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Onderwerp:  
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Commissie:  
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Portefeuillehouder:  
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26 mei 2016 
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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Nota reserves en voorzieningen 2016-2019 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De nota reserves en voorzieningen 2016-2019 met daarin de volgende punten vast te stellen: 

1. De dekkingsreserve (2011) 2015 op te heffen en een bedrag van € 3.595.100 aan de 

algemene reserve toe te voegen; 

2. De reserve transitiegelden decentralisatie AWBZ begeleiding en verzorging op te heffen en 

een bedrag van € 35.900 aan de algemene reserve toe te voegen; 

3. De reserve transitiegelden decentralisatie Jeugdzorg op te heffen en een bedrag van € 3.200 

aan de algemene reserve toe te voegen; 

4. De reserve risico afkoopsommen participatie op te heffen en een bedrag van € 62.400 aan de 

algemene reserve toe te voegen; 

5. De reserve frictiekosten BAR-samenwerking op te heffen en een bedrag van € 45.800 aan de 

algemene reserve toe te voegen; 

6. De reserve SLOK-projecten op te heffen (saldo is nul); 

7. De reserve eenmalige uitgaven Wmo op te heffen en een bedrag van € 258.600 aan de 

algemene reserve toe te voegen; 

8. De reserve afkoopsommen baatbelasting op te heffen (saldo is nul); 

9. De reserve bodemonderzoeken en –saneringen op te heffen (saldo is nul); 

10. De oude ‘Nota Reserves en Voorzieningen 2011’ in te trekken.   

 
Inleiding 
Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is uw verantwoordelijkheid. Daarbij moet voldaan 
worden aan datgene wat hierover is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV). In de Financiële verordening Ridderkerk 2014 is aangegeven dat wij de nota reserves 
en voorzieningen opstellen en dat u deze vaststelt. De laatste nota over reserves en voorzieningen 
dateert uit 2011. 
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Beoogd effect 
Het doel van deze nota is het vaststellen van kaders voor de vorming van een verantwoorde reserve- en 
voorzieningenpositie. Reserves en voorzieningen zijn belangrijke instrumenten om de financiële 
huishouding van onze gemeente gezond te houden. Met deze nota zijn de reserves en voorzieningen 
geactualiseerd.  
 
Relatie met beleidskaders 
N.v.t. 
 
Argumenten 
Volgens afspraak wordt deze nota aangeboden waarin de reserves en voorzieningen worden 
geactualiseerd en tevens weer aansluiten bij geldende wet- en regelgeving. 
 
Overleg gevoerd met 
Portefeuillehouder Financiën en budgethouders.  
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
19 mei 2016 - Commissie 
26 mei 2016 - Raad 
 
Evaluatie/monitoring 
Deze nota zal in 2020 geheel worden herzien/ herijkt. 
 
Financiën  
De financiële gevolgen zijn als volgt:  
 
Vervallen van reserves t.g.v. de algemene reserve: 

 

Dekkingsreserve (2011) 2015 3.595.100 

Reserve transitiegelden decentralisatie AWBZ 35.900 

Reserve transitiegelden decentralisatie Jeugdzorg 3.200 

Reserve risico afkoopsommen participatie 62.400 

Reserve frictiekosten BAR-samenwerking 45.800 

Reserve eenmalige uitgaven Wmo 258.600 

Totaal ten gunste van de algemene reserve 4.001.000 

 
Er is een financieel structureel voordeel te verwachten voor de begroting wegens het stoppen met het 
toerekenen van (bespaarde) rente aan reserves. Bij het opstellen van de begroting 2017 zal dit nader 
worden uitgewerkt. 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
Duurzaamheid 
N.v.t. 
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Communicatie/participatie na besluitvorming 
Publicatie van deze nota voor reserves en voorzieningen bij Overheid.nl en op de gemeentelijke 
begrotingswebsite. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Nota reserves en voorzieningen Ridderkerk 2016-2019 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 

 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


