
Overzicht reserves en voorzieningen; nieuwe opzet per 1-1-2017 BIJLAGE 2

nr.  Omschrijving  doel 01-01-2016 31-12-2016 Rente 

bijschrijvin

g

voeding onttrekking benodigde omvang voorstel

Algemene reserves
1 algemene reserve voor algemene 

risico's

Het dienen als financieel 

weerstandvermogen (buffer) voor het 

opvangen van in principe onvoorziene 

financiële tegenvallers.

17.890.000 14.584.000 ja, 

renteomslag

Positieve saldi begroting/jaarrekening Negatieve saldi begroting/jaarrekening en 

vanwege specifieke raadsbesluiten

Voor toelichting op de gewenste omvang 

van de algemene reserve wordt verwezen 

naar paragraaf 2 Weerstandsvermogen.

Deze reserve bestaat uit de 

voormalige algemene reserve, 

algemene reserve grondexploitatie en 

reserve sociaal domein.
Op te heffen bestemmingsreserves 8.581.000 12.094.000 Wij stellen voor om de volgende 

reserves op te heffen en hun saldo 

toe te voegen aan de AR:

- algemene reserve grex € 6.996.000 / 

€ 8.821.000

- reserve sociaal domein € 973.000 / 

€ 973.000

- Reserve burgerzaken € 174.000 / € 

319.000

- Reserve MOP € 84.000 / € 66.000

Reserve gem.vastgoed (cf besluit 

JR2015) € 354.000

Totaal algemene reserve 26.471.000 26.678.000

Bestemmingsreserves
Reserves voor onderhoud

2 reserve speelvoorzieningen Opvangen van schommelingen in de 

kosten van vervanging en renovatie van 

speeltoestellen.

194.000 198.000 ja, 

inflatiecorrecti

e

Het verschil tussen het jaarlijks 

beschikbare budget en de uitgaven.

Het verschil tussen het jaarlijks 

beschikbare budget en de uitgaven.

In overeenstemming met speelruimteplan. Reserve vooralsnog handhaven. Vóór 

31-12-2017 onderhoudsplan, anders 

bij JR 2017 alsnog opheffen. Zie notitie.
3 reserve vastgoedfonds Het in stand houden van de 

gemeentelijke accommodaties, voor 

zover het een wettelijke taak of een 

gemeentelijke ambitie betreft of vanuit 

strategisch belang eigendom wenselijk is.

1.336.000 1.829.000 ja, 

inflatiecorrecti

e

Jaarlijks (geindexeerde) dotaties 

onderhoud per gemeentelijk gebouw, 

exploitatiessaldi gemeentelijke 

accommodaties en verkoopopbrengsten 

panden.

Werkelijke jaarlijkse onderhoudskosten 

aan gemeentelijke gebouwen en negatieve 

exploitatiesaldi van gemeentelijke 

accommodaties.

In overeenstemming met 

meerjarenplanning vastgoedfonds

Reserve vooralsnog handhaven. 

Beoordelen of dit een voorziening 

moet worden.

reserves onderhoud 1.530.000 2.027.000

Reserves voor dekking van (kapitaal)lasten
4 Reserve dekking kapitaallasten Dekking van kapitaalasten van bij de 

jaarrekening 2016 besloten activa

23.912.000 23.383.000 ja, 

renteomslag

Nieuw gevormde reserve

5 reserve bovenwijkse voorzieningen Financiering “bovenwijkse grote 

infrastructurele voorzieningen”: werken 

met bovenwijkse functies, die 

functioneel dienstbaar zijn aan de wijken.

6.080.000 7.364.000 ja, 

renteomslag

Via afdracht per verkochte m2 grond; € 

25 per m2 voor woningbouw en € 15 

per m2 voor bedrijventerreinen.

Conform jaarlijks vast te stellen nota 

voor de komende 10 jaar. Betreft 

investeringslasten van in nota opgenomen 

investeringen vnl in de infrastructuur.

De reserve is toereikend om de jaarlijkse 

investeringslasten op te kunnen vangen.

Reserve handhaven.

6 reserve onderwijshuisvesting Dekking van toekomstige investeringen 

onderwijshuisvesting.

942.000 952.000 ja, 

renteomslag

Middels structurele vrijval van 

kapitaallasten huisvesting onderwijs, 

incidenteel met specifieke toevoegingen 

aan het gemeentefonds en 

rentebijschrijving.

Jaarlijkse investeringslasten De reserve is toereikend om de jaarlijkse 

investeringslasten op te kunnen vangen.

Reserve handhaven. 

reserves kapitaallasten 30.934.000 31.699.000
Overige bestemmingsreserves

7 Reserve maatschappelijke opvang 

regionaal

Middelen bestemd voor de regionale 

taak die Doetinchem heeft i.h.k.v. 

maatschappelijke opvang/huiselijk 

geweld, OGGz en verslavingszorg.

1.733.000 1.733.000 nee Regionale gelden Regionale gelden Niet nader bepaald. Afd. MO komt in dec. 2016 met 

voorstel. Uiterlijk binnen de JV 2016 

afwikkelen.

8 reserve volkshuisvesting Reserve tbv verbeteren volkshuisvesting 

in de brede zin van het woord.

24.000 9.000 nee Geen De reserve wordt ingezet voor de kosten 

van de regionale woonvisie 2016 en 2017.

Dit betreft 2 x € 15.000. Reserve opheffen uiterlijk per 31-12-

2017.
9 reserve vervangingsinvesteringen 

Amphion

Conform besluitvorming raad van juli 

2015 wordt reserve gevormd om 

toekomstige vervangingsinvesteringen 

Amphion (gedeeltelijk) te kunnen 

0 50.000 nee Jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie. Onttrekking vindt plaats obv raadsbesluit 

bij financieringsaanvraag Amphion.

Nog nader te bepalen obv 

meerjarenprognose vervangingen.

Reserve handhaven

10 reserve spaarrisico 

woningbouwstrategie

De raad heeft besloten om gefaseerd 9 

miljoen beschikbaar te stellen voor de 

herijking van de woningbouwstartegie.

0 666.000 nee Incidenteel beschikbaar gestelde 

middelen (3 miljoen 2016, 2 miljoen 

2017, 2 miljoen 2018 en 2 miljoen 2019).

De raad heeft voor twee projecten al 

besloten om totaal € 4,8 miljoen in te 

zetten: in 2016 € 3 miljoen en in 2017 € 

1,8 miljoen. Saldo ultimo 2016 is hierdoor 

€ 0.

Afhankelijk van besluitvorming in de raad. Reserve handhaven

overige bestemmingsreserves 1.757.000 2.458.000

Totaal bestemmingsreserves 34.221.000 36.184.000

TOTAAL RESERVES 60.692.000 62.863.000



Voorzieningen doel 01-01-2016 31-12-2016 Rente 

bijschrijvin
voeding onttrekking benodigde omvang voorstel

voorzieningen door derden beklemd
1 voorziening afvalverwerking Het egaliseren van de uitgaven en 

inkomsten die in het kader van afval- 

inzameling en verwerking worden 

gemaakt met als effect dat een nagenoeg 

stabiel tarief afvalstoffenheffing wordt 

1.579.000 1.768.000 nee Overschotten op de jaarlijkse kosten en 

inkomsten op het product afval

Tekorten op de jaarlijkse kosten en 

inkomsten op het product afval

Afhankelijk van besluitvorming in de raad. Voorziening handhaven

2 voorziening compensatie bomen-natuur Het in stand houden en uitbreiden van 

het bomenbestand van Doetinchem

82.000 83.000 nee Vindt plaats door derden Uitgaven ten behoeve van het in stand 

houden en uitbreiden van het 

bomenbestand van Doetinchem 

(compenserend groen op basis van de 

vastgestelde bomenverordening).

De ontvangen bedragen voor de kosten 

van de kap van de boom plus een 

vergoeding de waarde van de gekapte 

boom en de gerealiseerde kosten worden 

in de exploitatie verwerkt. Het jaarlijks 

saldo wordt in deze voorziening 

opgenomen ter dekking van nog aan te 

Voorziening handhaven

3 voorziening afkoopsommen 

begraafplaatsen

De voorziening dient ter afdekking van 

de jaarlijkse kosten voor onderhoud op 

de begraafplaatsen.

1.680.000 1.714.000 ja, 

renteomslag

Jaarlijks ontvangen afkoopsommen in 

verband met onderhoudsrecht graven.

Onttrokken worden de lasten die wij 

hebben voor onderhoud van de 

begraafplaats.

De voorziening moet toereikend zijn om 

jaarlijks de lasten in de exploitatie op te 

kunnen vangen. 

Voorziening handhaven

4 voorziening rioolbeheer Het egaliseren van sterk schommelende 

uitgaven voor onderhoud, vervanging en 

verbetering van het rioleringsstelsel met 

als effect dat een nagenoeg stabiel 

rioolrecht wordt gehanteerd.

6.551.000 6.202.000 nee Overschotten op de exploitatie- en 

investerings-kosten voor riolering.

Tekorten op de exploitatie- en 

investeringskosten voor riolering.

In overeenstemming met 

meerjarenplanning GRP.  Geactualiseerd 

GRP wordt in eerste helft van 2016 door 

de raad vastgesteld.

Voorziening handhaven

voorzieningen door derden beklemd 9.892.000 9.767.000

voorzieningen voor 

verplichtingen,

verliezen en risico's
5 pensioenvoorziening wethouders De voorziening wordt gevormd voor 

wethouderspensioenen ingaande 2011.

2.040.000 2.946.000 nee Jaarlijks storting/onttrekking t.l.v. 

exploitatiebegroting op basis van 

geactualiseerde berekeningen gelijk aan 

de duur van 2 raadsperioden, ofwel 8 

Jaarlijks storting/onttrekking t.l.v. 

exploitatiebegroting op basis van 

geactualiseerde berekeningen gelijk aan 

de duur van 2 raadsperioden, ofwel 8 jaar.

Overeenkomstig jaarlijkse geactualiseerde 

berekeningen

Voorziening handhaven

6 Wachtgeld/outplacement voorziening 

wethouders

Deze voorziening is gevormd om aan 

wachtgeldverplichtingen, 

pensioennopbouw en 

outplacementkosten van wachtgelders 

271.000 304.000 nee Jaarlijks storting/onttrekking t.l.v. 

exploitatiebegroting op basis van 

geactualiseerde berekeningen gelijk aan 

de duur van 2 raadsperioden, ofwel 8 

Jaarlijks storting/onttrekking t.l.v. 

exploitatiebegroting op basis van 

geactualiseerde berekeningen gelijk aan 

de duur van 2 raadsperioden, ofwel 8 jaar.

Overeenkomstig jaarlijkse geactualiseerde 

berekeningen

Voorziening handhaven

7 voorziening flo brandweer Ten behoeve van FLO 

brandweerpersoneel

351.000 627.000 nee Bij 2e financële monitor 2010 Gebruik FLO Overeenkomstig jaarlijkse geactualiseerde 

berekeningen

Voorziening handhaven

8 garantievoorziening eigen risicodrager 

WW

Werkgevers in de sector Overheid en 

Onderwijs zijn eigenrisicodrager voor 

de Werkloosheidswet (WW).

721.000 350.000 nee Bij vaststelling jaarrekening 2012 en 

2013

Jaarlijks storting/onttrekking op basis van 

geactualiseerde berekeningen.

Overeenkomstig jaarlijkse geactualiseerde 

berekeningen

Voorziening handhaven

voorzieningen voor 

verplichtingen, 

verliezen en risico's 3.383.000 4.227.000

TOTAAL VOORZIENINGEN 13.275.000 13.994.000

TOTAAL RESERVES EN 

VOORZIENINGEN 73.967.000 76.857.000


