voorziening gevolgen UPC 25.000 133.000 158.000 0 2)
4 Voorziening garantie verkoop aandelen AVR 1.826.000 0 0 1.826.000
5 Voorziening elektronisch kinddossier (EKD) 27.787 0 0 27.787
6 Voorziening betwiste facturen WMO 140.000 0 140.000 0 2)
7 Voorziening onderhoud graven 10/20 jaar 3.650.806 416.858 346.827 3.720.837
8 Voorziening samenwerking Soza Albrandswaard 3.373 0 3.373 0 2)

TOTAAL VOORZIENINGEN 6.918.566 1.726.527 671.452 7.973.641

1) In deze nota wordt voorgesteld deze reserve / voorziening op te heffen
2) In de rekening 2010 wordt voorgesteld deze reserve / voorziening op te heffen
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BIJLAGE C 
 

Overzicht vrije reserve 2011-2014 
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Bijlage C: Overzicht Vrije Reserve  2011-2014
NB: In dit overzicht zijn de voorstellen die in deze Nota worden gedaan nog niet verwerkt.
Omschrijving Besluit: 2011 2012 2013 2014

Saldo op 1 januari 9.210.929 4.176.529 4.881.629 3.345.329

Toevoegingen:
Bijschrijving bespaarde reserve 607.400 1.144.700 893.000 687.500
Resultaatbestemming jaarrekening memorie memorie memorie memorie

Totaal toevoegingen 607.400 1.144.700 893.000 687.500

Onttrekkingen:
Bruidschat 3 Primair 83.100 0 0 0
Inzet € 1 miljoen grondbedrijf 91.900 89.100 86.300 83.500
Aanvulling kapitaallastenreserve jongerencentrum 75.000 0 0 0
Geluidswal Rotterdamseweg 3e monitor 

2009 0 144.500 0 0
Voetbrug Torenmolen 1e en 3e 

monitor 2009 44.400 0 0 0
Bushaltes 1e monitor 

2009 / 2e 
monitor 2010 86.400 0 0 0

Fietsenstallingen centrum en bij ov-haltes 
(fietsbeugels)

2e monitor 
2009 31.600

Vervangen kastanjebomen 2e monitor 
2009 23.400

Huurgewenning Slikkerveer zuid-oost begroting 
2010 51.200

Opstellen integraal geluidbeleid en bodemgeluid in 
2010 en in 2011

begroting 
2010 25.100

Aanpassen bushaltes voor mensen met een 
beperking

begroting 
2010 121.600

Externe ondersteuning uitwerken projecten 
Structuurvisie

begroting 
2010 50.000 25.000

Nieuw fietspad PC Hooftstraat-Vondellaan begroting 
2010 15.000

Pruimendijk, verkeersmaatregelen tussen 
Tarwestraat en Boekweitstraat

begroting 
2010 80.000

Pruimendijk, verkeersmaatregelen tussen 
Tarwestraat en Damweg 

begroting 
2010 30.000

Tijdelijke huisvesting De Reijer begroting 
2010 271.000

Tijdelijke VOP's of zebra's op grijze wegen inclusief 
verbeteren veiligheid Vlietlaan 

begroting 
2010 24.200

Verbeteren schoolroutes en vergroten veiligheid 
schoolomgeving 

begroting 
2010 15.000

Bewaakte fietsenstalling i.v.m. Tramplus 2e monitor 
2009 100.000

Fietshighway Kievitsweg 2e monitor 
2009 250.000

Groenbufferzone Donkersloot Noord 2e monitor 
2009 120.000

Realiseren 3 buurtspeelruimtes 2e monitor 
2009 113.200

Realiseren 7 blokspeelruimtes 2e monitor 
2009 71.600

Spothal Drievliet 2.251.400
Regeling subsidieaanvraag zonnecollectoren  Raadstoe-

zegging 27.000
Invoering en verbetering integraal beheersysteem 
(WION) 

Slotwijziging 
2010 96.700

Vorming nieuwe dekkingsreserve 2011 begroting 
2011 3.595.100
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NB: In dit overzicht zijn de voorstellen die in deze Nota worden gedaan nog niet verwerkt.
Omschrijving Besluit: 2011 2012 2013 2014
Afsluiting complex Ridderkerklijn 90.000
Amendementen begroting 2011:
* Intrekken bezuiniging leerlingenvervoer 31.100 31.100 31.100 31.100
* Subsidie buurtbus 50.000
* Intrekken bezuiniging op vergoeding 
computer/internet burgercommissieleden 4.500 4.500 4.500 4.500
* Live audio uitzenden en archiveren van 
raadsvergaderingen 18.000 9.000 9.000 9.000
* Niet afschaffen waarderingssubsidie St. 
Wereldwerk 600 1.300 1.900 2.500
* Langdurigheidstoeslag niet verlagen naar 100% 45.100 45.100 45.100 45.100

Totaal onttrekkingen 5.641.800 439.600 2.429.300 175.700

Saldo op 31 december 4.176.529 4.881.629 3.345.329 3.857.129

Nota Reserves en Voorzieningen 2011 Gemeente Ridderkerk 37



 
 

  
 

38 Nota Reserves en Voorzieningen 2011 Gemeente Ridderkerk



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BIJLAGE D 
 

Overzicht volgens op te heffen reserves en 
voorzieningen (volgens  deze nota) 
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Bijlage D: Overzicht op te heffen Reserves en Voorzieningen (volgens deze nota)  
 
- De bufferreserve. Het opheffingssaldo gaat naar de vrije reserve. 
 
- De reserve met renteclaim. Het opheffingssaldo gaat naar de vrije reserve. 
 
- De reserve grondbedrijfprojecten. Het opheffingssaldo gaat naar de vrije reserve. 
 
- De reserve strategische aankopen grondbedrijf. Het opheffingssaldo gaat naar de vrije reserve. 
 
- De reserve risico’s grondexploitatie. Het opheffingssaldo gaat naar de bufferreserve. 
 
- De reserve eenmalige uitgaven mantelzorg. Het opheffingssaldo gaat naar de vrije reserve. 
 
- De vijf kapitaallastenreserves die zijn gevormd voor de grond, te weten de Voorn 10 - WAC 

Drievliet, het terrein van de herdershondenvereniging, het rouwcentrum, het jongerencentrum PC 
Hooftstraat en de bewaakte fietsenstalling. De opheffingssaldi gaan naar de vrije reserve. 

 
- De kapitaallastenreserves voor bouw Jasmijnstraat, fietsveiligheid Dillenburgplein en bewaakte 

fietsenstalling bouw. De opheffingssaldi gaan naar de vrije reserve. 
 
Alle opheffingen vinden plaats op 31 december 2011. 
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BIJLAGE E 
 

Overzicht opgeheven reserves en voorzieningen 
(in de rekening 2010) 
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Bijlage E: Overzicht opgeheven Reserves en Voorzieningen (in de rekening 2010)  
 

- Bestemmingsreserve riolering. 
 
- Reserve gebruiksmogelijkheden Jongerencentrum. 
 
- Voorziening gevolgen UPC. 
 
- Voorziening betwiste facturen Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). 
 
- Voorziening samenwerking Sociale Zaken gemeente Albrandswaard. 
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