
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.13 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
 
Reserves en voorzieningen 
 
 
Te besluiten om: 
A. Per 1 januari 2017: 

1. De volgende vier categorieën van reserves te onderscheiden: 
a. Algemene reserve: 

Hiertoe de volgende reserves op te heffen en hun saldo toevoegen aan de Algemene 
reserve: 
i. Reserve grondexploitatie; 
ii. Reserve sociaal domein. 

b. Reserves voor onderhoud: 
De volgende reserves in stand te houden en te plaatsen in de categorie Reserves voor 
onderhoud: 
i. Reserve speelvoorzieningen 
ii. Reserve vastgoedfonds 

c. Reserves voor dekking van (kapitaal)lasten: 
De volgende reserves in stand te houden en te plaatsen in de categorie Reserves voor 
dekking van (kapitaal)lasten: 
i. Reserve bovenwijkse voorzieningen 
ii. Reserve onderwijshuisvesting 

d. De volgende reserves op te heffen en hun saldo toe te voegen aan de nieuw te vormen 
iii. Reserve dekking kapitaallasten: 

I. Reserve dekking investeringslasten grote projecten 
II. Reserve verbouw Havenstraat 78-80 en herinrichting gemeentewerf 
III. Reserve afschrijving brandweerkazerne 
IV. Reserve huisvesting inrichting kantoren 
V. Reserve afschrijving herinrichting wegen 
VI. Reserve nieuwbouw Het Timpaan 

VII. Reserve dekking kapitaallasten nieuwbouw school De Haven 
VIII. Reserve kunstwerk 

IX. Reserve bonusuitkering aandelen BNG 
X. Reserve deelneming Kondor Wessels 
XI. Reserve stimuleringsfonds volkshuisvesting 

XII. Reserve aandelen Vitens 
e. Overige bestemmingsreserves: 

De volgende reserves in stand te houden en te plaatsen in de categorie Overige 
bestemmingsreserves: 
i. Reserve maatschappelijke opvang regionaal 
ii. Reserve volkshuisvesting 
iii. Reserve vervangingsinvesteringen Amphion 
iv. Reserve spaarrisico woningbouwstrategie 

 
2. De volgende reserves op te heffen en hun saldo toe te voegen aan de Algemene reserve: 

a. Reserve kleine investeringen facilitaire dienst en huisvesting (saldo € 0); 
b. Reserve meerjarenplanning onderwijsgebouwen MOP (saldo € 66.000); 
c. Reserve burgerzaken (saldo € 319.000); 
d. Reserve omzettaakstelling (saldo € 0). 
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3. Wat betreft rentetoevoeging: 
a. Aan de algemene reserves rente toe te voegen conform het renteomslagpercentage 
b. Aan reserves voor onderhoud rente toe te voegen conform de prijsontwikkeling bbp. 

Bij het opstellen van de begroting hanteren we het percentage zoals opgenomen in de 
Septembercirculaire gemeentefonds van het jaar T-2. 

c. Aan reserves voor dekking van (kapitaal)lasten rente toe te voegen conform het 
renteomslagpercentage. 

d. Aan overige bestemmingsreserves geen rente toe te voegen. 
 

4. Hiertoe de 66ste wijziging gemeentebegroting 2017 vast te stellen. 
 

B. Kennis te nemen van de stand van onze voorzieningen per 31-12-2016. 
C. In de Financiële verordening 2017 algemene regels ten aanzien van reserves en voorzieningen 

vast te leggen. 
 
Context 
Op 3 november 2016 hebt u de Nota Financieel risicomanagement vastgesteld. Dit was de start 
voor een aantal ontwikkelingen. Het traject ‘Resultaatgericht sturen via risicogestuurd werken’ is 
er daar één van. In dezelfde vergadering waarin u nu voorliggend voorstel behandelt, bespreekt 
u ook de Voorjaarsnota 2017 en de rapportage over het traject van resultaatgericht sturen. 
In het verlengde hiervan ligt de doorlichting van onze reserves en voorzieningen. Die vormen 
immers het grootste deel van onze weerstandscapaciteit. 
 
Beoogd effect 
In het kader van de doorontwikkeling van het risicomanagement richten we ons op het 
formuleren van doelstellingen en de gedachtewisseling hierover. Daarbij komen ook de risico’s 
en kwantificering ervan aan de orde. Die risico’s en hun omvang zetten we in de P&C-
documenten af tegen onze weerstandscapaciteit. Op dit moment wordt de weerstandscapaciteit 
met name gevormd door 27 reserves. Deze zijn in de loop der tijd opgebouwd om diverse 
redenen: ter dekking van lasten, risico’s of voor specifieke activiteiten. Het hebben van meerdere 
reserves heeft als voordeel dat er eenvoudig relatie te leggen is tussen doel en/of risico’s van de 
activiteit en de bestemmingsreserve. Daarnaast kan er vanuit specifieke activiteiten gespaard 
worden voor een toekomstige uitgave/ investering. Er kleven echter ook nadelen aan. De 
veelheid aan en diversiteit van reserves versluiert het zicht op onze financiële positie in het 
algemeen en ons weerstandsvermogen in het bijzonder. En juist daarop willen we met de 
doorontwikkeling van ons risicomanagement een verbeterslag maken. Met nu voorliggend 
voorstel denken wij overzicht en inzicht in ons weerstandsvermogen te creëren. 
 
Argumenten 
A. De nieuwe indeling van reserves willen we per 1 januari 2017 laten ingaan 
De jaarrekening 2016 is in concept gereed en wordt in juli door de raad vastgesteld. In deze 
jaarrekening staan al onze reserves naar de geldende besluitvorming gepresenteerd. In bijlage 1 
ziet u het overzicht van reserves en voorzieningen zoals dat tot en met 2016 geldt. Ook 
presenteren wij in de jaarrekening 2016 het resultaat - zoals wij en u dat gewend zijn - in 
onderdelen:  
- Een resultaat op de grondexploitatie; 
- Een resultaat op het sociaal domein; 
- Een resultaat op de overige/reguliere programma’s en producten. 
Nu voorliggend voorstel voor herschikking van reserves willen we meteen na vaststelling van de 
jaarrekening 2016 laten ingaan. De ingangsdatum wordt daarmee 1 januari 2017. In bijlage 2 
hebben wij het overzicht van reserves en voorzieningen opgenomen met de nu voorgestelde 
indeling.  
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1.a.1 Eén algemene reserve bevordert de integrale afweging van risico’s 
Naast de algemene reserve kennen ook de reserve grondexploitatie en de reserve sociaal domein 
de functie van risicodekking. Wij stellen voor deze op te heffen en hun saldo toe te voegen aan 
de algemene reserve. In het kader van risicogestuurd werken berekenen we mogelijke financiële 
gevolgen van risico’s en kansen. Daar tegenover staat één algemene reserve ter dekking. Zo valt 
eenvoudig te concluderen of we voldoende weerstandsvermogen hebben. 
 
1.a.2 Het resultaat van de jaarrekening wordt vanaf 2017 gemuteerd op de algemene reserve 
Als we met ingang van 2017 één algemene reserve voor risico’s kennen, betekent dit dat het 
resultaat van jaarrekeningen (maar ook van de financiële monitor) met ingang van 2017 als één 
resultaat gepresenteerd wordt en in zijn geheel ten gunste of ten laste van die algemene reserve 
komt. 
 
1.b Dit zijn bestemmingsreserves met een concreet doel 
Hierbij stellen we als voorwaarde dat onder iedere reserve een actueel (maximaal 4 jaar oud) 
onderhoudsplan ligt. 
 
1.c Onder deze bestemmingsreserves ligt een concreet (afschrijvings)plan 
In deze categorie plaatsen we de reserve bovenwijkse voorzieningen en de reserve 
onderwijshuisvesting. Daarnaast vormen we één nieuwe Reserve dekking kapitaallasten voor de 
dekking van kapitaallasten van een aantal grote projecten zoals Brewinc en Amphion en 
investeringen zoals de verbouw van Havenstraat 78-80, herinrichting wegen et cetera. 
Hiertoe heffen we de twaalf in het dictum genoemde reserves op en voegen hun saldo samen 
tot de nieuw te vormen reserve. De stand van deze nieuwe reserve bedraagt ultimo 2016 ruim 
€ 23 mln. In de financiële administratie zullen we deze reserve om praktische redenen in zijn 
oorspronkelijke onderdelen bijhouden. 
 
1.d Reserves die niet in bovenstaande categorieën passen, nemen we in deze categorie op 
We kunnen concluderen dat in deze categorie de bestuurlijke ruimte en mogelijkheden zitten 
voor het maken van andere afwegingen en andere besteding. 
 
2.1 De bestemming van deze reserves is niet langer aan de orde 
Vier reserves kunnen opgeheven worden. Twee van deze reserves (a en c) hadden als doel om 
saldi op bepaalde producten binnen onze begroting op te vangen. Wij willen echter niet langer 
uitzondering maken voor een aantal producten. Daarom kunnen de reserves opgeheven worden 
en landen voor- of nadelen voortaan in de jaarrekening net als de resultaten van andere 
producten (met ingang van 2017 taakvelden genoemd). 
 
3.1 We kiezen voor een systematiek van rentetoevoeging die past bij de categorie van de 
reserves 
Een gemeente is vrij in haar keuze om wel of geen rente toe te voegen aan reserves. Voor 
voorzieningen is het niet toegestaan1 om rente toe te voegen, tenzij een voorziening is 
gewaardeerd naar contante waarde. Hierna doen we u per categorie een voorstel voor het wel 
of niet toevoegen van rente aan die categorie van reserves.  
  

                                                
1 Dit staat in artikel 45 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) 
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Overigens moeten we ons wel realiseren dat de rente die we toevoegen aan reserves opgebracht 
moet worden door de taakvelden (waaronder de kostendekkende producten) van onze 
begroting. 
a. Algemene reserve: 

Net zoals we nu doen, voegen we ook ná 2016 rente toe aan de algemene reserve. Daardoor 
kost financiering met eigen vermogen (de AR) evenveel als financiering met vreemd 
vermogen.  
Het percentage stellen we vast op het renteomslagpercentage2.  

b. Reserves voor onderhoud: 
Deze reserves moeten op peil blijven om in de toekomst onderhoud te kunnen doen tegen 
dan geldende prijzen. Daarom voegen we rente toe conform het prijsontwikkeling bbp. Bij 
het opstellen van de begroting hanteren we het percentage zoals opgenomen in de 
Septembercirculaire gemeentefonds van het jaar T-2.  

c. Reserves voor kapitaallasten: 
Bij het bepalen van de benodigde omvang van de reserves is ervan uitgegaan dat jaarlijks 
rente conform het renteomslagpercentage wordt toegevoegd. Daarmee is gegarandeerd dat 
de reserve voldoende saldo heeft om de kapitaallasten te dekken.  

d. Overige bestemmingsreserves: 
Uitgangspunt is dat we geen rente toevoegen. Op het moment dat een bestemmingsreserve 
gevormd wordt, moet deze op het niveau zijn dat past bij het doel. Rentetoevoeging is 
daardoor niet nodig. 

 
B. We hebben onze voorzieningen en hun onderbouwing in 2016 geactualiseerd 
In zowel bijlage 1 als bijlage 2 ziet u het overzicht van onze voorzieningen. Het BBV schrijft voor 
in welke gevallen wij een voorziening moeten vormen. Samengevat komt het erop neer dat dit 
voorgeschreven is voor: 
a. nog niet bestede gelden die wij ontvangen hebben van derden (bijv. de ontvangen 

afkoopsommen voor begraafplaatsen of rioolrechten); 
b. verplichtingen en concrete risico’s. Onze voorzieningen in deze categorie zitten in de sfeer 

van wachtgeldverplichtingen en pensioenvoorzieningen. 
In 2016 hebben wij onze voorzieningen doorgelicht en de onderbouwing geactualiseerd. 
Algemene conclusie: 
De onderbouwing van de voorzieningen is op orde. Wij hebben een aantal voorzieningen op 
peil moeten brengen. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2016.  
Voorziening Compensatie bomen-natuur: 
De conclusie is dat dit geen voorziening mag zijn, maar een reserve. Gezien het geringe bedrag 
van de voorziening van € 83.000 heeft de accountant ons toegestaan dit te verwerken in 
boekjaar 2017 (het jaar 2016 was inmiddels afgesloten toen we tot deze slotsom kwamen). 
Voorziening afvalverwerking: 
Deze voorziening is gevormd door saldi van het product afval (opbrengsten afvalstoffenheffing 
minus gemaakte kosten). Voor het saldo van deze voorziening is - met uitzondering van een 
bedrag van ca. € 600.000 - geen concreet plan. Dit ‘vrije’ saldo van € 1,1 mln. mogen we niet 
toevoegen aan de algemene reserve, omdat het hier voor een belangrijk deel gaat om geld ‘van 
de burger’. Het blijft dus beschikbaar binnen deze voorziening. Bij de begroting 2018 komen we 
met een voorstel voor de inzet van deze middelen, bijvoorbeeld via een verlaging van de het 
tarief voor de afvalstoffenheffing. 
  

                                                
2 De renteomslag is het totaal van rentelasten (over zowel eigen als vreemd vermogen) omgeslagen naar de 

boekwaarde van integraal gefinancierde activa. In het BBV en de notitie rente van de Commissie BBV is 

vastgelegd hoe de renteomslag berekend moet worden. 
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C. De raad stelt algemene regels ten aanzien van reserves en voorzieningen vast 
We hebben onze reserves en voorzieningen geanalyseerd. Met dit voorstel schonen we onze 
reserves op en delen we ze op een andere manier in. Laatste stap is dat u kaders vaststelt voor 
reserves en voorzieningen in algemene zin. Deze kaders staan in artikel 11 van de Financiële 
verordening 2017. Deze vernieuwde verordening leggen wij met een separaat voorstel aan u 
voor ter behandeling en vaststelling in dezelfde raadsvergadering. 
 
Kanttekeningen 
1.1 We hebben niet goed zicht op de benodigde omvang van de algemene reserve  
Om een oordeel te kunnen geven over de benodigde omvang van de algemene reserve, zullen 
we altijd de financiële gevolgen van risico’s en kansen van ons beleid in beeld moeten hebben. 
Dat doen we via risicogestuurd werken. De risico’s en kansen moeten we afzetten tegen de 
beschikbare algemene reserve. 
 
1.2 Bestemmingsreserves geven meer ruimte voor het dekken van gerelateerde beleidskeuzes 
Als we een bestemmingsreserve gevormd hebben voor een specifiek doel, dan kan dit de 
invulling van dat beleid begrenzen. Dat kan negatief uitpakken in die zin dat er dus ook niet 
meer financiële ruimte is dan de omvang van die reserve. Andersom daagt de beschikbaarheid 
van een specifieke reserve wellicht niet uit om zo efficiënt mogelijk te werken. Als er geen 
specifieke reserve is maar de algemene reserve aangesproken moet worden, dan is de drempel 
net wat hoger. 
 
3.1 De commissie BBV adviseert gemeenten om geen rente toe te voegen aan reserves 
Door ervoor te kiezen om wel rente toe te voegen aan reserves, is een investering gefinancierd 
met eigen vermogen even duur als een investering die gefinancierd is met vreemd vermogen. 
Dat zorgt voor een zuiver en vergelijkbaar kostenplaatje. Zolang we ons eigen vermogen (de 
reserves) niet inzetten, blijft de bespaarde rente beschikbaar als algemeen dekkingsmiddel.  
 
Financiën 
De totale omvang van onze reserves en voorzieningen in euro’s wijzigt door dit voorstel c.q. 
besluit niet. 
 
Vervolg 
Als u conform het voorstel besluit, zullen wij dit verwerken in het boekjaar 2017. 
 
Bijlagen 
1. Overzicht reserves en voorzieningen naar bestaande indeling 
2. Overzicht reserves en voorzieningen naar voorgestelde indeling 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over reserves en voorzieningen; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 43 van het 
Besluit begroting en verantwoording; 
 
b e s l u i t : 
 
A. Per 1 januari 2017: 

1. De volgende vier categorieën van reserves te onderscheiden: 
a. Algemene reserve: 

Hiertoe de volgende reserves op te heffen en hun saldo toevoegen aan de Algemene 
reserve: 
i. Reserve grondexploitatie; 
ii. Reserve sociaal domein. 

b. Reserves voor onderhoud: 
De volgende reserves in stand te houden en te plaatsen in de categorie Reserves voor 
onderhoud: 
i. Reserve speelvoorzieningen 
ii. Reserve vastgoedfonds 

c. Reserves voor dekking van (kapitaal)lasten: 
De volgende reserves in stand te houden en te plaatsen in de categorie Reserves voor 
dekking van (kapitaal)lasten: 
i. Reserve bovenwijkse voorzieningen 
ii. Reserve onderwijshuisvesting 

d. De volgende reserves op te heffen en hun saldo toe te voegen aan de nieuw te vormen 
iii. Reserve dekking kapitaallasten: 

XIII. Reserve dekking investeringslasten grote projecten 
XIV. Reserve verbouw Havenstraat 78-80 en herinrichting gemeentewerf 
XV. Reserve afschrijving brandweerkazerne 
XVI. Reserve huisvesting inrichting kantoren 
XVII. Reserve afschrijving herinrichting wegen 
XVIII. Reserve nieuwbouw Het Timpaan 
XIX. Reserve dekking kapitaallasten nieuwbouw school De Haven 
XX. Reserve kunstwerk 
XXI. Reserve bonusuitkering aandelen BNG 
XXII. Reserve deelneming Kondor Wessels 
XXIII. Reserve stimuleringsfonds volkshuisvesting 
XXIV. Reserve aandelen Vitens 
e. Overige bestemmingsreserves: 

De volgende reserves in stand te houden en te plaatsen in de categorie Overige 
bestemmingsreserves: 
i. Reserve maatschappelijke opvang regionaal 
ii. Reserve volkshuisvesting 
iii. Reserve vervangingsinvesteringen Amphion 
iv. Reserve spaarrisico woningbouwstrategie 

 
2. De volgende reserves op te heffen en hun saldo toe te voegen aan de Algemene reserve: 

a. Reserve kleine investeringen facilitaire dienst en huisvesting (saldo € 0); 
b. Reserve meerjarenplanning onderwijsgebouwen MOP (saldo € 66.000); 
c. Reserve burgerzaken (saldo € 319.000); 
d. Reserve omzettaakstelling (saldo € 0). 
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3. Wat betreft rentetoevoeging: 
a. Aan de algemene reserves rente toe te voegen conform het renteomslagpercentage 
b. Aan reserves voor onderhoud rente toe te voegen conform de prijsontwikkeling bbp. 

Bij het opstellen van de begroting hanteren we het percentage zoals opgenomen in de 
Septembercirculaire gemeentefonds van het jaar T-2. 

c. Aan reserves voor dekking van (kapitaal)lasten rente toe te voegen conform het 
renteomslagpercentage. 

d. Aan overige bestemmingsreserves geen rente toe te voegen. 
 

4. Hiertoe de 66ste wijziging gemeentebegroting 2017 vast te stellen. 
 

B. Kennis te nemen van de stand van onze voorzieningen per 31-12-2016. 
C. In de Financiële verordening 2017 algemene regels ten aanzien van reserves en voorzieningen 

vast te leggen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
 


