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Onderwerp  

Overzicht reserves en voorzieningen 

 

Kennisnemen van 

De werkelijk stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2019  en de verwachte stand van de  

reserves per 31 december 2020. 

 

Inleiding 

Door ons college is toegezegd dat u een overzicht van de stand van de reserves en voorzieningen 

krijgt en dat u in het voorjaar van 2020 een nota reserves en voorzieningen ontvangt. In de nota kunt u 

een afweging maken op basis van de hieronder geformuleerde uitgangspunten en wat dit voor 

consequenties heeft op de begroting. 

 

Uitgangspunten 

 

 Actualisatie aan wettelijke voorschriften BBV. 

 Bepalen waarom een reserve/voorziening moet blijven die door een voormalige gemeente op 

basis van een kaderstelling is ingesteld. 

 Bepalen of er een nieuwe reserve of voorziening ingesteld moet worden. 

 In hoeverre zijn voorzieningen gerelateerd aan actuele beheerplannen. 

 Wat zijn de (financiële) consequenties bij het intrekken van een bestemmingsreserves die 

gevormd zijn voor de dekking van kapitaallasten.  

 Harmonisatie van de systematiek m.b.t. vervangingsinvesteringen en de dekking van de 

kapitaallasten. 

 Hoe om te gaan met rente toevoeging aan reserves. 

 

Overzicht van huidige stand reserves en voorzieningen 

In bijlage 1 is het overzicht opgenomen van de reserves. Hierbij is de stand gepresenteerd per 1 

januari 2019 en het verwachte verloop in 2019 en 2020. 

In bijlage 2 is het overzicht opgenomen van de voorzieningen. Hierbij is de stand gepresenteerd per 1 

januari 2019. Door de vorming van de nieuwe gemeente was er nog geen duidelijk (geharmoniseerd) 

beeld over het verloop van de verwachte uitgaven. Derhalve zijn deze nu niet gepresenteerd in het 

overzicht.  
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Kernboodschap 

Voldoen aan de toezegging van het college zodat de raad inzicht heeft in de hoogte van de reserves en 

voorzieningen 

 

Consequenties 

Geen. 

 

Financiën 

Geen. Komt eerst naar verwachting bij besluitvorming van de nota. 

 

Communicatie 

 

Vervolg 

De stand van de reserves en voorzieningen worden betrokken bij de op te stellen nota.  

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1 overzicht  reserves 

Bijlage 2 overzicht voorzieningen 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


