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De raad van de gemeente Ridderkerk; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart 2011, 
nummer 86; 
 

b e s l u i t : 
 
In zijn algemeenheid in te stemmen met de inhoud van de 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 het volgende 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 het 
volgende 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. 
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- 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.  
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 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. 
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   Volgnr. 3 van 3 
 

 
En tenslotte in te stemmen met de bij deze nota horende 7e begrotingswijziging 2011. 
 
Ridderkerk, 20 april 2011 
 
De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
J.G. van Straalen                mw. A. Attema 
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