
 
 

  
Financiën en Control 

Gemeentestukken: 2008-166 

  

 
De raad van de gemeente Ridderkerk; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2008, 
nummer 166 ; 
 
gelet op artikel 192 en 198 van de Gemeentewet; 
 

b e s l u i t : 
 
1. De programmarekening 2007, bestaande uit jaarverslag en jaarrekening, vast te stellen als 

volgt: 
a. het resultaat van de jaarrekening 2007 voor bestemming op € 6.822.076,-- voordelig; 
b. de toevoegingen in 2007 aan de reserves op € 5.498.501,-- (nadelig op het resultaat); 
c. de onttrekkingen in 2007 aan de reserves op € 5.205.920,-- (voordelig op het resultaat); 
 

2. Het resultaat van de jaarrekening 2007 na bestemming (inclusief bovenstaande 
reservemutaties van per saldo € 292.581,-- nadelig) vast te stellen op € 6.529.225,-- voordelig; 

 
3. Het voordelige resultaat na bestemming van € 6.528.900,-- te bestemmen als volgt: 

• een bedrag van € 258.188,-- te storten in een bestemmingsreserve onderhoud en 
baggeren haven; 

• een bedrag van € 235.557,-- te storten in een bestemmingsreserve onderhoud verhuurde 
gebouwen; 

• een bedrag van € 157.900,-- te storten in een bestemmingsreserve onderhoud buitenkant 
openbaar onderwijs; 

• een bedrag van € 127.809,-- te storten in een bestemmingsreserve onderhoud buitenkant 
bijzonder onderwijs; 

• een bedrag van € 305.247,-- te storten in een bestemmingsreserve onderhoud 
gymnastieklokalen; 

• een bedrag van € 3.077.776,-- te storten in een bestemmingsreserve onderhoud 
verharding; 

• een bedrag van € 293.208,-- te storten in een bestemmingsreserve onderhoud openbare 
verlichting; 

• een bedrag van € 333.466,-- te storten in een bestemmingsreserve onderhoud water; 
• een bedrag van € 31.307,-- te storten in een bestemmingsreserve onderhoud 

sportaccommodaties; 
 
4. Na bovenstaande stortingen in de bestemmingsreserves van in totaal afgerond € 4.820.458,-- 

het dan nog resterende voordelige resultaat van € 1.708.767,-- te bestemmen als volgt: 
• vorming van een bestemmingsreserve Investeringen Stedelijke Vernieuwing (ISV) met een 

bedrag van € 194.200,--; 
• vorming van een bestemmingsreserve Gebruiksmogelijkheden jongerencentrum met een 

bedrag van € 97.265,--; 
• vorming van een bestemmingsreserve Eenmalige uitgaven WMO voor een bedrag van 

€ 261.500,--; 
• vorming van een bestemmingsreserve Eenmalige uitgaven Mantelzorg voor een bedrag 

van € 100.000,--; 
• het restant van € 1.055.802,-- te storten in de Vrije reserve. 
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5. De volgende reserves en voorzieningen op te heffen: 
• Reserve onderzoek gebruiksmogelijkheden Dr. Kuyperschool; 
• Reserve kapitaallasten bouw M. van Comenestraat 4; 
• Reserve kapitaallasten overlaadstation; 
• Reserve wet inburgering nieuwkomers; 
• Reserve compensatie dividend NV A.V.R.; 
• Voorziening rente Besluit Woninggebonden Subsidies; 
• Voorziening vervanging onderwijsleerpakketten; 
• Voorziening vervanging en aanpassing meubilair openbaar basisonderwijs; 
• Voorziening schilderwerk openbaar basisonderwijs; 
• Voorziening onderhoud buitenkant openbaar primair onderwijs; 
• Voorziening verzilvering formatiebudgetsysteem openbaar basisonderwijs; 
• Voorziening onderwijskansen scholen; 
• Voorziening Review NV MAR; 

 
6. De voorzieningen Investeringen Stedelijke Vernieuwing 1 en 2 samen te voegen tot één 

voorziening Investeringen Stedelijke Vernieuwing; 
 
7. Vast te stellen de begrotingswijziging 2008-2011 met de structurele gevolgen en de 

doorgeschoven prestaties, zoals deze in de jaarrekening 2007 zijn aangegeven. 
 
 
 
Ridderkerk, 26 juni 2008 
 
De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
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