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Datum: 17 februari 2004 
 
1. Inleiding 
 
In het kader van het dekkingsplan bij de begroting 2004-2007 is vanuit de verschillende raadsfrac-
ties de wens geuit voor een alternatieve inzet van de vrije reserves. Het voorstel van het college 
voor het structureel maken van vrije reservemiddelen gaf onvoldoende rendement. De verschillen-
de voorstellen die door raadsfracties zijn gedaan waren voor het college reden om in nader overleg 
te treden met de raad. Voor het college is de discussie in de begrotingsraad aanleiding geweest 
om in de raadsvergadering van 15 december 2003 nader met de raad van gedachten te wisselen 
over onder meer de inzet van de vrije reserves. 
Een meerderheid van de raadsfracties ziet geen aanleiding om de huidige norm voor de minimum 
algemene reserve te wijzigen. Wel wordt afronding naar € 5 miljoen aanbevolen. Een aantal frac-
ties acht volledige inzet van de vrije reserves als dekkingsmiddel ongewenst. De mogelijkheid moet 
blijven bestaan om in de nabije toekomst vrije reservemiddelen als dekkingsmiddel in te kunnen 
zetten. Ook de periode waarin de vrije reservemiddelen als structureel middel ingezet worden is 
onderwerp van gesprek geweest. Een termijn van 25 jaar lijkt aan de te lange kant. (Maar de ook 
genoemde periode van 5 tot 7 jaar kan niet meer als een structurele inzet worden beschouwd. De 
gemiddelde levensduur van investeringen ligt boven 15 jaar.) 
De voorzitter van de raad heeft aan het eind van het raadsdebat de volgende uitkomst geformu-
leerd: bepaald wordt wat nu de vrij besteedbare reserves zijn, wat de bodem voor de algemene 
reserve moet zijn en hoe het verschil kan worden ingezet als dekkingsmiddel. 
De fractie van de PvdA heeft schriftelijk gevraagd om 8 alternatieven voor de inzet van vrije reser-
vemiddelen door te rekenen op het budgettaire effect. De fractie van het CDA heeft schriftelijk ge-
vraagd om de mogelijkheid te onderzoeken wat extra afschrijving van boekwaardes van voorzie-
ningen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut voor budgettair voordeel kan opleveren 
in plaats van een annuïtaire inzet van vrije reserves. Deze beide vragen zijn bij de opstelling van 
deze notitie betrokken. 
 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het begrip "vrije" reserves, de algemene reserve, de drie 
ruimte-/dekkingsreserves en de mogelijkheden om de vrije reserves als dekkingsmiddel in te zet-
ten. Aan het slot wordt een voorstel gedaan hoe in het vervolg met de inzet van vrije reserves om 
te gaan. 
 
2. Begrip "vrije" reserves 
 
In de nota Reserves en voorzieningen van 13 februari 1991 zijn vrij aanwendbare reserves gedefi-
nieerd als reserves zonder inkomens- of bestedingsfunctie waarbij geen rekening behoeft te wor-
den gehouden met onvoorziene omstandigheden. Daarbij is een buffervermogen aangeduid als de 
mogelijkheid om onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen en om noodzakelijke aanpassings-
processen (bezuinigingen) soepel te laten verlopen. 
 
Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV) 
In artikel 43 van het BBV is bepaald dat de reserves worden onderscheiden in: 
 de algemene reserve 
 tariefegalisatiereserves 
 bestemmingsreserves 
Andere reserves dan deze kunnen er niet zijn. Onder de algemene reserve wordt verstaan het vrij 
besteedbaar deel van het eigen vermogen waaraan de raad geen specifieke bestemming heeft 
gegeven. 
Alle vermogensmiddelen waaraan geen specifiek doel is verbonden moeten voortaan onder de 
algemene reserve worden gerangschikt. Zodra voor delen daarvan een bestedingsrichting wordt 
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aangegeven, dan dient dit deel afgezonderd te worden en onder een aparte naam onder de be-
stemmingsreserves te worden gerangschikt. De gevolgen van het maken van dit onderscheid is dat 
1. de algemene reserve geschoond moet worden van vastgestelde onttrekkingen 
2. de Ruimtereserve algemene dienst onder algemene reserves wordt gerangschikt 
3. de reserve winst op grondverkopen wordt onderverdeeld. 
 
Ad 1. In het in de begroting 2004-2007 berekende verloop van de huidige algemene reserve is nog 
opgenomen de onttrekkingen t/m 2010 voor gewenning van de exploitatie aan de budgettaire ge-
volgen van de in 2001 gewijzigde kostentoerekening. Dit zijn in feite bestemde middelen. deze 
moeten in een afzonderlijk bestemmingsreserve worden ondergebracht. Rekening houdend met de 
huidige bespaarde rente van 4,5% is de contante waarde per 1 januari 2004 van het uit te nemen 
bedrag € 1.382.352,--. Verder dient de huidige algemene reserve te worden gecorrigeerd voor de 
uit te keren bedragen ingevolge het woonlastenamendement 2002, dit betreft over 2004 en 2005 
een totaal van € 676.300,--. 
Ad 2. Van de Ruimtereserve algemene dienst wordt alleen rente aan de exploitatie uitgekeerd. Met 
het bedrag zelf dat in de reserve zit wordt niets gedaan. Zolang geen bestemming aan de middelen 
van deze reserve zelf is gegeven dient deze reserve daarom in het vervolg onder de algemene 
reserves te worden gerangschikt. 
Ad 3. De reserve winst op grondverkopen van het grondbedrijf wordt tot nu toe onder de algemene 
reserves gerangschikt. Bij de nota risicoanalyse grondbedrijf wordt echter aangegeven dat een 
deel van deze reserve is bestemd voor strategische grondaankopen en dat het resterende deel 
nodig is als buffer voor risico's bij grondexploitatie. Dat houdt in dat aan de huidige middelen van 
de reserve winst op grondverkopen een volledige bestemming is toegekend, zodat deze niet langer 
tot de algemene reserves kan worden gerekend. In de nota reserves en voorzieningen die bij de 
Kadernota voor de begroting 2005-2008 moet worden aangeboden zullen de reserves van het 
grondbedrijf nader worden belicht. 
 
3. Algemene reserve 
 
De algemene reserve bestaat dus uit alle vrije besteedbare middelen zonder een specifieke 
bestemming. Uit een oogpunt van transparantie dient hierin de volgende driedeling te worden 
gemaakt: 
 bufferreserve: de bodem (minimum bedrag) in de algemene reserve; 
 reserve met renteclaim: de huidige Ruimtereserve algemene dienst die "geblokkeerd" is van-

wege de rente-uitkering van 6,22%; 
 vrije reserve: de volledig vrij inzetbare reservemiddelen. 
In het vervolg van deze nota wordt deze driedeling gehanteerd als het de toekomstige situatie be-
treft. 
 
Normen voor de algemene reserve 
Een norm voor de algemene reserve is het minimum wat een gemeente als buffer nodig heeft om 
risico's te kunnen opvangen.  
Tot 1991 hanteerde de provincie voor de algemene reserve als buffer een norm van minimaal 5% 
van de omzet. Vanaf 1991 wordt een norm gehanteerd van € 20,42 per wooneenheid. Op dit mo-
ment wordt door de provincie geen norm meer gehanteerd. 
Voor artikel 12 gemeenten hanteert het Rijk een minimum als algemene reserve gelijk aan 2% van 
de Algemene uitkering gemeentefonds incl. verfijningsuitkeringen en de opbrengst OZB. Voor Rid-
derkerk is dat voor 2004 een bedrag van € 734.700,--. Dit is uitsluitend bedoeld voor de opvang 
van risico's, waarbij door het toezichtsregime op grond van artikel 12 sanering van bekende risico's 
al heeft plaats gevonden en vrije reserves volledig voor de sanering van tekorten zijn ingezet. 
De meerderheid van de raadsfracties heeft in de raadsvergadering van 15 december 2003 aange-
geven dat de huidige norm voor de bufferreserve wat hen betreft kon worden gehandhaafd in 
plaats van deze te verlagen naar € 3 miljoen.  
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In de paragraaf Weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2004 heeft het college voorge-
steld vanwege een te verwachten beperking van de mogelijkheden om OZB te heffen de norm voor 
de bufferreserve te verhogen naar € 5 miljoen. Dit argument geldt nog steeds. Een solide financi-
eel beleid houdt mede in dat voldoende reserves achter de hand worden gehouden om financiële 
risico's in de toekomst te kunnen opvangen. Het huidige meerjarenperspectief en het gegeven dat 
het niet uitgesloten is dat onderdelen van het dekkingsplan 2004-2007 moeilijk te verwezenlijken 
zijn, nopen tot voorzichtigheid. Het is raadzaam om de voorgestelde bodem van € 5 miljoen als 
uitgangspunt te nemen voor de bufferreserve. 
 
4. Ruimte- en dekkingsreserves, huidige situatie 
 
Op dit moment zijn er drie specifieke algemene dekkingsreserves: de reserve met renteclaim 
(huidige Ruimtereserve algemene dienst), de Dekkingsreserve algemene dienst en de Algemene 
dekkingsreserve 2002. Het doel van deze drie reserves is gelijk – structurele ruimte scheppen voor 
nieuw beleid – de wijze van inzet is verschillend. De inzet van deze reserves is als volgt. 
 de reserve met renteclaim heeft een permanent saldo van € 16.495.130,-- waarvan jaarlijks 

6,22% rente = € 1.025.997,-- wordt uitgekeerd ten gunste van de exploitatie; 
 de Dekkingsreserve algemene dienst heeft een saldo per 1 januari 2004 van € 7.291.200,--. De 

rente bedraagt 6%. Jaarlijks wordt t/m 2022 een annuïteit van € 653.444,-- uitgekeerd ten gun-
ste van de exploitatie; 

 de Algemene dekkingsreserve 2002 heeft per 1 januari 2004 een saldo van € 6.229.846,--. De 
rente bedraagt 5%. In 2004 wordt ten gunste van de exploitatie een bedrag uitgekeerd van 
€ 1.598.808,--, in 2005 een bedrag van € 1.363.475,-- en in 2006 een bedrag van € 995.998,-- 
daarna jaarlijks t/m 2014 te verlagen met € 124.486,--. 

In 2004 wordt uit deze reserves dus een totaal bedrag ten gunste van de exploitatie uitgekeerd van 
€ 3,3 miljoen, aflopend naar € 2,7 miljoen in 2006 en daarna jaarlijks aflopend met ruim  
€ 124.000,-- t/m 2014. Voor de lagere uitkering moet elke jaar (cumulatief) een alternatieve dekking 
gevonden worden (inkomstenverhoging of uitgavenverlaging). 
De jaarlijkse uitkering bestaat voor ruim € 1 miljoen uit een eeuwigdurende rente-uitkering en voor 
het restant uit annuïteiten. Door deze samenstelling verloopt het verlies aan dekking geleidelijk. 
Door de verschillende looptijden van de drie dekkingsreserves is bovendien het risico dat ineens 
een groot bedrag aan dekking wegvalt gespreid. 
 
5. Inzet van (vrije) reservemiddelen als dekkingsmiddel 
 
Reservemiddelen die op de een of andere manier worden ingezet hebben altijd een budgettair 
effect. De bestemmingsreserves zijn ter afdekking van (kapitaal)lasten en de tariefegalisatiereser-
ves zorgen voor een gelijkmatig budgettair verloop van lasten die uit heffingen worden gedekt. 
Reserves zijn echter incidentele middelen, terwijl de meeste lasten waarvoor reserves kunnen 
worden ingezet een structureel karakter hebben. 
Een solide financieel beleid brengt met zich mee dat min of meer permanente lasten (bijvoorbeeld 
onderhoud of loonkosten) ook uit permanente middelen worden gedekt. Dekking van deze lasten 
uit reserves ligt dan niet voor de hand, tenzij ervoor wordt gekozen om alleen de rente van de vrije 
reserve aan de exploitatie uit te keren. 
Uit dit principe dat reserves incidentele middelen zijn volgt dat de inzet van de vrije reserve 
bij voorkeur wordt gekoppeld aan investeringen. Daarbij komen investeringen met een korte 
looptijd die bovendien na afloop tot vervangingsuitgaven leiden niet in aanmerking om uit reserves 
te worden gedekt. Het is immers maar de vraag of in de nabije toekomst nieuwe reservemiddelen 
ter dekking voor de vervangingsinvesteringen beschikbaar komen. 
 
Beschikbare reservemiddelen 
Bij het bepalen van de vrij besteedbare reservemiddelen zijn de volgende aspecten te betrekken. 
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 door de raad is gevraagd om ook de dekkingsreserves bij de alternatieve inzet van vrije reser-
ves te betrekken; 

 op de huidige algemene reserve moet in mindering worden gebracht de contante waarde van 
de aflopend aan de exploitatie uit te keren compensatie voor de gewijzigde kostentoerekening, 
de onttrekkingen woonlastenamendement, alsmede de bufferreserve; 

 verder kan rekening worden gehouden met de prognose van het overschot 2003 volgens de 2e 
bestuursrapportage 2003, de beschikking over de vrije reserve volgens de vaststelling van de 
begroting 2004 en de prognose van het daarmee samenhangende begrotingsoverschot 2004.  

Dit resulteert in de volgende opstelling. 
 
reserve bkw 1/1/2004 rente 2004 looptijd
Algemene reserve 11.370.306
af: cw verbeterde kostentoerekening -1.382.352 -62.206 2004 t/m 2011
af: woonlastenamendement 2004/2005 -676.300
af: bufferreserve -5.000.000
bij: prognose overschot 2e burap 2003 1.629.300
af: beschikking 2004 amendementen -1.101.400
bij: prognose begr.overschot 2004 1e flex. 662.000

restant = vrije reserve 5.501.554
ruimteres. alg. dnst. = reserve met renteclaim 16.495.127 1.025.997 eeuwige rente
dekkingsreserve algemene dienst 7.291.199 437.472 2004 t/m 2022
algemene dekkingsreserve 2002 6.229.845 311.492 2004 t/m 2013

totaal 35.517.725
 

Nagegaan is welke mogelijkheden er zijn om dit bedrag van € 35,5 miljoen aan te wenden anders 
dan zoals nu in de begroting is geraamd. 
 
Dekkingsreserve algemene dienst en Algemene dekkingsreserve 2002 
Van deze twee dekkingsreserves is bezien of een alternatieve inzet een hoger rendement kan op-
leveren dan wat nu in de begroting is geraamd. Gelet op de annuïtaire aanwending en de huidige 
spreiding van het verloop van deze reserve zijn wij tot de conclusie gekomen dat het beter is deze 
reserves in de huidige vorm te handhaven. Op bijlage 1 is een overzicht opgenomen waaruit blijkt 
dat het huidige rendement van de Dekkingsreserve algemene dienst en de Algemene dekkingsre-
serve 2002 in de buurt komt of beduidend hoger is dan een mogelijke alternatieve aanwending. 
Aangezien deze reserves eenzelfde bestemming/doel hebben is het transparanter deze reserves 
samen te voegen tot één Dekkingsreserve. Ook de uit de algemene reserve te nemen contante 
waarde van de compensatie van de gevolgen van de gewijzigde kostentoerekening heeft een ver-
gelijkbaar doel. Ook deze contante waarde kan aan die ene Dekkingsreserve worden toegevoegd. 
De jaarlijks te ramen aanwending van deze ene reserve bestaat dan uit de som van de huidige 
afzonderlijke aanwendingen. 
 
Reserve met renteclaim 
Van de reserve met renteclaim wordt alleen rente uitgekeerd aan de exploitatie. Deze reserve is 
derhalve nog vrij besteedbaar, zij het dat door de rente-uitkering de inzet "geblokkeerd" is. Een 
mogelijkheid om meer rendement uit de inzet van deze reserve te halen is om deze ook daadwer-
kelijk in te gaan zetten. Op termijn wordt daardoor de rente-uitkering wel aangetast en wanneer de 
reserve volledig is opgemaakt dient er wel alternatieve dekking te zijn gevonden.  
 
Inzet restant vrij besteedbare reservemiddelen 
Inzetbaar zijn dus de vrije reserve en de reserve met renteclaim, tezamen € 5,5 + € 16,5 = 
€ 22,0 miljoen. De volgende alternatieven zijn bezien. 



 
 

  
stafbureau Concern Control  
  
 

Nota reserves 2004 – onderdeel vrije reserves 5 

 Een mogelijkheid om het rendement van de reserve met renteclaim te vergroten is het eeu-
wigdurende karakter van de rente-uitkering af te schaffen. De rente-uitkering kan dan worden 
omgebouwd naar een annuïteit, waardoor een hogere uitkering ontstaat. De reserve is dan na 
een aantal jaren wel uitgeput. 

 Een andere mogelijkheid voor de inzet van deze reserves is om deze aan te wenden voor extra 
afschrijving van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Deze extra 
afschrijving kan zowel de restantboekwaarde van bestaande investeringen betreffen als nieuwe 
investeringen op de prioriteitenlijst. Volgens het BBV is dit toegestaan en heeft deze handelwij-
ze zelfs de voorkeur van het Rijk: deze investeringen moeten liefst ineens ten laste van de ex-
ploitatie worden gebracht; alleen wanneer dat tot budgettaire problemen leidt is afschrijven mo-
gelijk, maar dan zo kort mogelijk.  
Bij de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2003 hebben wij aangegeven dat voor-
alsnog de afschrijvingsmethode van deze investeringen niet wordt aangepast. Eerst was nader 
onderzoek naar de budgettaire effecten van extra afschrijving nodig. In het kader van deze nota 
is het budgettaire aspect van de extra afschrijving van deze investeringen in beeld gebracht.  

 
Budgettaire uitkomst 
Berekend is wat het huidige rendement van de vrij inzetbare reserves is, wat het rendement is als 
investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut ineens worden afgeschreven en wat 
het rendement is als de reserve met renteclaim in 15 jaar annuïtair wordt opgemaakt. Daaruit 
blijkt, dat een alternatieve aanwending van de dekkingsreserves de moeite niet loont, maar dat met 
de inzet van de vrije reserve en de reserve met renteclaim voor extra afschrijving een aanzienlijk 
budgettair voordeel ontstaat. 
Een overzicht van de verschillende rendementen uitgedrukt in een percentage is in onderstaande 
tabel opgenomen. 
 

Percentage kapitaallasten/aanwending reserve Investering/reserve 
2004 2005 2006 2007 

Reserve met renteclaim 6,22 % 6,22 % 6,22 % 6,22 % 
Dekkingsreserve algemene dienst 8,96 % 9,24 % 9,54 % 9,90 % 
Algemene dekkingsreserve 2002 25,66 % 27,59 % 26,03 % 28,84 % 
Kapitaallasten investeringen met maat-
schappelijk nut 

10,66 % 10,70 % 10,78 % 10,83 % 

Annuïtaire aanwending reserve met rente-
claim 

9,31 % 9,78 % 10,33 % 10,97 % 

 
De budgettaire gevolgen van het extra afschrijven van de boekwaarde van investeringen in de 
openbare ruimte met maatschappelijk nut ten laste van vrije reserves is in onderstaand overzicht 
weergegeven. 

2.004 2.005 2.006 2.007

803.779 800.690 781.797 754.609
bijkomende effecten door extra afschrijven:
1. rentederving wegens benutting deel van de 
reserve met renteclaim -127.275 -143.605 -157.946 -168.326
2. geen rente € 4,5 miljoen vrije reserve -202.500 -202.500 -202.500 -202.500

0 -312.300 -312.300 -312.300
netto extra rendement 474.004 142.285 109.051 71.483

vrijval kapitaallasten bij extra afschrijving = bruto 
rendement

3. geen aanwending vrije reserve voor structurele 
lasten aangenomen amendementen

 
Conclusie: de extra afschrijving levert per saldo genoemd netto extra rendement méér op, dan de 
in de vastgestelde begroting 2004-2007 (incl. 1e wijziging) geraamde inzet van vrije reserves.  
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De mate waarin de vrije reservemiddelen worden ingezet is een politiek oordeel. Daarbij moet re-
kening worden gehouden met het feit dat de noodzaak tot een solide financieel beleid zich ook tot 
na de planperiode uitstrekt. Dat houdt in dat enige vrije reservemiddelen beschikbaar gehouden 
moeten worden om toekomstige investeringen van nieuw beleid in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut ineens te kunnen afschrijven.  
Na de extra afschrijving op basis van de begroting 2004-2007 resteert van de reserve met rente-
claim per 1 januari 2007 nog een bedrag van € 13.794.408,-- aan vrije reservemiddelen dat be-
schikbaar is voor de toekomst. Jaarlijks in het kader van de prioriteitenstelling zal bezien moeten 
worden in hoeverre investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut ineens in de 
begroting kunnen worden geraamd of dat via afschrijving of de reserve met renteclaim (mede) 
dekking daarvoor moet worden gevonden. 
 
Alternatieve methoden 
De cyclische methode voor aanwending van vrije besteedbare reserves die de fractie van de Chris-
tenUnie tijdens de raadsvergadering van 15 december 2003 heeft voorgesteld zorgt voor het 
voortdurende inzetten én beschikbaar hebben van vrije reservemiddelen. Maar incidentele effecten 
kunnen het bij de begroting geraamde verloop verstoren. Van een stabiele methode van dekking 
kan derhalve niet gesproken worden. Tekorten bij de rekening schieten als vanzelf gaten in het 
dekkingsplan van de lopende begroting.  
De uitkomst van het doorrekenen van 8 varianten voor de inzet van de vrije reserve en de reserve 
met renteclaim op het budgettaire effect zoals gevraagd door de fractie van de PvdA is bij deze 
nota betrokken. Het rendement daarvan is – afhankelijk van de variant – lager of ongeveer gelijk 
aan de methode van extra afschrijving van investeringen. Op een bijlage zijn de effecten van deze 
varianten opgenomen. 
Met de conclusies van deze notitie is gelijktijdig een antwoord gegeven op de vraag van de fractie 
van het CDA. 
 
6. Vervolg nota reserves en voorzieningen 
 
Gelijktijdig met de Kadernota voor de begroting 2005-2008 zal de nota betreffende de overige re-
serves en voorzieningen worden aangeboden. 
In de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2003 is bepaald dat jaarlijks door het college 
een nota reserves en voorzieningen aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Het huidige 
beleid is deels door het BBV achterhaald. Nieuwe uitgangspunten moeten worden geformuleerd. 
Daarbij kan het best met de meest recente financiële informatie worden gewerkt: de uitkomsten 
van de rekening 2003. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat onder het BBV bepaal-
de voorzieningen verplicht moeten worden ingesteld.  
 
7. Samenvatting/Voorstel 
 
In deze notitie zijn de volgende beleidswijzigingen rond de inzet van vrije reserves samen te vatten: 
1. de contante waarde van de restant gevolgen van de verbeterde kostentoerekening groot 

€ 1.382.352,-- wordt per 1 januari 2004 uit de huidige algemene reserve genomen; 
2. de gevolgen van het woonlastenamendement 2002 voor de jaren 2004 en 2005 van 

€ 676.300,-- worden uit de huidige algemene reserve genomen en in een afzonderlijke be-
stemmingsreserve onder gebracht; 

3. de Dekkingsreserve algemene dienst en de Algemene dekkingsreserve 2002 worden gehand-
haafd en met de contante waarde van punt 1 samengevoegd tot één Dekkingsreserve; 

4. de algemene reserve wordt onderverdeeld in 1) bufferreserve, 2) reserve met renteclaim 
(voorheen de Ruimtereserve algemene dienst), 3) vrije reserve. 

5. de bufferreserve voor het kunnen opvangen van onvoorziene tegenvallers wordt bepaald op 
€ 5 miljoen; 
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6. de boekwaarde per 31 december 2003 van de voorzieningen in de openbare ruimte met maat-
schappelijk nut worden ineens afgeschreven ten laste van het vrij besteedbare saldo van de 
vrije reserve en vervolgens ten laste van het bedrag van de reserve met renteclaim;  

7. de budgettaire ruimte die ontstaat door de extra afschrijving van investeringen in de openbare 
ruimt met een maatschappelijk nut wordt meegenomen bij de opstelling van de begroting 2005-
2008; 

8. de gevolgen van de extra afschrijving voor de vastgestelde begroting 2004 worden meegeno-
men in een aan de raad voor te leggen maandrapportage. 

9. de afschrijving ineens van boekwaardes van investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut wordt opgenomen in de actualisering van de Financiële verordening ge-
meente Ridderkerk 2004. 

 


