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Aanleiding 
 
Bij de bespreking van de grondaankoop Kruisweg in de commissie zijn vragen gesteld over de dekking via de 
Vrije reserve. Toegezegd is dat een notitie wordt opgesteld voor de commissie waarin op de vrije reserve en 
de inzet van het SIB wordt ingegaan. 
 
Vrije reserve 
 
Het saldo van de Vrije reserve is vrij besteedbaar. Zodra beslag op de Vrije reserve wordt gelegd voor een 
specifiek doel wordt in principe het bedrag dat daarmee gemoeid is uit de Vrije reserve genomen en in een 
bestemmingsreserve gestort, doorgaans een kapitaallastenreserve. Ook wanneer de Vrije reserve voor 
dekking van incidentele uitgaven wordt aangewend verdient uitname en storten in een bestemmingsreserve 
de voorkeur. Zo blijft het vrij besteedbare saldo inzichtelijk. 
Voor een beschikking over de Vrije reserve voor dekking van een begrotingstekort gebeurt uitname niet. De 
omvang van deze uitname ligt nl. niet vast. Bij de rekening kan het tekort er geheel anders uitzien. In het 
bestedingsplan van de Vrije reserve wordt het beslag vanuit een begrotingstekort bewaakt. 
 
Strategisch InvesteringsBudget 
 
Het Strategisch InvesteringsBudget is eind 2006 gevormd uit de verkoopopbrengst aandelen AVR, een 
winstneming uit grondexploitatie en een extra dividend van de BNG. De storting bedroeg € 9,2 miljoen.  
Op blz. 89 van de begroting 2007 is onder paragraaf 18.2.4 aangegeven dat het Strategisch 
InvesteringsBudget technisch gezien onderdeel vormt van de Vrije reserve.  
 
Een specifiek doel voor het SIB is destijds niet benoemd. Daarom is het technisch een onderdeel van de Vrije 
reserve.  
In de praktijk is het SIB vooral gebruikt om begrotingstekorten van 2007 t/m 2009 te dekken. Dit is opgenomen 
in het dekkingsplan van de begroting 2007-2010 en de ontwikkeling via de programmamonitoren is daaraan 
toegevoegd. Verder zijn de grondkosten voor de Praktijkschool en de investering in de nieuwbouw sporthal 
Drievliet ten laste van het SIB gebracht. 
 
Vanaf 2010 mogen begrotingstekorten niet meer ten laste van de Vrije reserve worden gebracht. Aanwending 
van de Vrije reserve/het SIB kan vanaf 2010 alleen nog voor incidentele uitgaven en voor de vorming van 
kapitaallastenreserves ter dekking van investeringen. Dat kunnen zowel bestaande als nieuwe investeringen 
zijn. 
 
Nieuwe opzet Vrije reserve / Strategisch InvesteringsBudget 
 
Indien de huidige werkwijze wordt voortgezet is het beter om het Strategisch InvesteringsBudget niet meer 
afzonderlijk te benoemen. In de praktijk wordt gehandeld alsof het onderdeel van de Vrije reserve is en dan is 
het wel zo duidelijk dat er ook formeel wordt toegepast. 
 
Indien het Strategisch InvesteringsBudget als zodanig moet blijven bestaan is het van belang dat het doel 
ervan dan helder omschreven wordt. Dat houdt in dat benoemd wordt wat onder “strategisch” wordt verstaan. 
Duidelijk moet zijn welke doelen en bijbehorende toekomstige prestaties onder de werking van het Strategisch 
InvesteringsBudget vallen en welke omvang het SIB daarvoor moet hebben. Dat bedrag kan dan uit de Vrije 
reserve worden genomen en in een nieuwe bestemmingsreserve SIB worden gestort. 
Zo blijft er zicht op de bestedingsmogelijkheden van de Vrije reserve en kan daarnaast de inzet van het SIB 
bewaakt worden. 
 
Opties 
 
Bepaal of er een nieuwe bestemmingsreserve moet komen voor toekomstige doelen/prestaties die strategisch 
van belang zijn. 
Zo ja, bepaal de gewenste omvang van deze reserve en neem dat bedrag uit de Vrije reserve. 
Zo nee, beëindig het gebruik van het SIB en hanteer voortaan alleen de naam “Vrije reserve”. 
De bestaande situatie waarin het SIB een geoormerkt onderdeel van de Vrije reserve is, wordt gehandhaafd. 


