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Bijlage 1: Overzicht doel en type bestemmingsreserve 
 
In onderstaande overzicht is van de bestemmingsreserve waarvoor nog een besluit tot instelling aan de raad wordt voorgesteld het doel, soort, de voeding, 
onttrekking, omvang en looptijd opgenomen. Voor egalisatiereserves geldt dat geen einddatum kan worden vastgesteld. Voor reserves met een dekkingsfunctie wordt 
geen plafond vastgesteld. In die gevallen is in de laatste kolommen van dit overzicht "niet van toepassing" opgenomen. De reserves die kapitaallasten dekken hebben 
een theoretische einddatum wanneer de kapitaallasten waarvoor de dekking is gereserveerd zijn gerealiseerd. Doordat er steeds dekking voor nieuwe investeringen 
aan deze reserves wordt toegevoegd, schuift de looptijd ieder jaar een jaar naar achteren. 
 

Naam 
 

Doel Soort Voeding Onttrekking Omvang Looptijd 

BR Doorgeschoven 
Activiteiten 
(Grootboeknummer: 
8991401) 

Het doel van deze reserve is het overhevelen van niet 
bestede budgetten voor specifieke activiteiten die 
over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij 
uitsluitend om doorgeschoven middelen voor 
activiteiten waarvoor geen specifieke 
bestemmingsreserves zijn ingesteld. Deze middelen 
zijn gedurende het volgende begrotingsjaar binnen 
de reserve beschikbaar en vallen vrij in het 
rekeningresultaat indien besteding niet tijdig heeft 
plaatsgevonden.  
 
 
 

Dekking Budgetten, die door 
omstandigheden in 
het lopende Jaar 
niet volledig benut, 
zijn maar in het 
volgende jaar nog 
wel noodzakelijk 
zijn om de 
vastgestelde 
doelstellingen te 
realiseren/ bestaand 
beleid uit te voeren 
 

Het college is gemandateerd om 
aan deze reserve middelen te 
onttrekken, indien de 
aanwending past binnen het 
doel waarvoor het budget 
beschikbaar gesteld is. Hierover 
wordt verantwoording afgelegd 
met een begrotingswijziging in 
een cyclusdocument. Daarnaast 
kunnen middelen aan deze 
reserve worden onttrokken op 
basis van een raadsvoorstel. 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 
 

BR Coronacrisis 
omvormen naar BR 
Crisisherstelfonds 
(Grootboeknummer: 
8908001) 

Het doel van deze reserve is om naast de coronacrisis 
ook de andere crises op een effectieve manier te 
kunnen beslechten, door het beschikbaar kunnen 
stellen van middelen uit de reserve ter dekking van 
extra kosten als gevolg van de crises of daartoe in 
het leven geroepen regelingen ter ondersteuning 
van Inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
instellingen en verenigingen in Doetinchem. 

Dekking Overblijvende 
budgetten als 
gevolg van het uit- 
of achter blijven van 
bestedingen door 
crises, Rijks- en 
provinciale 
bijdragen voor de 
crises. 

Het college is gemandateerd om 
aan deze reserve middelen te 
onttrekken ter dekking van 
bestedingen vanuit voor crises in 
het leven geroepen regelingen 
ter ondersteuning van inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke 
instellingen en verenigingen in 
Doetinchem. Hierover wordt 
verantwoording afgelegd met 
een begrotingswijziging in een 
cyclusdocument. Daarnaast 
kunnen middelen aan deze 
reserve worden onttrokken op 
basis van een raadsvoorstel. Ter 
dekking van niet gedekte kosten 
door crises. 

Afhankelijk van 
toekomstige 
ontwikkelingen 

Niet van 
toepassing 

 


