
Amendement 2021 - 35

Amendement Nota reserves en voorzieningen 2021-2024

Inhoud van het amendement

1. Voorstel

U wordt voorgesteld:

a. In het raadsbesluit punt 1 te wijzigen in ‘De nota reserves en voorzieningen 2021-2024 

Ridderkerk vast te stellen met de daarin opgenomen kaders, met inachtneming van de 

volgende tekstuele aanpassingen

 Pag. 3 onder kader 1: € 15.000.000 wordt € 20.000.000;

 Pag. 3 onder kader 1: “een solvabiliteitsratio van 50%” wordt “2 x de ondergrens 

zijnde € 40.000.000, dit als signaalfunctie”;

 Pag. 4 onder voorstel 2: € 15.000.000 wordt € 20.000.000;

 Pag. 4 onder voorstel 3: “een solvabiliteitsratio van 50%” wordt “2 x de ondergrens 

zijnde € 40.000.000, dit als signaalfunctie”;

 Pag. 8 onder kader 1: € 15.000.000 wordt € 20.000.000;

 Pag. 8 onder kader 1: “een solvabiliteitsratio van 50%” wordt “2 x de ondergrens 

zijnde € 40.000.000, dit als signaalfunctie”;

 Pag. 10 onder voorstel ondergrens: € 15 miljoen wordt € 20 miljoen en 1,5 wordt 2;

 Pag. 10 onder voorstel bovengrens: “de solvabiliteitsratio van 50%” wordt “2 x de 

ondergrens zijnde € 40 miljoen, dit als signaalfunctie”. 

 Pag. 10 onder voorstel bovengrens: “Uitgaande van de …..afgerond € 36 miljoen” 

komt te vervallen.

 Pag. 10 voetnoot 2 komt te vervallen

b. In het raadsbesluit bij punt 2 het bedrag van € 15.000.000 te wijzigen in € 20.000.000; 

c. In het raadsbesluit punt 3 ”een solvabiliteitsratio van 50%” te wijzingen in: “2 x de 

ondergrens zijnde € 40.000.000, dit als signaalfunctie”

2. Aanleiding

De vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk.



3. Aspecten

De ondergrens van de Algemene Reserve is bedoeld als buffer voor de te lopen risico’s en 

onverwachte tegenvallers. Een ondergrens van 20 miljoen euro is wellicht aan de hoge kant, maar 

vanuit het oogpunt van voorzichtig boekhouden, de huidige onzekerheden en de ruime Algemene 

Reserve op dit moment zijn er voldoende redenen om vast te houden aan deze ondergrens.

4. Aanpak/Uitvoering

Het betreft een boekhoudkundige vastlegging van de door de raad gewenste minimale ondergrens 

van de Algemene Reserve.   

Met inachtneming van dit besluit past het college de conceptnota aan voordat deze wordt 

gepubliceerd op overheid.nl en op de gemeentelijke begrotingswebsite.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.

De raadsleden, 

Edward Piena, VVD Björn Ros, GroenLinks

Kees van der Duijn-Schouten, SGP Farahnaz Fräser, D’66

Arianne Ripmeester, PvdA Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Ton Overheid, CDA

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 243487

Behandeld in de raadsvergadering van 11 februari 2021

Samenvatting

Onderwerp is de Nota reserves en voorzieningen 2021 – 2024. De raad wordt voorgesteld de 

ondergrens voor de Algemene reserve vast te stellen op 20 miljoen euro en de bovengrens op 40 

miljoen euro.

Uitslag stemming

Het amendement is aangenomen.

Stemverhouding

Voor: 29 (VVD, SGP, GroenLinks, PvdA, Leefbaar Ridderkerk, Echt voor Ridderkerk, CDA, Burger 

op 1, Partij 18PLUS, D66, ChristenUnie)



Tegen: geen
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