
De vermogenspositie van de gemeente 
 

  
   
Financiën en Control  
 

Ambtenaar Hr. P.A. Bakker - T 0180 451 231 - e-mail P.Bakker@Ridderkerk.nl 

Datum: 8 januari 2010 
 

Op een vraag van de heer Vroegindeweij is door wethouder De Koning toegezegd dat er een A4-tje wordt 
gepresenteerd met een overzicht van de vermogenspositie (activa/passiva) van de gemeente. Dit A4-tje dient 
ter ondersteuning van de bespreking in de cie SL van de reservepositie en het SIB. 
 
Samenvatting balansposten vaste activa en vaste passiva per 31 december 2008 
 
vaste activa per

31-12-2008
vaste passiva per

31-12-2008

Totaal boekwaarde vaste 
bezittingen

90.004.800 Totaal boekwaarde vast vermogen 98.015.600

waarvan: waarvan:
(gedeeltelijk) uit kapitaallasten-
reserves gedekt

7.076.900 kapitaallastenreserves 6.886.000

overige bestemmingsreserves 38.555.600
bufferreserve 4.328.900
Vrije reserve (incl. SIB) 12.457.900

totaal eigen vermogen 62.228.400

voorzieningen 6.985.900
geldleningen 28.801.300

totaal vreemd vermogen 35.787.200
 

 
Activa en passiva 
 
Op de balans van de gemeente per 31 december 2008 staat een totaal aan bezittingen uit investeringen van 
€ 90 miljoen. Dit wordt vaste activa genoemd.  
Deze financiële waarde moet worden gefinancierd (het geld moet ergens vandaan komen), nl. uit het 
vermogen van de gemeente. Dit vermogen tegenover de vaste activa is per 31 december 2008 € 98 miljoen 
en bestaat uit reserves, voorzieningen en geldleningen. Dit wordt bij elkaar vaste passiva genoemd. 
 
Voorzieningen zijn vreemd vermogen: er staan verplichtingen tegenover. Zolang die verplichtingen bestaan 
kunnen voorzieningen niet op een andere manier worden aangewend. 
Reserves zijn eigen vermogen: de raad kan zelf de bestemming bepalen en wijzigen. De reserves zijn 
daarmee – in tegenstelling tot voorzieningen – vrij aanwendbaar.  
 
Relatie tussen activa en passiva 
 
Uit de totalen van de vaste activa en de vaste passiva blijkt dat deze per balansdatum niet gelijk zijn aan 
elkaar. Dat komt omdat er geen directe relatie tussen de ontwikkeling van de activa en de passiva is. Op de 
lange termijn zullen de vaste activa echter wel door vaste passiva afgedekt moeten zijn. Als er nieuw 
geïnvesteerd wordt kan dat dus inhouden dat er ook geld geleend moet worden.  
 
Als reserves en voorzieningen worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld neemt daarmee 
het totaal aan vaste passiva af. Als de boekwaarde van de vaste activa met hetzelfde bedrag aan 
afschrijvingen afneemt is er niets aan de hand: het verloop van activa en passiva is gelijk. Maar als er minder 
aan afschrijvingen is zal er een nadelig resultaat tussen activa en passiva optreden. Mogelijk moet er dan 
opnieuw geld moeten worden geleend om het evenwicht te bewaren. 
 
Soorten reserves 
 
Veel van het eigen vermogen heeft een specifieke bestemming gekregen. De middelen in deze zgn. 
bestemmingsreserves zijn daarmee geblokkeerd. Er ontstaat een budgettair gat als het doel wel blijft 
gehandhaafd, maar de reserve een andere bestemming krijgt. M.a.w.: wil een bestemmingsreserve anders 
ingezet kunnen worden dan moet het oorspronkelijke doel vervallen.  
 



 
 

  
   
Financiën en Control  
 

Een bijzondere categorie binnen de bestemmingsreserves zijn de kapitaallastenreserves. Deze hangen 
rechtstreeks samen met bepaalde investeringen. De jaarlijkse lasten van rente en afschrijving van deze 
investeringen worden gedekt door een jaarlijkse aanwending van de kapitaallastenreserves tot hetzelfde 
bedrag. De omvang van de kapitaallastenreserves en de bijbehorende investeringen is gelijk aan elkaar 
(uiteraard behoudens de situaties waarin de kapitaallasten maar gedeeltelijke uit een kapitaallastenreserves 
worden gedekt). 
 
Vrije reserve 
 
De Vrije reserve is de enige reserve waaraan geen bestemming of blokkering kleeft. Deze reserve kan dus 
worden ingezet zonder dat dit nadelige budgettaire gevolgen heeft. Wel kan de aanwending van de Vrije 
reserve betekenen dat er op den duur meer geld geleend moet worden om het lange termijn evenwicht tussen 
vaste activa en vaste passiva te handhaven. 
 
In de begroting 2010-2013 is voor de Vrije reserve een vrij besteedbaar saldo te berekenen van € 6,6 miljoen 
per 31 december 2013. Daaraan kan nog worden toegevoegd een eventueel positief saldo van de rekening 
2009 voor zover daaraan geen andere bestemming wordt gegeven. 
Het vrij besteedbare saldo van € 6,6 miljoen bestaat uit de stand bij de rekening 2008 van € 12,5 miljoen met 
daarop in mindering gebracht de aanwending van de Vrije reserve in de successievelijke begrotingsjaren van 
de planperiode t/m 2013.  
 


