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Voorwoord

In artikel 8 van de ‘Financiële verordening gemeente De Wolden 2017’ is bepaald dat de
nota reserves en voorzieningen jaarlijks wordt geactualiseerd. Gewoonlijk wordt de
volgende nota dan bij de kadernota voor het komende jaar aangeboden. In deze nota is
het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen voor de jaren 2019 t/m 2023
toegelicht.
De nota is belangrijk, omdat de aanwezigheid van reserves en voorzieningen en de wijze
waarop de gemeente daarmee wenst om te gaan, ook bepalend is voor de financiële
positie van de gemeente.
De nu voorliggende en geactualiseerde nota is in grote lijnen op dezelfde wijze opgebouwd als voorheen. Dit wil zeggen dat het college ingaat op het doel, de vorming en
besteding van de diverse reserves en voorzieningen en waarom rentetoevoeging al dan
niet plaats vindt. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt geen
rentevergoeding over het eigen vermogen en de voorzieningen meer berekend en dus
ook geen rente meer toegevoegd aan de reserves en voorzieningen.
Bij de vorming van een bestemmingsreserve voor een bepaalde investering is minimaal
aangegeven het specifieke doel van de reserve, de voeding, de maximale hoogte evenals
de maximale looptijd van de reserve. Voor zover deze gekoppelde reserve binnen de
aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en worden de middelen naar bevinden aan de algemene reserve toegevoegd.
De mutaties en aanpassingen ten opzichte van de vorige (interne) nota zijn vermeld in
hoofdstuk 4 en in de onder de bijlagen opgenomen rapportage per reserve/voorziening.
Indien noodzakelijk zal er bij de afzonderlijke jaarstukken uit de jaarplancyclus hieraan
ook nog aandacht worden besteed.
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Reserves en Voorzieningen

2.1 Inleiding
In dit beleidsdeel geven wij in het kort aan wat reserves en voorzieningen zijn, waarom
we ze hebben en met welke voorschriften wij op dit moment te maken hebben.
Wij hebben de indeling op de geldende voorschriften voor de gemeentelijke (financiële)
verantwoording (BBV – Besluit Begroting en Verantwoording) afgestemd.
De reserves en voorzieningen dienen op grond van het BBV te worden verdeeld in:
• Reserves
 Algemene reserve
 Weerstandsvermogen
 Bestemmingsreserves
• Voorzieningen
2.2 Reserves
Reserves worden gerekend tot het eigen vermogen. De raad is in principe vrij deze
reserves te gebruiken, waarbij de doelbestemming ook mag worden aangepast.
Volgens artikel 43, lid 1 van het BBV worden in de balans de reserves onderscheiden
naar:
a. de algemene reserve;
b. de bestemmingsreserves.
Een bestemmingsreserve is een reserve waar de raad een bepaalde bestemming aan
heeft gegeven.
2.3 Voorzieningen
Voorzieningen worden volgens artikel 44 van het BBV gevormd wegens:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is,
doch redelijkerwijs te schatten;
b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten
verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken
van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten
over een aantal begrotingsjaren;
d. de bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing
wordt geheven als bedoeld in artikel 35, 1e lid, onder b. van het BBV.
De oorzaak voor het vormen van een voorziening ligt dus in het verleden of het heden,
maar de bijbehorende financiële verplichting in de toekomst.
2.4 Rentetoerekening en storting in de voorziening
Vanaf begrotingsjaar 2017 wordt er, conform het advies van de Commissie BBV, geen
rentevergoeding over het eigen vermogen en de voorzieningen meer berekend. Vanaf dat
moment wordt er ook geen rente meer toegevoegd aan de reserves en voorzieningen.
Omdat het niveau van een voorziening voldoende moet zijn voor de berekende uitgave,
kan het noodzakelijk zijn jaarlijks ten laste van de exploitatie een storting in de voorziening te doen.
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2.5 Wie is bevoegd?
De nota Reserves & Voorzieningen is bij uitstek een kaderstellend instrument voor de
raad. Het doel van de nota is immers het bepalen van een kader voor de reserves.
Onderdeel van deze nota is om de bevoegdheid rondom reserves en voorzieningen aan te
geven. De bevoegdheden van de raad zijn vooral kaderstellend en controlerend.
De raad is het orgaan die onttrekkingen en toevoegingen aan reserves moet goedkeuren
(de allocatie- en autorisatiefunctie). Het is van groot belang dat de begroting transparant
is. De begroting moet niet alleen helder aangeven waar we het geld aan uitgeven, maar
bijvoorbeeld ook waarvoor we reserves opbouwen. Het BBV bevat bepalingen over de
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Uitgangspunt is dat we de wijzigingen op
reserves transparant maken en dat de raad deze via het vaststellen van de begroting/
rekening goedkeurt.
Zowel in bijlage 1 als 2 hebben wij per reserve/voorziening aangegeven waar de
bevoegdheid ligt.
2.6 Aanvullende richtinggevende uitgangspunten
De volgende richtinggevende uitgangspunten zijn in het verleden vastgesteld:
Algemeen:
Wat het weerstandsvermogen betreft is aansluiting gezocht bij het BBV (Besluit Begroting
en Verantwoording) wat betekent dat we het volledige eigen vermogen (na aftrek van de
activa met een maatschappelijk nut) tot het weerstandsvermogen rekenen.
Reserves:
 De maximum norm, voor zover mogelijk en niet anders voorgeschreven, te bepalen op
4 x het budget dat in de exploitatiebegroting is opgenomen (conform raadsbesluit dat
geldt ten aanzien van de cofinanciering speelplaatsen), tenzij op grond van vastgesteld
beleid door de raad of het college het doel van de reserve het rechtvaardigt dat we
hiervan afwijken.
 Indien op grond van het vorenstaande de norm niet is te bepalen, dan bedraagt deze
5% van het jaarbudget op dat product.
 Indien het saldo minder bedraagt dan € 25.000, dan heffen we de reserve op en vindt
bekostiging van de activiteit plaats uit de reguliere exploitatie. Blijkt echter dat er in
de afgelopen jaren bijzondere onttrekkingen waren die van invloed zijn op het lage
niveau, dan kunnen we hiervan afwijken. Dat geldt ook indien er sprake is van een
afname van de reserve op basis van een vastgesteld schema.
 In het kader van de doelmatigheid hanteren we, daar waar mogelijk, de als maximum
berekende normbedragen voor de looptijd van de vastgestelde nota reserves & voorzieningen, dus voor een periode van 4 jaar. Dit uitgangspunt hanteren we tenzij er
behoorlijke schommelingen zijn of er verder aanleiding is hiervan af te wijken.
Voorzieningen:
 Uitgangspunt is dat bij voorzieningen de financiële consequenties zijn te berekenen,
anders is een bestemmingsreserve van toepassing.
 De norm t.a.v. het maximum benodigde risicobedrag wordt bepaald door de uitkomst
van deze berekening.
 Indien het saldo minder bedraagt dan € 25.000, dan heffen we de voorziening op en
vindt bekostiging van de activiteit plaats uit de reguliere exploitatie.
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Het kader

Bij de beoordeling van iedere reserve en/of voorziening hanteren we een checklist.
3.1 Checklist
Voor de checklist zijn de volgende variabelen opgesteld:
Nr Variabele
1 Doel (aard en reden)

Omschrijving
Omschrijving van de aard en reden van de reserve

2 Historische achtergrond

Omschrijving van de historische achtergrond van de reserve

3 Soort

Kenmerken van de reserve/voorziening

4 Looptijd

Looptijd van de reserve, met eventuele start- en einddatum

5 Benodigd minimaal/maximaal peil

Bedrag of percentage van een bepaalde grootheid.

6 Storting

Bronnen /bedrag/bepaling te storten bedrag

7 Onttrekking

Voorwaarden/bedrag/bepaling te onttrekken bedrag

8 Risicocalculatie

Onderliggende argumentatie voor bepaling hoogte van de
reserve/voorziening

9 Bevoegdheid

Wie heeft bevoegdheid tot onttrekkingen/dotaties

10 Ontwikkelingsplanning

Verwacht verloop van de reserve/voorziening

11 Algemene opmerkingen

Eventueel toelichting

Ook is per reserve en/of voorziening aangegeven of er mogelijke claims zijn waartoe de
raad of het college nog niet officieel heeft besloten of dat niet duidelijk is of de gemeente
die claims honoreert.
Voor de invulling van de gegevens per reserve/voorziening houden we ook rekening met
de aanvullende uitgangspunten zoals deze hiervoor onder 2.6 zijn benoemd.
3.2 Toelichting checklist
Hierna volgt een toelichting van de bovengenoemde variabelen. Voor het gemak moet
overal waar reserve geschreven is, reserve/voorziening gelezen te worden, tenzij nadrukkelijk iets anders is vermeld.
1. Doel (aard en reden)
Hieronder beschrijven we kort en bondig het doel van de reserve/voorziening. Deze
omschrijving sluit aan bij de toelichting op de balans, als onderdeel van de jaarrekening.
Buiten de Algemene Reserve heeft elke reserve/voorziening een bepaald doel of bestemming. Een voorbeeld is de beschikking over voldoende middelen voor het onderhoud van
de gebouwen.
2. Historische achtergrond
Bij de historische achtergrond geven we zonodig aan hoe de reserve/voorziening is ontstaan en/of geven we overige van belang zijnde aanvullende informatie.
3. Soort
Hier geven we aan of het gaat om een:
a. algemene reserve;
b. bestemmingsreserve;
c. voorziening.
Bij ‘soort’ is ook aangegeven of het gaat om een structurele dan wel om een incidentele
reserve. Veel bestemmingsreserves zijn incidenteel. Alle onderhouds-/egalisatiereserves
zijn structureel.
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4. Looptijd
Vaststelling van de duur van een reserve/voorziening bevordert de beheersbaarheid.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven zijn er incidentele reserves maar
ook structurele (oneindige) reserves. Een bestemmingsreserve kan beter worden
gelimiteerd in looptijd.
5. Benodigd minimaal/maximaal peil
Het aangeven van een bodem en plafond van een reserve voorkomt dat een reserve
ontoereikend of meer dan toereikend is. Het is echter niet eenvoudig dit per reserve/
voorziening aan te geven. Daar waar mogelijk zijn normbedragen aangegeven.
De maximum norm is bepaald op 4 x het budget dat in de exploitatiebegroting is
opgenomen (zie ook onder 2.6) of, indien deze norm niet is te bepalen, 5% van het
jaarbudget.
Voor zover niet anders is aangegeven heffen we een reserve/voorziening op als het saldo
minder dan € 25.000 bedraagt.
Wanneer een structurele reserve onder de bodem dreigt te zakken, vullen we deze aan uit
de Algemene Reserve. Bij een overschot (boven het plafond) kan de raad de middelen
aanwenden voor incidenteel gebruik elders, voor aanvulling van een reserve die onder de
bodem dreigt uit te komen of voor storting in de Algemene Reserve. Mocht het zo zijn dat
het plafond afwijkt van de genoemde stelregel(s) dan vermelden we dat apart met daarbij
de reden van de afwijking. Zie ook de tekst onder paragraaf 2.6 (Aanvullende richtinggevende uitgangspunten).
6. & 7. Stortingen en onttrekkingen
De stortingen en onttrekkingen formuleren we zoveel mogelijk voorwaardelijk.
8. Risico calculatie
Feitelijk gaat het hier om een onderbouwing van de hierboven genoemde punten.
Waarom is de reserve noodzakelijk? Wat is de reden van het genoemde bedrag of
percentage bij de bodem? Waarom is de looptijd bepaald op voortdurend/eindig?
Waarop zijn de stortingen of onttrekkingen bepaald?
9. Bevoegdheid
Hier geven we aan of de bevoegdheid tot onttrekking of toevoeging ligt bij de raad of
het college en binnen welke grenzen.
10. Ontwikkelingsplanning
Het is goed om voor een reserve of voorziening een ontwikkelingsplan op te stellen voor
de duur van de reserve of voorziening. Is geen einddatum bepaald, dan geldt afhankelijk
van de bestemming van de reserve of voorziening, een periode van 10 of 25 jaar.
Het plan geeft aan wat de gewenste ontwikkeling van een reserve of voorziening is.
In de begroting kunnen we hiermee rekening houden.
11. Algemene opmerkingen
Hier bespreken we in het kort enkele zaken over de reserve. Daarbij kunnen we denken
aan de oorsprong, of aan mogelijke bestemmingswijzigingen, e.d.
In bijlage 2 geven wij per reserve/voorziening een toelichting, die op deze checklist is
gebaseerd.
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Mutaties

In dit hoofdstuk geven wij de mutaties weer zoals wij deze op basis van onze analyse en
de huidige voorschriften hebben doorgevoerd. Weergegeven zijn ook de vervallen en de
nieuw gevormde reserves en voorzieningen. Ook is vermeld welke reserves zijn
overgeheveld naar de voorzieningen.
Bovendien zijn tevens alle wijzigingen verwerkt zoals die door de raad zijn vastgesteld tot
en met de 3e wijziging van de begroting 2019.
4.1 Vervallen reserves en voorzieningen
 5.202.10003 – Reserve BTW-compensatiefonds– In verband met de reguliere afloop,
is deze reserve in 2018 komen te vervallen.
 5.202.10015 – Reserve aanschaf iPads – i.v.m. de herberekening en het vervallen
(afloop) van de kapitaallasten is het saldo van deze reserve per ultimo 2018 overgeheveld naar de algemene reserve.
 5.202.10016 - Reserve egalisatie verfijningsuitkering riolering – In verband met de
reguliere afloop, is deze reserve in 2018 komen te vervallen.
 5.203.10004 - Voorziening versterking EHS, groenfonds N48 – in verband met de
afwikkeling van de aanleg van de groenvoorzieningen ter plekke is deze voorziening
ultimo 2018 komen te vervallen. Het resterende saldo van € 11.932 is ten gunste van
de exploitatie 2018 geboekt.
4.2 Nieuwe reserves en voorzieningen
 5.202.20006 – Dekkingsreserve verbouw MFA bibliotheek de Wijk – in verband met
de verbouw van een deel van ‘de Havezate’ te de Wijk tot bibliotheek is bij raadsbesluit van 27-9-2018 (begrotingswijziging 8/2018) een dekkingsreserve gevormd
ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.
 5.202.20007 – Dekkingsreserve aanleg kunstgrasvelden – in verband met de
voorgenomen aanleg van kunstgrasvelden in de gemeente, is bij raadsbesluit van
8 november 2018 (begrotingsvergadering) besloten een bedrag van € 1,0 miljoen ten
laste van de algemene reserve te storten in een te vormen ‘Dekkingsreserve aanleg
kunstgrasvelden’. De raad dient nog te besluiten tot beschikbaarstelling van de
benodigde investeringskredieten.
 5.203.10010 – Voorziening premie 3e jaar WW – deze nieuw gevormde voorziening is
bedoeld als dekking van de kosten wegens toekenning van een reparatie-uitkering
aan medewerkers waarbij de werkloosheid langer duurt dan de periode van de WWuitkering of waarbij de opbouw van de WW-uitkering lager of korter is, dan zou
hebben gegolden op grond van de WW op 31 december 2015.
4.3 Over te hevelen en/of samen te voegen reserves/voorzieningen
Onder verwijzing naar de informatie bij de betreffende reserves/voorzieningen in bijlage
2, wordt voorgesteld met deze mutaties in te stemmen.
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Te volgen methode bij indeling reserves en voorzieningen
Voor de indeling van de diverse reserves en voorzieningen hebben we de volgende
schema’s gebruikt waarmee elke reserve of voorziening kan worden ingedeeld. We stellen
voor dit ook voor de toekomst te doen.
4.4

Schema 1: indeling in reserve of voorziening

Reserve of voorziening?

Sprake van toekomstige (niet structurele) verplichting of risico?

Neen

Begroting

Ja

Doelbestemming?

Neen

Algemene Reserve

Ja

Reden voor verplichting in heden of verleden?

Neen
(Bestemmings-)Reserve

Ja
Neen
Financiële consequenties te berekenen?

(Bestemmings-)Reserve

Ja

Voorziening
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Schema 2: verdere indeling reserves

Reserves

Is de reserve op het minimale peil?

Neen

Stortingen

Ja

Gebruiken we de rente voor onze exploitatie?

Neen

Geen stortingen
Reserve vrij aanwendbaar

Ja

Niet vrij aanwendbaar
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Schema 3: verdere indeling voorzieningen

Voorzieningen
Verplichte toevoeging opgelegd

Ja

Storting (toelichten in te
maken voorstel

Neen
Ja
Stortingen

Nodig als egalisatie om kosten voor burgers
in de hand te houden?
Neen

Ja
Is de voorziening op (het minimale) peil?

Geen stortingen

Neen

Stortingen
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Bijlage 1 Staat van reserves en voorzieningen
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Staat van reserves & voorzieningen begroting 2019 gemeente De Wolden

Produc tnummer
nieuw
art. 43,1

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Saldo
1 jan.

Struc tureel naar exploitatie Inc identeel naar exploitatie Storting op peil houden
van expl.
Bedrag
Rente
Bedrag
Rente
Bedrag

van expl.

Mutaties
+ overig
- naar GD

- overig

Saldo
31 dec .

ALGEMENE RESERVES

5-201-00001 Algemene Reserve

7.506.545

636.709

534.000

1.000.000

6.609.254

5-201-00002 Reserve aandelenoverdrac ht Nv Rendo

13.842.620

13.842.620

5-201-00003 Reserve aandelenoverdrac ht Nv Essent

8.794.024

8.794.024

5-201-00004 Rekeningsaldo *
5-201-00005 Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie

art. 43,2

211.128

202.642

30.354.317

202.642

636.709

202.642

211.128

534.000

1.202.642

29.457.026

535.414

0

BESTEMMINGSRESERVES

5-202-10001 Reserve investeringsprojec ten

614.298

78.884

5-202-10002 Reserve overheveling exploitatiebudgetten

420.763

420.763

171.291

20.000

10.315

6.000

4.315

145.845

20.000

125.845

887.715

191.500

696.215

29.899

2.245

5-202-10003 Reserve BTW-c ompensatiefonds
5-202-10004 Reserve fric tie- en organisatiekosten
5-202-10007 Reserve egalisatie wegenonderhoud
5-202-10008 Reserve c o-financ iering leader
5-202-10009 Reserve c o-financ iering speelplaatsen
5-202-10010 Reserve Soc iaal Domein
5-202-10013 Reserve woonplan
5-202-10014 Reserve egalisatie ac tualisatie bestem.plannen

151.291

69.955

0

69.955
27.654

180.024

180.024

5-202-10015 Reserve aansc haf iPads De Wolden
5-202-10016 Reserve egalisatie verfijningsuitkering rioleringen
5-202-10017 Reserve huisvesting onderwijs
5-202-10018 Egalisatiereserve glasvezelprojec t De Wolden

150.504
88.078

150.504
84.960

173.038

5-202-20001 Res. Harmonis. tennisbeleid (voor dekking kapitaallasten)
5-202-20002 Res. herbouw was/kleedgel. VVR (voor dekking kapitaallasten)

202.985

10.684

5-202-20003 Reserve bouw brede sc hool R'wold (voor dekking kapitaallasten)

765.121

25.504

739.617

5-202-20004 Reserve bouw brede sc hool Sc hoolbrink Zw (voor dekking kapitaallasten)

1.141.313

34.585

1.106.728

5-202-20005 Dekkingsreserve infrastruc tuur

3.396.125

170.678

3.225.447

112.500

3.629

5-202-20006 Reserve bouw bibliotheek MFA de Wijk (dekking afsc hr.lasten)
5-202-20007 Reserve kunstgrasvelden (dekking afsc hr.lasten)

art. 44

192.301

108.871

1.000.000
8.386.731

84.960

1.412.530

319.406

1.003.578

23.705

1.000.000
984.472

686.705

7.800.514

242.187

1.489.749

VOORZIENINGEN

5-203-10002 Voorziening afvalbeleid
5-203-10003 Voorziening onderhoud gebouwen
5-203-10004 Voorziening versterking EHS,groenfonds N48
5-203-10005 Voorziening pensioenverpl.vm.wethouders
5-203-10007 Voorziening dubieuze debiteuren algemeen

24.650

1.002.633

54.716

54.716

5-203-10008 Voorziening dubieuze debiteuren soza

282.505

282.505

5-203-10009 Voorziening riolering

287.633

5-203-10010 Voorziening premie 3e jaar WW

287.633

107

113

220

5-203-20001 Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie

B&W 26-3-2019

3.041.069

343.111

113

24.650

242.187

3.117.456

41.782.117

630.713

636.822

1.543.122

2.131.534

40.374.996
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Bijlage 2 Rapportage per reserve/voorziening
In de navolgende rapportages is naast de stand per 31 december 2018 per reserve/
voorziening, ook de mogelijke ontwikkeling geschetst voor de vier daaropvolgende jaren.
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Reserve

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

J. van ’t Zand

Budgethouder

Manager eenheid Advies & Control

Nummer

5-201-00001

Naam

Algemene Reserve (vrij aanwendbaar, wel rentegevolgen)

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Storting rekeningsaldo 2018
Storting restant saldo ‘Reserve frictie- en organisatiekosten’
Storting saldo ‘Reserve investeringsprojecten’
Voorgenomen aanwendingen:
– overboeking naar ‘Reserve kunstgrasvelden’
– overige onttrekkingen
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
6.609.254
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanwending i.v.m. dekking uitgaven ‘Initiatiefrijk
De Wolden
333.000
Te verwachten stand per 31 december
Mogelijke claims
1. Doel

*

2. Historische achtergrond

*

3. Soort

*

4. Looptijd

*

5.

Benodigd minimaal/
maximaal peil

*

6. Storting

*

7. Onttrekking
8. Risicocalculatie

*
*

9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning
11. Alg. opmerkingen
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*
*
*

6.276.254

Nee

2021
6.276.254

€
€
€
€

7.506.545
Pm
151.291
485.418

€
€
€

2022
5.943.254

-1.000.000
-534.000
6.609.254
2023
5.943.254

5.943.254

5.943.254

333.000
5.943.254

De doelstelling van deze reserve is het vormen van een financiële
buffer (voor o.a. het opvangen van tegenvallers). Ook wordt de
reserve ingezet ter dekking van incidentele lasten die niet ten laste
van de exploitatie komen.
Deze reserve is in het verleden gevormd door batige rekeningsaldi,
verkoop gemeentelijke eigendommen, enz.
Het gevolg van onttrekkingen aan deze reserve is dat er meer
externe financieringsmiddelen (langlopende geldleningen) moeten
worden aangetrokken, waardoor de rentelasten toenemen. Daarom
is deze reserve niet vrij aanwendbaar.
Algemene reserve
Structureel
Startdatum:
1 januari 1998
Einddatum:
Niet bepaald
Niet van toepassing.
Onder andere eventuele jaarrekeningsaldi en mutaties (overschotten/
tekorten) algemene reserve bouwgrondexploitatie.
Wordt geregeld bij afzonderlijke besluitvorming door de raad.
Onttrekkingen aan deze reserve leiden direct tot hogere rentelasten
in de exploitatie doordat er meer vreemd kapitaal moet worden
aangetrokken. Deze reserve is dus niet vrij aanwendbaar zonder
gevolgen voor de exploitatie.
Raad
Niet van toepassing
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Reserve

Gemeente De Wolden

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

J. van ’t Zand

Budgethouder

Manager eenheid Advies & Control

Nummer

5-201-00002

Naam

Reserve aandelenoverdracht NV Rendo (vrij aanwendbaar, wel rentegevolgen)

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
13.842.620
Storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Voorziene aanwendingen
Te verwachten stand per 31 december
13.842.620
Mogelijke claims
1. Doel

*

2. Historische achtergrond

*

3. Soort

*

4. Looptijd

*

5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting

*

7. Onttrekking
8. Risicocalculatie

*
*

9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning
11. Algemene opmerkingen
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*

*
*
*

13.842.620

2021
13.842.620

€
€
€
€

2022
13.842.620

13.842.620
2023
13.842.620

13.842.620

13.842.620

13.842.620

Nee

Doel van deze reserve is het compenseren van de financiële gevolgen
van de in 1997 en 2007 weggevallen dividenduitkering als gevolg van
de verkoop van aandelen van het energiebedrijf NV Rendo.
Deze reserve is in het verleden gevormd uit de opbrengsten van de
verkoop van aandelen in het energiebedrijf NV Rendo te Meppel.
Het gevolg van onttrekkingen aan deze reserve is dat er meer
externe financieringsmiddelen (langlopende geldleningen) moeten
worden aangetrokken, waardoor de rentelasten toenemen. Daarom
is deze reserve niet vrij aanwendbaar.
Algemene reserve
Structureel
Startdatum:
1 januari 1998
Einddatum:
Niet bepaald.
Niet van toepassing.
Gezien het specifieke karakter van deze reserve zijn stortingen in de
toekomst niet te verwachten.
Niet van toepassing.
Onttrekkingen aan deze reserve leiden direct tot hogere rentelasten
in de exploitatie doordat er meer vreemd kapitaal moet worden aangetrokken. Deze reserve is dus niet vrij aanwendbaar zonder gevolgen voor de exploitatie.
Raad
In 1997 is een nieuwe NV Rendo Holding opgericht, waarbij de deelnemende gemeenten om belastingtechnische redenen, bij de omwisseling van de nieuwe aandelen, tevens een afkoopsom (intrinsieke
waarde van de om te wisselen aandelen NV Rendo) hebben ontvangen. Voor onze gemeente betekende dit een bedrag van ruim
€ 7 miljoen.
Daarnaast is in 2007 een opbrengst van € 6.793.103 in deze reserve
gestort wegens verkoop van de aandelen NV Rendo Energielevering
B.V. aan het Belgische Electrabel.
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Reserve

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

J. van ’t Zand

Budgethouder

Manager eenheid Advies & Control

Nummer

5-201-00003

Naam

Reserve aandelenoverdracht NV Essent (vrij aanwendbaar, wel rentegevolgen)

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Andere aanvullingen
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
8.794.024
Storting om stand op peil te houden
Aanvullingen door vrijval voorziening
vordering verkoop Vennootschap B.V. –
overboeking A.R.
p.m.
Te verwachten stand per 31 december
8.794.024
Mogelijke claims
1. Doel

*

2. Historische achtergrond

*

3. Soort

*

4. Looptijd

*

5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting

*

7. Onttrekking
8. Risicocalculatie

*
*

9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning
11. Algemene opmerkingen
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*

*
*
*

8.794.024

2021
8.794.024

€
€
€
€

2022
8.794.024

8.794.024
2023
8.794.024

p.m.
8.794.024

p.m.
8.794.024

p.m.
8.794.024

Nee

Doel van deze reserve is het compenseren van de financiële gevolgen
van de in 2009 weggevallen dividenduitkering als gevolg van de verkoop van aandelen van het energiebedrijf Essent.
Deze reserve is in 2009 gevormd uit de opbrengsten van de verkoop
van aandelen in het energiebedrijf Essent te Arnhem aan het Duitse
RWE.
Het gevolg van onttrekkingen aan deze reserve is dat er meer
externe financieringsmiddelen (langlopende geldleningen) moeten
worden aangetrokken, waardoor de rentelasten toenemen. Daarom
is deze reserve niet vrij aanwendbaar.
Algemene reserve
Structureel
Startdatum:
1 januari 2009
Einddatum:
Niet bepaald.
Niet van toepassing.
Gezien het specifieke karakter van deze reserve zijn stortingen in de
toekomst niet te verwachten.
Niet van toepassing
Onttrekkingen aan deze reserve leiden direct tot hogere rentelasten
in de exploitatie doordat er meer vreemd kapitaal moet worden
aangetrokken. Deze reserve is dus niet vrij aanwendbaar zonder
gevolgen voor de exploitatie.
Raad
Op 1 oktober 2009 is het intensieve verkooptraject van de aandelen
Essent aan RWE definitief afgerond. Daarbij zijn tal van hordes genomen, zoals de wettelijk verplichte afsplitsing van het netwerkbedrijf,
de discussie rond de kerncentrale Borsele en het niet doorgaan van
de verkoop van Essent Milieu. Dit proces heeft geleid tot het afstoten
van de deelneming in Essent N.V. Tegelijkertijd kreeg elke aandeelhouder er een aantal nieuwe deelnemingen bij. Zo werd de gemeente
direct aandeelhouder in Enexis Holding N.V., Essent Milieu Holding
B.V. (nieuwe naam: Attero) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie
B.V. Daarnaast is een aantal B.V.’s opgericht om de toekomstige
uitwerking van de Essent verkoop mogelijk te maken. Bij de verkoop
zijn zekerheden gesteld die in de loop der jaren tot uitkering zijn
gekomen.
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Reserve

Gemeente De Wolden

Programma

Leefbaarheid

Portefeuillehouder

G. Hempen

Budgethouder

Manager eenheid Realisatie & Beheer

Nummer

5-201-00005

Naam

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Winstnemingen 2019
Afdracht weerstandsvermogen 2019
Onttrekkingen in 2018 (afwaarderen boekwaarden overige gronden)
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
211.128
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Afwaardering overige gronden boven maximum
Voorziene winstneming
201.222
Verwachte afdracht weerstandsvermogen
-201.222

211.128
202.642
-202.642

2021
211.128

€
€
€
€
€
2022
211.128

97.144
-97.144

67.031
-67.031

65.088
-65.088

211.128
2023
211.128

Te verwachten stand per 31 december
211.128
211.128
211.128
211.128
Mogelijke claims
1. Doel
* Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van risico’s in het kader van
de bouwgrondexploitatie.
2. Historische achtergrond
* Deze reserve is tot stand gekomen uit de voor- en nadelige resultaten
op (afgeronde) bouwgrondcomplexen.
3. Soort
* Algemene reserve
Structureel
4. Looptijd
* Startdatum: 14 maart 2013 (vaststelling Nota Grondbeleid 20132016).
Einddatum: Niet bepaald.
5. Benodigd minimaal/
* Uitgaande van de gegevens per 31 december 2018 (jaarrekening 2018)
maximaal peil
kan het minimaal benodigde weerstandsvermogen per 1 januari 2019
berekend op:
Algemene risico’s BIE-complexen (Bouwgrond In
Exploitatie)
€
136.515

6. Storting
7. Onttrekking

8. Risicocalculatie
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-

“

-

Totaal berekend benodigd weerstandsvermogen

€

136.515

De werkelijke stand van de algemene reserve was voor 31 december
2018 berekend op € 604.074. In de ‘Nota Grondbeleid’ is vastgesteld
dat er sprake mag zijn van een afwijking van het berekende benodigde
weerstandsvermogen (€ 211.128) van maximaal 15%. De werkelijk
(geprognosticeerde) stand bevindt zich buiten de afgesproken bandbreedte. Het overschot bedraagt € 392.946 (€ 604.074 -/- € 211.128).
Hierdoor kan € 392.946 afgedragen worden vanuit de ‘Reserve bouwgrondexploitatie’ aan de ‘Algemene reserve’.
* Batige resultaten van afgesloten exploitaties en tussentijdse winstnemingen en bijdragen uit de ‘Algemene Reserve’.
* - Het treffen van voorzieningen + afwaarderingen ter afdekking van
negatieve exploitatieresultaten.
- Afboekingen op grondaankopen en lopende grondexploitaties.
- Verrekening overschotten/tekorten met de ‘Algemene reserve’.
* Gezien de risico’s rondom de bouwgrondexploitatie is het van belang
een goede buffer te houden die mogelijke tegenvallers kan opvangen.
Daarom is bij de vaststelling van de gewijzigde ‘Nota Grondbeleid 20192022’ (vaststelling 28 februari 2019) besloten om jaarlijks de gewenste
omvang van het weerstandsvermogen te berekenen op basis van een
risicoanalyse. Naast een risicoanalyse vindt er een berekening van het
gewenste risicovermogen plaats volgens de IFLO-methode. Daarbij
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9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning

11. Algemene opmerkingen
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geeft de hoogste uitkomst het gewenste weerstandsvermogen aan.
In de ‘Nota Grondbeleid’ is bepaald, dat de werkelijke omvang maximaal 15% mag afwijken van het gewenste weerstandsvermogen.
Wanneer er sprake is van een grotere afwijking dan 15% vindt er
conform de richtlijnen van de ‘Nota Grondbeleid’ verrekening plaats
met de ‘Algemene reserve’ (zie punt 7.6.2. van deze nota).
* Raad
* Grondexploitatie is een dynamisch proces en sterk afhankelijk van
marktontwikkelingen. Daarom vindt jaarlijks een actualisatie plaats
van de diverse grondexploitatie complexen.
Door de algemene reserve bouwgrondexploitatie een bandbreedte te
geven van 15% is de verwachting dat de meeste fluctuaties van vooren nadelen binnen de reserve kunnen worden opgevangen.
* Voorziene verliezen worden in het jaar dat ze geconstateerd worden ten
laste van de ‘Algemene reserve grondexploitatie’ opgevangen.
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Reserve

Gemeente De Wolden

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

J. van ’t Zand

Budgethouder

Manager eenheid Advies & Control

Nummer

5-202-10001

Naam

Reserve investeringsprojecten

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018 – zie bijgevoegde specificatie)
Noodzakelijke stortingen 2019 om stand op peil te houden
Nee
Overboeking restantsaldo naar de ’Algemene reserve’
Onttrekkingen in 2019 – zie bijgevoegde specificatie
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
2021
2022
Te verwachten stand per 1 januari
0
0
Voorziene aanwendingen
Overboeking naar de algemene reserve
0
Te verwachten stand per 31 december
0
0
Mogelijke claims
1.

Doel

2.

Historische achtergrond

3.

Soort

4.

Looptijd

5.

Benodigd minimaal/
maximaal peil

6.

Storting

7.

Onttrekking

8.
9.
10.

Risicocalculatie
Bevoegdheid
Ontwikkelingsplanning

11.

Algemene opmerkingen
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€
€
€
€
€

614.298

0

-535.414
-78.884
0
2023
0

0

0

* Deze reserve had als doel om middelen te stallen die beschikbaar
waren voor het dekken van (grotere) investeringsprojecten. Als
gevolg van het gewijzigde BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)
is afschrijving ineens ten laste van een reserve niet meer toegestaan.
* Deze reserve is in het verleden ingesteld om een helder inzicht te
hebben op de beschikbare dekkingsmiddelen voor investeringen en
overige incidentele exploitatiebudgetten.
Vanaf 2019 kunnen de resterende middelen worden toegevoegd aan
de algemene reserve en kunnen de nog aanwezige claims daarmee
worden verrekend. De reserve investeringsprojecten kan dan komen
te vervallen.
Het niet benodigde saldo kan t.z.t. worden overgeboekt naar de algemene reserve. In verband hiermee kunnen eventuele toekomstige
rekeningsaldi ook worden verrekend met de algemene reserve.
* Bestemmingsreserve
Structureel
* Startdatum: 1 januari 2008
Einddatum:
31 december 2019
* Minimum wordt bepaald door de beschikbaar gestelde incidentele
budgetten door de raad, waarvoor de dekking ten laste van deze
reserve plaatsvindt.
Gelet op de aard van de reserve geldt er geen maximum peil.
* Wordt geregeld bij de vaststelling van de begroting(swijzigingen)
en/of bij de bestemming van de jaarrekeningsaldi.
* Wordt eveneens geregeld bij afzonderlijke besluitvorming door de
raad.
* N.v.t.
* Raad
* Aansluitend aan deze pagina is een specificatie van deze reserve ingevoegd, zulks per 1-1-2019.
* In de begrotingsraadsvergadering van 8 november 2018 en bij de
samenstelling van de jaarrekening 2018 zijn de laatste diverse financiële bijstellingen verwerkt.
De raad heeft o.a. besloten een aanzienlijk deel van de middelen uit
de 'Reserve investeringsprojecten', ook in verband met het aangepaste BBV, over te hevelen naar de nieuw te vormen 'Dekkingsreserve infrastructuur'. Daaruit wordt dan jaarlijks een deel t.g.v. de
exploitatie gebracht, dit ter grootte van de gemiddelde kapitaallasten
van de per die datum nog niet afgeronde investeringskredieten.
Als daarnaast rekening wordt gehouden met de nog resterende
claims op deze reserve, blijft er nog een vrij besteedbaar saldo van
B&W 26-3-2019
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afgerond € 535.000 over in de reserve investeringsprojecten.
Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar de algemene
reserve en de rekeningresultaten voortaan te storten. Dit betekent
dat, nadat ook de resterende claims zijn afgewikkeld, de reserve
investeringsprojecten te zijner tijd (eind 2019) kan worden opgeheven en eventuele restant middelen ook kunnen worden overgeheveld naar de algemene reserve.
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Reserve -

Gemeente De Wolden

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

J. van ’t Zand

Budgethouder

Manager eenheid Advies & Control

Nummer

5-202-10002

Naam

Reserve overheveling exploitatiebudgetten (van jaar op jaar)

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018
Noodzakelijke stortingen 2019 om stand op peil te houden
Overige stortingen 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
0
Noodzakelijke stortingen
Voorziene aanwendingen
Te verwachten stand per 31 december
0
Mogelijke claims
1.

Doel

2.

Historische achtergrond

3.

Soort

4.

Looptijd

5.

Benodigd minimaal/
maximaal peil

6.

Storting

7.

Onttrekking

8.

Risicocalculatie

9.
10.
11.

Bevoegdheid
Ontwikkelingsplanning
Algemene opmerkingen
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Nee

2021

0
0

2022

€
€
€
€
€

420.763

0

-420.763
0
2023
0

0

0

* Deze reserve heeft als doel om per 1 januari incidentele exploitatiebudgetten te stallen die worden overgebracht van het ene naar het
andere dienstjaar.
* Deze reserve is in 2010 ingesteld om een helder onderscheid en
inzicht te hebben op de beschikbare middelen voor incidentele
exploitatiebudgetten.
* Bestemmingsreserve
Structureel
* Startdatum: 1 januari 2010
Einddatum:
Van jaar op jaar
* Minimum wordt bepaald door het besluit dat de raad ieder jaar in
december neemt inzake de overheveling van incidentele budgetten
van het ene naar het andere jaar. Gelet op de aard van de reserve
geldt er geen minimum/maximum peil.
* Wordt geregeld bij afzonderlijke besluitvorming met begrotingswijziging in de raadsvergadering van december.
* Wordt eveneens geregeld bij afzonderlijke besluitvorming door de
raad.
* Bepaald op basis van een interne berekening op grond waarvan
middelen administratief worden overgeheveld van het ene naar het
andere jaar.
* Raad
*
* -
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Reserve

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

R. de Groot

Budgethouder

Manager eenheid Advies & Control

Nummer

5-202-10004

Naam

Reserve frictie- en organisatiekosten

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Storting 2019
Reguliere onttrekkingen 2019
Overige verminderingen – overboeking naar de algemene reserve
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
0
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Voorziene aanwendingen – reguliere onttrekkingen
Storting saldo in algemene reserve
Te verwachten stand per 31 december
0
Mogelijke claims

2021

0

0

2022

€
€
€
€
€

171.291

0

-20.000
-151.291
0
2023
0

0

0

1. Doel

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

* Deze reserve werd gebruikt als dekking voor kredieten die beschikbaar werden gesteld in het kader van de organisatieontwikkeling van
voor 1-1-2015. Sinds de vorming van de Samenwerkingsorganisatie
De Wolden Hoogeveen heeft deze reserve een aflopend karakter
i.v.m. voormalige claims.
Historische achtergrond * De reserve is in 2007 gevormd door een samenvoeging van de
vroegere voorzieningen organisatieontwikkeling en frictiekosten.
Soort
* Bestemmingsreserve
Structureel
Looptijd
* Startdatum 1 januari 2008
Einddatum 31 december 2019
Benodigd minimaal/
* Afhankelijk van de onderliggende berekening.
maximaal peil
Storting
* N.v.t.
Onttrekking
* Naast de reguliere personele frictiekosten worden op voorhand geen
andere onttrekkingen meer geraamd i.v.m. een aflopende vaststellingsovereenkomst van voormalige medewerkers.
Risicocalculatie
* Bepaald op basis van een interne berekening door de eenheid Advies
& Services, team HRM.
Bevoegdheid
* Raad
Ontwikkelingsplanning
* Deze reserve werd doorlopend gebruikt voor organisatie- en functieaanpassingen, evenals voor dekking van uitgaven op personeelsgebied, zoals afvloeiingskosten en kosten die voortvloeiden uit het
realiseren van de personele taakstelling. Daarbij kan ook gedacht
worden aan kosten voor opleidingen en/of investeringen in de
organisatie waardoor het mogelijk wordt structurele bezuinigingen te
realiseren. Frictiekosten zullen er altijd zijn, ook vanuit de reguliere
bedrijfsvoering. Zie ook onder 1. hiervoor.
Algemene opmerkingen * In verband met het aflopende karakter van deze reserve is de
verwachting dat het resterend saldo in de loop van 2019 kan worden
overgeheveld naar de ‘Algemene reserve’.
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Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Gemeente De Wolden

Programma

DWD aantrekkelijk en aangesloten

Portefeuillehouder

M. Pauwels

Budgethouder

Hoofd eenheid Realisatie & Beheer

Nummer

5-202-10007

Naam

Reserve egalisatie wegenonderhoud

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
4.315
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Voorziene aanwendingen t.g.v. jaarexploitatie
-4.315
Te verwachten stand per 31 december
0
Mogelijke claims

Nee

2021

0

0

2022

€
€
€
€
€

10.315

0

-6.000
4.315
2023
0

0

0

1. Doel

*

2. Historische achtergrond

*

3. Soort

*

4. Looptijd

*

Startdatum:
Einddatum:

5. Benodigd minimaal/
maximaal peil

*

6. Storting
7. Onttrekking

*
*

8. Risicocalculatie

*

Bij aanvang € 255.000, besloten bij begroting 2006-2009. Aan het
saldo ligt een berekening ten grondslag, zodat het nader bepalen
van een (minimale c.q. maximale) norm en het doen van verdere
stortingen niet aan de orde is.
Eenmalig in 2006 een bedrag van € 255.000.
Ingaande 2009 € 60.000 en jaarlijks met € 6.000 afnemend ten
gunste van productnummer 4.00.11.00000.
Er is sprake van geoormerkte middelen op basis van door de
gemeente vastgesteld beleid.
Raad
In het tijdsbestek van 10 jaar, gerekend vanaf 2009 zal deze
reserve vrijvallen ten gunste van de exploitatie, ter compensatie
van het anders deels afgeraamde onderhoudsbudget van de wegen.
N.v.t.

9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning

*
*

11. Algemene opmerkingen

*

Blz. 30

Doel van de reserve is een deel van het rekeningoverschot 2004 in
de toekomst in te zetten voor wegenonderhoud en om daarmee de
toekomstige exploitatie te ontlasten.
In 2006 is op basis van de destijds verwachte ontwikkeling van het
exploitatietekort, een deel van het rekeningoverschot 2004 afgezonderd om daarmee in een periode van 10 jaar de exploitatie te ontlasten.
Bestemmingsreserve
1 januari 2006
1 januari 2020

B&W 26-3-2019
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Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Programma

DWD onderneemt

Portefeuillehouder G. Hempen
Nummer

5-202-10008

Naam

Reserve co-financiering Leader/ILG/POP

Budgethouder

Hoofd eenheid Realisatie & Beheer

Financiële informatie
Stand per 31 december 2017 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Onttrekkingen in 2019 wegens deelname aan Leader ZW Drenthe (t/m 2021)
Onttrekkingen in 2019 (overschrijding op de primitieve raming)
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
2021
Te verwachten stand per 1 januari
125.845
105.845
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Subsidies derden
p.m.
p.m.
Onttrekkingen
-20.000
p.m.
Te verwachten stand per 31 december
105.845
105.845
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond

3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting

7. Onttrekking

8. Risicocalculatie
9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning

11. Algemene opmerkingen

B&W 26-3 -2019

Nee

€
€
€
€
€

145.845

2022
105.845

-20.000
p.m.
125.845
2023
105.845

p.m.
p.m.
105.845

p.m.
p.m.
105.845

* Deze reserve is bedoeld voor de egalisatie van de kosten die verband
houden met o.a. Leaderprojecten en ingaande 2008 ILG/POP (Investeringen Landelijk Gebied en Plattelands Ontwikkelings Programma).
* De gemeente heeft een financiële inspanningsverplichting ingevolge
de ontwikkelingsstrategie voor het Drents Friese Leadergebied.
Destijds is afgesproken hiervoor een bedrag te labelen, gedurende zes
jaar (2002 t/m 2007). Er is dus sprake van geoormerkte middelen op
basis van door de gemeente vastgesteld beleid.
De projecten worden vanuit de samenleving aangeboden. Deze regeling draagt het karakter van plattelandsontwikkeling. Het is niet of in
elk geval moeilijk aan te geven in welk jaar projecten voor cofinanciering worden aangeboden. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen
is besloten hiervoor een reserve te creëren waardoor het bijvoorbeeld
mogelijk wordt het geld weg te zetten en eventueel in een ander jaar
voor meer en/of duurdere projecten te gebruiken.
* Bestemmingsreserve – structureel.
* Startdatum 1 januari 2003 – Einddatum – niet bepaald.
* N.v.t.
* Binnen de exploitatie was op product ‘4.08.30.10000 – Plattelandsontwikkeling’ jaarlijks een bedrag geraamd van € 60.378 voor cofinanciering Leader/ILG/POP-projecten. Op basis van de vastgestelde
bezuinigingen op 2012-2015 is dit bedrag structureel met € 4.500
neerwaarts bijgesteld naar € 55.878. Overschotten/tekorten op
rekeningbasis worden verrekend met deze reserve.
* Tekorten op rekeningsbasis worden onttrokken aan deze reserve.
Door de deelname aan Leader ZW Drenthe 2016-2020 is wel een
onttrekking voorzien van 5 jaar x € 20.000 is afgerond € 100.000.
Deze zal per saldo eventueel worden verrekend met de storting en
andere onttrekkingen.
* Er zijn geen risico’s. Alleen als er voldoende geld is zullen projecten
starten. Besluitvorming is altijd vooraf.
* Raad
* Ook in de toekomst verwachten we nieuwe subsidieregelingen van de
provincie (o.a. ‘Vitaal Platteland’), het Rijk en de EU (Leader en POP).
Om voor subsidie in aanmerking te komen is altijd cofinanciering
nodig.
* Onttrekkingen zijn afhankelijk van eventuele beschikbare projecten.
Naast benutting van middelen voor de aanleg van fietspaden, wordt in
het ILG een veelheid aan plannen voorzien, veel meer dan op grond
van het budget co-financiering mogelijk was.
Blz. 31

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Gemeente De Wolden

Programma

DWD aantrekkelijk en aangesloten

Portefeuillehouder

M. Pauwels

Budgethouder

Hoofd eenheid Strategisch BeleidsCentrum

Nummer

5-202-10009

Naam

Reserve co-financiering speelplaatsen

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019 (overschrijding op de raming)
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
69.955
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Voorziene aanwendingen
p.m.
Te verwachten stand per 31 december
69.955
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische bestemming

3. Soort
4. Looptijd
5 Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting

7. Onttrekking
8. Risicocalculatie
9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning

11. Algemene opmerkingen
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Nee

€
€
€
€
€

69.955

2021
69.955

2022
69.955

p.m.
69.955
2023
69.955

p.m.
69.955

p.m.
69.955

p.m.
69.955

* Het doel van deze reserve is het egaliseren van de bijdragen aan
derden voor het op (laten) knappen van speeltuinen.
* Sinds de herziening van het speelruimtebeleid in december 2005 doet
de gemeente zelf geen investeringen meer. Besloten is de binnen de
exploitatie aanwezige middelen te oormerken voor het nieuwe speelruimtebeleid. In enig jaar niet bestede gelden worden in deze reserve
gestort.
* Bestemmingsreserve
Structureel
* Startdatum
8 december 2005
Einddatum
N.v.t.
*  N.v.t.
 € 64.000, zijnde 4 x de raming uit de jaarexploitatie.
* Binnen de exploitatie is op product ‘4.05.70.60000 – Onderhoud
speelvoorzieningen/speeltuinen’ jaarlijks een bedrag geraamd van
ruim € 16.500 voor cofinanciering speelplaatsen. Overschotten op
rekeningsbasis worden toegevoegd aan deze reserve.
* Tekorten op rekeningsbasis worden onttrokken aan deze reserve.
* Er zijn geen risico’s. Alleen als er voldoende geld is zullen projecten
starten. Besluitvorming is altijd vooraf.
* Raad
* In de notitie ‘Speelruimtebeleid 2005’ zijn de contouren vastgesteld
van het nieuw te voeren beleid op het gebied van het instandhouden
van de speelplaatsen. De contouren daarvan zijn tijdens een tweetal
bijeenkomsten met de belangenverenigingen, scholen en speeltuinverenigingen besproken. Uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer van alle speelvoorzieningen in
De Wolden – uiterlijk – per 2008 overgedragen is aan (nieuw op te
richten) locale particuliere organisaties.
* Bij raadsbesluit d.d. 8-12-2005 is besloten het speelruimtebeleid aan
te passen. Het destijds resterende krediet (8.07.64002) van ruim
€ 224.000 werd ingetrokken en de hiermee vrijvallende kapitaallasten tot een bedrag van € 31.500 als jaarlijkse raming voor cofinanciering speelplaatsen in de exploitatiebegroting op te nemen.
De gemeente doet daarbij zelf geen investeringen meer, maar geeft
financiële bijdragen aan derden om de speeltuinen op te (laten)
knappen.
Besloten is hiervan € 16.500 af te zonderen voor onderhoud.
Eventuele overschotten c.q. tekorten op deze raming worden bij het
opmaken van de jaarrekening verrekend met de ingestelde ‘Reserve
co-financiering speelplaatsen’.
B&W 26-3-2019
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Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Programma

Gezond meedoen in DWD

Portefeuillehouder J. van ‘t Zand
Nummer

5-202-10010

Naam

Reserve Sociaal Domein (voorheen Wmo)

Budgethouder

Hoofd eenheid Dienstverlening & Activering

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
€
887.715
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Nee
€
Stortingen in 2019
€
Onttrekkingen in 2019 (i.v.m. bereiken maximum vanuit de tussenrapportage 2019)
€
Overige onttrekkingen conform begrotingsbehandeling 2019 (raad 8-11-2018)
€
-191.500
Te verwachten stand per 31 december 2019
€
696.215
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
2021
2022
2023
Te verwachten stand per 1 januari
696.215
617.215
425.715
425.715
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
112.500
Voorziene aanwendingen
-191.500
-191.500
Te verwachten stand per 31 december
617.215
425.715
425.715
425.715
Mogelijke claims
Tekorten op het rekeningsresultaat (individuele) voorzieningen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
1. Doel
* Het doel van deze reserve is:
a. het opvangen van onvermijdelijke overschrijdingen op de openeind
regelingen ingevolge de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet;
b. het ondersteunen van (nieuwe) initiatieven in het kader van de
transformatie van het sociaal domein;
c. 75% van de reserve is voor het opvangen van budgettaire
schommelingen en 25% voor transformatie (zie ook onder de
algemene opmerkingen).
2. Historische
* Ingaande 1-1-2007 zijn de voormalige Wvg-voorzieningen en de
achtergrond
nieuwe voorziening huishoudelijke verzorging ondergebracht in de
Wmo. De Wmo-reserve is per 1 januari 2015 omgevormd tot een
Reserve Sociaal Domein.
3. Soort
* Bestemmingsreserve
Structureel
4. Looptijd
* Startdatum 1 januari 2015
Einddatum Niet bepaald.
5. Benodigd minimaal/
* Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de
maximaal peil
Kadernota 2017 besloten om de omvang van de reserve vast te stellen
op maximaal € 1 miljoen.
6. Storting
* Onderbestedingen op de begroting worden toegevoegd aan deze
reserve.
7. Onttrekking
* Overschrijdingen worden onttrokken aan deze reserve.
8. Risicocalculatie
* Overschrijdingen op de begroting kunnen worden opgevangen door
gebruik te maken van deze reserve. De middelen in deze reserve zijn
niet geoormerkt. De nieuwe taken worden sinds 1-1-2015 uitgevoerd.
Er is nog onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten om mogelijke fluctuaties te duiden.
9. Bevoegdheid
* Raad
10. Ontwikkelingsplanning * Op 13-2-2014 heeft de gemeenteraad de Kadernota Sociaal Domein
vastgesteld. In die nota is onder beleidskader 21 opgenomen dat de
Reserve Wmo wordt omgevormd tot een Reserve Sociaal Domein, dit
bij de vaststelling van de begroting 2015.
Bij raadsbesluit d.d. 8-11-2018 is voorts besloten gedurende 3 jaar
(2019 t/m 2021) telkens € 191.500 te onttrekken i.v.m. dekking lasten
begeleide participatie, thuiscoaches en praktijkondersteuners huisartsen. In de aanbiedingsbrief behorende bij de begroting 2019 is
overigens de intentie uitgesproken deze reserve bij de samenstelling
van de jaarrekening (afhankelijk van het resultaat) weer tot het
afgesproken maximum van € 1,0 miljoen aan te vullen.
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Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Gemeente De Wolden

11. Algemene opmerkingen * Bij de ‘Reserve sociaal domein’ wordt nu voorgesteld om een verdeling
van 75-25% te hanteren. Dat wil zeggen dat 75% van de omvang van
de reserve bedoeld is om schommelingen in de exploitatie op te vangen
en dat 25% bedoeld is om in te zetten voor transformatie doeleinden
binnen het sociaal domein. Als het college in de loop van een jaar
transformatie-activiteiten binnen het sociaal domein financieel ondersteunt, wordt via de bestuursrapportage of bij de jaarrekening aan de
raad voorgesteld om die ingezette middelen aan de ‘Reserve sociaal
domein’ te onttrekken.

Blz. 34
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Gemeente De Wolden

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Programma

Duurzaam leven in DWD

Portefeuillehouder G. Hempen
Nummer

5-202-10013

Naam

Reserve woonplan

Budgethouder

Hoofd eenheid Strategisch BeleidsCentrum

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Onttrekkingen in 2019 t.b.v. afhandeling duurzaamheidssubsidies
Onttrekkingen in 2019 (restant t.b.v. actualisatie woonplan)
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
27.654
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Voorziene aanwendingen
Te verwachten stand per 31 december
27.654
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond

3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting

7. Onttrekking

8. Risicocalculatie
9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning

11. Algemene opmerkingen

B&W 26-3 -2019

Nee

€
€
€
€
€

29.899

2021
27.654

2022
27.654

-2.245
27.654
2023
27.654

27.654

27.654

27.654

* Het doel van deze reserve is het beschikbaar hebben van middelen
om het beleid van het woonplan te realiseren die bijdragen aan de
gewenste woningvoorraad met bijbehorende woonomgeving.
* Samen met woonstichting Actium is een woonvisie ontwikkeld waarin
de woningbehoefte is onderzocht, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Voor een aantal gebieden zal dit leiden tot herstructurering waarbij
zowel woningen als ook de woonomgeving ingrijpend gewijzigd kan
worden. Niet alleen voor het opstellen van ruimtelijke plannen is geld
nodig, maar ook voor de uitvoering.
* Bestemmingsreserve
Structureel
* Startdatum 1 januari 2003
Einddatum Niet bepaald
* Deze reserve kan in principe volledig benut worden. Een mogelijk
overschot binnen deze reserve wordt, mede in afwachting van het
gereedkomen van de verschillende woningbouwplannen, voorlopig
geparkeerd.
* Deze reserve is oorspronkelijk gevoed door een positief herstructureringsproject Ruinen en door voeding vanuit de eigen of externe
grondexploitatiecomplexen. Verdere stortingen vinden plaats op basis
van het geldende woonplan.
* Ultimo 2018 resteert nog een bedrag van € 2.295 om te onttrekken
t.b.v. de actualisatie van het woonplan, en dan met name voor het
onderdeel samenstellen van een top-100 lijst van meest waardevolle
panden (verzoek van de raad).
* * Raad
* Zoals gesteld kan de woonvisie leiden tot herstructurering van woongebieden. De snelheid van oppakken van projecten is afhankelijk van
de voortgang en mogelijkheden van projecten en de financiële spankracht van Woonstichting Actium en gemeente.
* -
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Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Gemeente De Wolden

Programma

Duurzaam leven in DWD

Portefeuillehouder G. Hempen
Nummer

5-202-10014

Naam

Reserve egalisatie kosten actualisatie bestemmingsplannen

Budgethouder

Hoofd eenheid Realisatie & Beheer

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
180.024
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Voorziene aanwendingen
Te verwachten stand per 31 december
180.024
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond
3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting
7. Onttrekking
8. Risicocalculatie
9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning
11. Algemene opmerkingen
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Nee

€
€
€
€
€

180.024

2021
180.024

2022
180.024

p.m.
p.m.
180.024
2023
180.024

180.024

180.024

180.024

* Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten actualisatie van bestemmingsplannen.
* De raad heeft op 16 juni 2011 besloten om de jaarlijkse kosten van
het actualiseren van bestemmingsplannen te verevenen via het opmaken van de jaarrekening met een in te stellen egalisatiereserve.
* Bestemmingsreserve
Structureel
* Startdatum 1 januari 2014
Einddatum Niet bepaald
* Voor deze reserve geldt in principe geen minimaal c.q. maximaal
peil.
* Deze reserve wordt gevoed uit een eventuele onderbesteding van
het op de begroting beschikbare budget voor de herziening van
bestemmingsplannen (4.08.10.00020).
* Jaarlijks vindt een onttrekking aan deze reserve plaats ingeval er
sprake is van een overschrijding op het hiervoor genoemde budget.
* * Raad
* Overschrijdingen op de begroting kunnen worden opgevangen door
gebruik te maken van deze reserve.
* -
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Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Programma

DWD ontwikkelt met kleur en talent

Portefeuillehouder M. Pauwels
Nummer

5-202-10017

Naam

Reserve huisvesting onderwijs (incl. groot onderhoud/renovatie)

Budgethouder

Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2018 om stand op peil te houden

Hoofd eenheid Strategisch BeleidsCentrum

Nee

Reguliere onttrekking onderhoud Integraal HuisvestingsPlan (IHV) 2019
Overige onttrekkingen 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
2021
Te verwachten stand per 1 januari
150.504
150.504
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexpl. (rest stelpost OHV)
Reguliere onttrekking onderhoud IHV
Overige stortingen
Te verwachten stand per 31 december
150.504
150.504
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond

3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting

7. Onttrekking

8. Risicocalculatie
9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning

11. Algemene opmerkingen
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€
€

150.504

€
€
€
2022
150.504

150.504
2023
150.504

150.504

150.504

* De voorziening wordt aangewend voor de dekking van de kosten van
het Integraal Huisvestingsplan (IHP) basisonderwijs. Dit plan is door
de raad in september 2012 herzien en vastgesteld.
* Sinds 1997 is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van
alle basisscholen. Daardoor zijn deze middelen van gemeentewege
geoormerkt. Met ingang van 1-1-2015 is deze verantwoordelijkheid
overgedragen aan de schoolbesturen in het primair onderwijs.
* Voorziening
* Startdatum 1 januari 1998
Einddatum Niet bepaald.
* n.v.t.
* In afwachting van de definitieve gevolgen betreffende de overdracht
van de verantwoordelijkheid betreffende het buitenonderhoud van de
scholen in het primair onderwijs aan de schoolbesturen, is m.i.v.
2015 geen storting meer geraamd in deze voorziening.
* Met ingang van 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het totale onderhoud van de schoolgebouwen. De gemeente
blijft verantwoordelijk voor schade als gevolg van calamiteiten,
constructiefouten en uitbreiding van capaciteit. Gelet op de huidige
prognose van de leerlingenaantallen zal de komende jaren overcapaciteit ontstaan. Om medegebruik door een niet-commerciële
partij mogelijk te maken kan het voorkomen dat er kleine aanpassingen aan schoolgebouwen moeten plaatsvinden.
* N.v.t.
* College
* Zoals hiervoor al is opgemerkt is met ingang van 1-1-2015 de verantwoordelijkheid voor onderhoud overgedragen aan de schoolbesturen
in het primair onderwijs. Jaarlijks zal moeten worden beoordeeld of
onttrekkingen een extra storting noodzakelijk maken.
* N.v.t.
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Reserve

Gemeente De Wolden

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder G. Hempen
Nummer

5-202-10018

Naam

Egalisatiereserve glasvezelproject De Wolden

Budgethouder

Manager eenheid Advies & Control

Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
173.038
Stortingen
80.712
Onttrekkingen
Overige mutaties
Te verwachten stand per 31 december
253.750
Mogelijke claims
1. Doel

2. Historische achtergrond

3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting
7. Onttrekking
8. Risicocalculatie
9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning
11. Algemene opmerkingen

Blz. 38

Nee

€
€
€
€
€

88.078
84.960

2021
253.750
76.464

2022
330.214
72.216

173.038
2023
402.430
67.968

330.214

402.430

470.398

* De egalisatiereserve is ingesteld in verband met het uitzonderlijke
karakter van het glasvezelproject De Wolden.
Snel internet voor alle woningen en bedrijven in De Wolden is van
groot belang voor de sociale en economische vitaliteit. Omdat marktpartijen in dunbevolkte gebieden geen brood zien in het aanleggen
van snel internet, is er in 2015 een bewonersinitiatief gestart om
e.e.a. te realiseren.
* In de vergadering van 16 juni 2016 en naderhand van 31 mei 2018
heeft de raad van De Wolden besloten in te stemmen met de financiering van de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente.
Lasten rente 0,5%.
Ontvangst rente 4,1%.
Ingaande 2017 is het renteverschil tussen de aan de investering toegerekende rente en de terug te ontvangen rente geraamd op kostenplaats 4.00.50.70.100 als overige verrekening. De intentie hiervan is
om, in verband met het bijzondere karakter van dit project, toekomstige lasten en baten te egaliseren. Verwacht wordt namelijk dat in
de toekomst de door te belasten rente hoger zal zijn dan de terug te
ontvangen rente.
* Bestemmings- en egalisatiereserve
* Startdatum 1 januari 2017
Einddatum Niet bepaald.
* n.v.t.
*
*
*
*
*
*

Zie hiervoor.
Idem
N.v.t.
Raad
De realisatie van het glasvezelproject is gestart in 2016, loopt door
in de jaren daarna en zal mogelijk in 2019 worden afgerond.
De financiering heeft plaatsgevonden door toekenning van een
leningbedrag van in totaal € 2.360.000 en een deelneming van in
totaal een bedrag van € 1.500.000.

B&W 26-3-2019

Gemeente De Wolden

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Programma

DWD actief en opgeruimd

Portefeuillehouder J. van ‘t Zand
Nummer

5-202-20002

Naam

Reserve kleedaccommodatie VVR Ruinerwold

Budgethouder

Hoofd eenheid Strategisch BeleidsCentrum

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
192.301
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Voorziene aanwendingen
-10.684
Te verwachten stand per 31 december
181.617
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond

3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Storting
Onttrekking
Risicocalculatie
Bevoegdheid
Ontwikkelingsplanning
Algemene opmerkingen

B&W 26-3 -2019

Ja

€
€
€
€
€

202.985

2021
181.617

2022
170.933

-10.684
192.301
2023
160.249

-10.684
170.933

-10.684
160.249

-10.684
149.565

* Deze reserve heeft als doel de dekking van kapitaallasten die verband houden met de herbouw van de was- en kleedaccommodatie
van de voetbalvereniging VVR te Ruinerwold.
* Op 13 december 2007 heeft de raad een krediet van € 296.500
beschikbaar gesteld. Deze reserve wordt gebruikt voor de dekking
van de jaarlijkse kapitaallasten (t/m 2037) op basis van lineaire
afschrijving (€ 10.162,50) van dit krediet, zulks met ingang van
2008.
I.v.m. de stelselwijziging BBV ingaande 2017 wordt geen rente meer
bijgeschreven op de reserve. Hierdoor is de jaarlijkse onttrekking
bepaald door het restantsaldo (€ 224.353) per 1-1-2017 te delen
door de resterende afschrijvingsjaren (21 jaar) is € 10.684.
* Bestemmingsreserve
Incidenteel
* Startdatum 1 januari 2006
Einddatum 31 december 2037
* Het stellen van een nadere norm is niet aan de orde omdat het saldo
is geoormerkt om de afschrijvingslasten te dekken die voortvloeien
uit de herbouw van de was- en kleedaccommodatie van de voetbalvereniging VVR te Ruinerwold.
* N.v.t.
* De jaarlijkse afschrijvingslasten van vermeld investeringskrediet.
* N.v.t.
* Raad
* * -

Blz. 39

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Gemeente De Wolden

Programma

DWD ontwikkelt met kleur en talent

Portefeuillehouder M. Pauwels
Nummer

5-202-20003

Naam

Reserve brede school Ruinerwold

Budgethouder

Hoofd eenheid Strategisch BeleidsCentrum

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018(volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
739.617
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Voorziene aanwendingen
-25.504
Te verwachten stand per 31 december
714.113
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond

3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Storting
Onttrekking
Risicocalculatie
Bevoegdheid
Ontwikkelingsplanning
Algemene opmerkingen

Blz. 40

Ja

€
€
€
€
€

765.121

2021
714.113

2022
688.609

-25.504
739.617
2023
663.105

-25.504
688.609

-25.504
663.105

-25.504
637.601

* Deze reserve heeft als doel de dekking van een deel van de kapitaallasten die verband houden met de bouw van een brede school te
Ruinerwold.
* Op 11 december 2008 heeft de raad een krediet van € 4.555.703
beschikbaar gesteld. Deze reserve wordt gebruikt voor de dekking
van een deel van de jaarlijkse kapitaallasten (t/m het jaar 2049) van
€ 51.000 van dit krediet, zulks met ingang van 2010.
I.v.m. de stelselwijziging BBV ingaande 2017 wordt geen rente meer
bijgeschreven op de reserve. Hierdoor is de jaarlijkse onttrekking
bepaald door het restantsaldo (€ 816.129) per 1-1-2017 te delen
door de resterende afschrijvingsjaren (32 jaar) is € 25.504.
* Bestemmingsreserve
Incidenteel
* Startdatum 1 januari 2010
Einddatum 31 december 2049
* Het stellen van een nadere norm is niet aan de orde omdat het saldo
is geoormerkt om een deel van de afschrijvingslasten te dekken die
voortvloeien uit de bouw van een brede school te Ruinerwold.
* N.v.t.
* De jaarlijkse afschrijvingslasten van vermeld investeringskrediet.
* N.v.t.
* Raad
* * -

B&W 26-3-2019

Gemeente De Wolden

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Programma

DWD ontwikkelt met kleur en talent

Portefeuillehouder M. Pauwels
Nummer

5-202-20004

Naam

Reserve brede school Schoolbrink Zuidwolde

Budgethouder

Hoofd eenheid Strategisch BeleidsCentrum

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
€
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Ja
€
Stortingen in 2019
€
Onttrekkingen in 2019
€
Te verwachten stand per 31 december 2019
€
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
2021
2022
Te verwachten stand per 1 januari
1.106.728 1.072.143 1.037.558
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Voorziene aanwendingen
-34.585
-34.585
-34.585
Te verwachten stand per 31 december
1.072.143 1.037.558 1.002.973
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond

3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Storting
Onttrekking
Risicocalculatie
Bevoegdheid
Ontwikkelingsplanning
Algemene opmerkingen

B&W 26-3 -2019

1.141.313

-34.585
1.106.728
2023
1.002.558
-34.585
968.388

* Deze reserve heeft als doel de dekking van een deel van de kapitaallasten die verband houden met de bouw van een brede school aan de
Schoolbrink te Zuidwolde.
* Op 22 december 2011 en op 8 maart 2012 heeft de raad een krediet
van € 2.345.490 beschikbaar gesteld voor de definitieve huisvesting
en een bedrag van € 340.000 (bruto) voor infrastructurele zaken.
De laatstgenoemde kosten zijn ineens gedekt t.l.v. de ‘Reserve
investeringsprojecten’.
Ten laste van deze reserve is ook een bedrag overgeheveld van
€ 1.255.250 naar een afzonderlijke dekkingsreserve. Deze wordt
gebruikt voor de dekking van een deel van de jaarlijkse kapitaallasten (t/m het jaar 2053) van € 73.149 van het bouwkrediet, zulks
met ingang van 2013.
I.v.m. de stelselwijziging BBV ingaande 2017 wordt geen rente meer
bijgeschreven op de reserve. Hierdoor is de jaarlijkse onttrekking
bepaald door het restantsaldo (€ 1.210.483) per 1-1-2017 te delen
door de resterende afschrijvingsjaren (35 jaar) is € 34.585.
* Bestemmingsreserve
Incidenteel
* Startdatum 1 januari 2013
Einddatum 31 december 2053
* Het stellen van een nadere norm is niet aan de orde omdat het saldo
is geoormerkt om een deel van de afschrijvingslasten te dekken die
voortvloeien uit de bouw van een brede school aan de Schoolbrink te
Zuidwolde.
* N.v.t.
* De jaarlijkse afschrijvingslasten van vermeld investeringskrediet.
* N.v.t.
* Raad
* * -

Blz. 41

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Gemeente De Wolden

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

J. van ‘t Zand

Budgethouder

Manager eenheid Advies & Control

Nummer

5-202-20005

Naam

Dekkingsreserve infrastructuur

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke stortingen 2019 om stand op peil te houden
Overboeking van de reserve investeringsprojecten
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
3.225.447
Noodzakelijke stortingen
Voorziene aanwendingen
-170.678
Te verwachten stand per 31 december
3.054.769
Mogelijke claims
1.

Doel

2.

Historische achtergrond

3.

Soort

4.

Looptijd

5.

Benodigd minimaal/
maximaal peil

6.

Storting

7.

Onttrekking

8.
9.
10.
11.

Risicocalculatie
Bevoegdheid
Ontwikkelingsplanning
Algemene opmerkingen

Blz. 42

3.396.125

2021
3.054.769

€
€
€
€
€
2022
2.884.091

-170.678
2.884.091

-170.678
2.713.413

-170.678
2.542.735

P.m.
-170.678
3.225.447
2023
2.713.413

* Deze reserve heeft als doel jaarlijks een bijdrage aan de exploitatie
te leveren ter grootte van de gemiddelde kapitaallasten van de per
1-1-2017 nog niet afgeronde investeringskredieten die aanvankelijk
ineens zouden worden afgeschreven t.l.v. de ‘Reserve investeringsprojecten’.
Laatstgenoemde reserve had als doel om middelen te stallen die
beschikbaar zijn voor het dekken van (grotere) investeringsprojecten.
Als gevolg van het gewijzigde BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is afschrijving ineens van investeringen ten laste van een
reserve niet meer toegestaan.
* Door de wijziging van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)
per 1-1-2017 is een deel van de middelen uit de ‘Reserve investeringsprojecten’ overgeheveld naar een afzonderlijke ‘Dekkingsreserve
infrastructuur’. Daaruit wordt dan gedurende 20 jaar een deel t.g.v.
de exploitatie gebracht, dit ter grootte van de gemiddelde kapitaallasten van de per die datum nog niet afgeronde investeringskredieten
die ineens zouden worden afgeschreven t.l.v. de ‘Reserve investeringsprojecten’.
* Bestemmingsreserve
Structureel
* Startdatum: 1 januari 2017
Einddatum:
1 januari 2038
* De omvang is bepaald door de per 1-1-2018 nog niet afgeronde
investeringskredieten die aanvankelijk ineens zouden worden afgeschreven t.l.v. de Reserve investeringskredieten´
Gelet op de aard van de reserve geldt er geen maximum peil.
* Wordt geregeld bij de vaststelling van de begroting(swijzigingen)
en/of bij de bestemming van de jaarrekeningsaldi. Zo is in 2018 nog
aanvullend € 313.822 t.b.v. de aanleg fietspad W. Moesweg te
Zuidwolde en € 150.000 voor het fietspad langs de Koekangerweg in
deze reserve gestort.
* Een bedrag oplopend naar € 170.678, zijnde ongeveer 1/20e deel van
de reserve wordt jaarlijks ten gunste van de exploitatie gebracht.
* * Raad
* * -

B&W 26-3-2019

Gemeente De Wolden

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Programma

DWD ontwikkelt met kleur en talent

Portefeuillehouder M. Pauwels
Nummer

5-202-20006

Naam

Reserve bouw bibliotheek MFA de Wijk (nieuw)

Budgethouder

Hoofd eenheid Strategisch BeleidsCentrum

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018(volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
108.871
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Voorziene aanwendingen
-3.629
Te verwachten stand per 31 december
105.242
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond

3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Storting
Onttrekking
Risicocalculatie
Bevoegdheid
Ontwikkelingsplanning
Algemene opmerkingen

B&W 26-3 -2019

Ja

€
€
€
€
€

112.500

2021
105.242

2022
101.613

-3.629
108.871
2023
97.984

-3.629
101.613

-3.629
97.984

-3.629
94.355

* Deze reserve heeft als doel de dekking van een deel van de kapitaallasten (afschrijving) die verband houden met de bouw van een
bibliotheek in de MFA te de Wijk.
* Op 27 september 2018 heeft de raad een krediet van € 112.500
beschikbaar gesteld. Deze reserve wordt gebruikt voor de dekking
van de jaarlijkse afschrijvingslasten (t/m het jaar 2050) van € 3.629
van dit krediet, zulks met ingang van 2019.
* Bestemmingsreserve
Incidenteel
* Startdatum 1 januari 2019
Einddatum 31 december 2050
* Het stellen van een nadere norm is niet aan de orde omdat het saldo
in de reserve is geoormerkt om de afschrijvingslasten te dekken die
voortvloeien uit de bouw van de bibliotheek in de MFA te de Wijk
* N.v.t.
* De jaarlijkse afschrijvingslasten van vermeld investeringskrediet.
* N.v.t.
* Raad
* * -

Blz. 43

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Reserve

Gemeente De Wolden

Programma

DWD actief en opgeruimd

Portefeuillehouder Jan van ‘t Zand
Nummer

5-202-20007

Naam

Reserve aanleg kunstgrasvelden 2019 (nieuw)

Budgethouder

Hoofd eenheid Strategisch BeleidsCentrum

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018(volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
1.000.000
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Voorziene aanwendingen
Te verwachten stand per 31 december
1.000.000
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond

3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Storting
Onttrekking
Risicocalculatie
Bevoegdheid
Ontwikkelingsplanning
Algemene opmerkingen

Blz. 44

1.000.000

2021
1.000.000

€
€
€
€
€

2022
1.000.000

1.000.000
2023
1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Ja

0

* Deze reserve heeft als doel de dekking van een deel van de kapitaallasten (afschrijving) die verband houden met de aanleg van kunstgrasvelden in de gemeente De Wolden in 2019.
* Op 8 november 2018 heeft de raad besloten een bedrag van € 1,0
miljoen aan de algemene reserve te onttrekken en te storten in een
nieuw te vormen ‘Reserve aanleg kunstgrasvelden 2019’.
Deze reserve wordt gebruikt voor de dekking van de jaarlijkse
afschrijvingslasten. Na beschikbaarstelling van de benodigde
kredieten zal worden bepaald welk bedrag jaarlijks aan deze
reserve wordt onttrokken.
* Bestemmingsreserve
Incidenteel
* Startdatum 1 januari 2020
Einddatum
31 december ……….
* Het stellen van een nadere norm is niet aan de orde omdat het saldo
in de reserve is geoormerkt om de afschrijvingslasten te dekken die
voortvloeien uit de aanleg van kunstgrasvelden in de gemeente De
Wolden.
* N.v.t.
* De jaarlijkse afschrijvingslasten van vermeld investeringskrediet.
* N.v.t.
* Raad
* * -

B&W 26-3-2019

Gemeente De Wolden

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Voorziening

Programma

DWD actief en opgeruimd

Portefeuillehouder J. van ‘t Zand
Nummer

5-203-10002

Naam

Voorziening afvalbeleid

Budgethouder

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Overboeking naar de algemene reserve 2019
Onttrekkingen 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
Te verwachten stand per 1 januari
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Mutatie ten gunste van jaarexploitatie en overige
aanwendingen
Te verwachten stand per 31 december
Mogelijke claims
1. Doel

2. Historische
achtergrond
3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting
7. Onttrekking

8.
9.
10.
11.

Risicocalculatie
Bevoegdheid
Ontwikkelingsplanning
Algemene
opmerkingen

B&W 26-3 -2019

Hoofd eenheid Strategisch Beleids Centrum

Nee

2020

0

0

2021

0

0

2022

€
€
€
€
€
0

0

2023

0

0
0
0
0

0

* Deze voorziening is bedoeld om fluctuaties in de kosten van de afvalverwerking te egaliseren om daarmee bovenmatige schommelingen
in het tarief van de afvalstoffenheffing te voorkomen.
Na een aanvankelijke afschaffing van deze voorziening is bij raadsbesluit d.d. 11 december 2014 (behandeling decemberrapportage
2014) besloten tot een herinvoering hiervan.
* De middelen in deze voorziening zijn afkomstig van Essent uit een
terugbetaling van het commanditair kapitaal realisatie GAVIinstallatie Stichting Contractpartners VAM (STIVAM) en saldo
jaarrekeningen inzameling huishoudelijk afval.
* Voorziening
Structureel
* Startdatum 1 januari 2014
Einddatum Niet bepaald
* * Afhankelijk van de jaarlijkse exploitatieresultaten vinden er jaarlijks
stortingen in deze voorziening plaats.
* Afhankelijk van de jaarlijkse exploitatieresultaten vinden er jaarlijks
onttrekkingen aan deze voorziening plaats. In 2017 is de voorziening
tot nihil teruggebracht onder andere i.v.m. egalisatie van extra
gemaakte kosten milieustraat Zuidwolde, extra BTW over de afvalstoffenbelasting en tegenvallende opbrengsten verkoop ingezamelde
kunststoffen.
* * College
* * Bij de jaarlijkse vaststelling van de tarieven wordt rekening gehouden
met de stand van deze voorziening en de voorziene investeringen
zulks in relatie tot het voornemen om een 100% kostendekking te
handhaven.

Blz. 45

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Voorziening

Gemeente De Wolden

Programma

Diverse

Portefeuillehouder

Diverse

Budgethouder

Hoofd eenheid Realisatie & Beheer

Nummer

5-203-10003

Naam

Voorziening onderhoud gebouwen

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Stortingen in 2019 (incl. 2% prijsstijging)
Overige stortingen 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
1.489.749
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
319.406
Onttrekkingen
-859.878
Te verwachten stand per 31 december
949.277
Mogelijke claims

Nee

€
€
€
€
€
€

1.412.530
319.406

2021
949.277

2022
739.654

-242.187
1.489.749
2023
629.106

319.406
-529.029
739.654

319.406
-429.954
629.106

319.406
-183.856
764.656

1. Doel

* Deze voorziening is bedoeld om bovenmatige schommelingen in de
jaarlijkse onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen op te
vangen.
2. Historische achtergrond * De voorziening wordt tevens gebruikt voor het opvangen van het
tekort op het jaarlijks budget in de eerstkomende jaren. Er wordt
verwacht dat de voorziening voldoende zal zijn om dit aflopend
jaarlijks tekort op te kunnen vangen.
Deze voorziening is niet van rijkswege geoormerkt maar dient in
stand te worden gehouden omdat er vastgesteld gemeentelijk beleid
aan ten grondslag ligt, namelijk het onderhoudsbeheersprogramma
gemeentelijke gebouwen (herzien in 2018).
3. Soort
* Voorziening
Structureel
4. Looptijd
* Startdatum 1 januari 1998
Einddatum Niet bepaald.
5. Benodigd minimaal/
* Deze voorziening kent geen minimaal/maximaal peil. Het saldo moet
maximaal peil
voldoende zijn om schommelingen in de jaarlijkse kosten op te
kunnen vangen.
6. Storting
* De storting is gebaseerd op het onderhoudsprogramma en wordt
geïndexeerd met 2% per jaar. Omdat de prijsstijging reeds in de
storting is meegenomen, wordt geen rente (meer) toegevoegd.
7. Onttrekking
* De onttrekkingen zijn eveneens gebaseerd op het onderhoudsbeheersprogramma gebouwen 2019-2028.
8. Risicocalculatie
*
9. Bevoegdheid
* College
10. Ontwikkelingsplanning
* Vaststelling onderhoudsniveau
11. Algemene opmerkingen * De onderhoudskosten voor enig jaar (conform onderhoudsbeheerprogramma) kunnen mutaties ondergaan door, algemene prijsstijgingen enig jaar, mutaties in gebouwen bestand, mutaties in
onderhoudsobjecten binnen een gebouw, mutaties als gevolg van
voortschrijdend inzicht, wijziging van de gemiddelde kosten, etc.

Blz. 46

B&W 26-3-2019

Gemeente De Wolden

Voorziening

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Programma

DWD gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend

Portefeuillehouder

R. de Groot

Budgethouder

Manager eenheid Advies & Control

Nummer

5-203-10005

Naam

Voorziening pensioen- en wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
1.002.633
Noodzakelijke storting op peil te houden
23.705
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Onttrekkingen
-25.143
Te verwachten stand per 31 december
1.001.195
Mogelijke claims

Ja

€
€
€
€
€

1.003.578
23.705

2021
1.001.195
23.705

2022
999.254
23.705

-24.650
1.002.633
2023
996.800
23.705

-25.646
999.254

-26.159
996.800

-26.682
993.823

1. Doel

* Deze voorziening is bedoeld voor de bekostiging van de pensioen- en
wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders.
2. Historische achtergrond * In 2012 is op grond van een APPA Plan Kapitaal polis een bedrag ter
grootte van € 294.574,- ontvangen van pensioenverzekeraar Loyalis
N.V. te Heerlen wegens uitkering pensioenverplichtingen van een
voormalige wethouder. Dit bedrag is gestort in deze voorziening. Zo
nodig wordt jaarlijks bijgestort in deze voorziening om, samen met het
opgebouwde tegoed bij Loyalis, de doorgerekende pensioenverplichtingen te kunnen opvangen, waarbij een aanpassing van de rekenrente
en de sterftetabel van invloed kan zijn. Naast een eventuele bijstorting
wordt jaarlijks een bedrag onttrokken wegens uitkeringen aan belanghebbende(n).
3. Soort
* Voorziening
Structureel
4. Looptijd
* Startdatum 1 januari 2012
Einddatum Wordt bepaald door tijdstip van overlijden.
5. Benodigd minimaal/
* Deze voorziening kent geen minimaal/maximaal peil. De uitkering(en)
maximaal peil
en het saldo moeten voldoende zijn om de kosten van de jaarlijkse
pensioen- en wachtgeldverplichtingen op te kunnen vangen.
6. Storting
* De jaarlijkse storting is gebaseerd op de overeenkomsten die door de
gemeente met pensioenverzekeraar Loyalis Leven N.V. zijn afgesloten
en op het verschil tussen het opgebouwde saldo en de verwachte
onttrekkingen.
7. Onttrekking
* De onttrekkingen zijn gebaseerd op de jaarlijkse bedragen van de
pensioenverplichtingen van de voormalige wethouder(s), verhoogd met
2% inflatie per jaar.
8. Risicocalculatie
*
9. Bevoegdheid
* College
10. Ontwikkelingsplanning * 11. Algemene opmerkingen * Het gros van de jaarlijks uitbetaalde pensioenuitkeringen van de exwethouders komen ten laste van de reguliere exploitatie. Een uitzondering vormt één wethouder waarvoor een kapitaaluitkering werd
ontvangen en waarvan de uitkering jaarlijks wordt onttrokken aan deze
voorziening. De opgebouwde pensioenverplichtingen van diegenen, die
deze leeftijd nog niet hebben bereikt, zijn deels gestald bij Loyalis en
deels in deze voorziening. Ook de te betalen wachtgeldverplichtingen
komen ten laste van de voorziening.
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Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Voorziening

Gemeente De Wolden

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

J. van ‘t Zand

Budgethouder

Manager eenheid Advies & Control

Nummer

5-203-10007/8

Naam

Voorziening dubieuze debiteuren (algemeen én soza)

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
337.221
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Voorziene aanwendingen
Te verwachten stand per 31 december
337.221
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond

3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting
7. Onttrekking
8. Risicocalculatie
9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning
11. Algemene opmerkingen
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Nee

€
€
€
€
€

337.221

2021
337.221

2022
337.221

337.221
2023
337.221

337.221

337.221

337.221

* Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van de financiële
risico’s voortvloeiende uit vermoedelijk oninbare debiteuren.
* Uit de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek volgt dat de jaarstukken
van de gemeente een getrouw beeld moet geven van de waardering
van vorderingen. Voor zover hierover twijfel is, dient dit zo goed
mogelijk te worden geschat en dient zonodig een voorziening te
worden gevormd.
Ter bepaling van de minimale norm wordt als uitgangspunt genomen het bedrag dat is bepaald voor de als dubieus benoemde
debiteuren, plus 30% van het overige openstaande bedrag van de
debiteuren sociale zaken per 31 december.
* Voorziening
Structureel
* Startdatum 1 januari 2004
Einddatum Niet bepaald
* Het minimum bedrag wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de
openstaande dubieuze debiteuren per 31 december.
* Afhankelijk van stand invordering.
* Afboeking vorderingen op het moment dat oninbaarheid zeker is.
* * College
* * Per 31 december 2018 was de stand:
 Belastingvorderingen en dergelijke t.m. 2017
€
54.716
 Vorderingen oude bijstandsdebiteuren (sinds een
aantal jaren wordt speciaal aandacht besteed aan
invordering van deze vorderingen)
€ 282.505
 Totaal
€ 337.221
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Gemeente De Wolden

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Voorziening

Programma

Duurzaam leven in DWD

Portefeuillehouder M. Pauwels
Nummer

5-203-10009

Naam

Voorziening riolering

Budgethouder

Hoofd eenheid Realisatie & beheer

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Overboeking naar de algemene reserve 2019
Onttrekkingen 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
287.633
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
Mutatie ten gunste van jaarexploitatie en overige
aanwendingen
Te verwachten stand per 31 december
287.633
Mogelijke claims
1. Doel

2. Historische
achtergrond
3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil
6. Storting
7. Onttrekking
8. Risicocalculatie
9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning
11. Algemene
opmerkingen
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2021
287.633

2022
287.633

287.633
0
0
0
287.633
2023
287.633

287.633

287.633

287.633

Nee

€
€
€
€
€

* Dekking van investeringen (Kapitaallasten) en onderhoudslasten met
betrekking tot onderhoud en vervanging van bestaande vrijverval
riolering, drukriolering, technische installaties en IBA’s.
Doel is om sterke fluctuaties in de tariefstelling te voorkomen.
* Op 6 november 2014 heeft de raad besloten tot invoering van een
voorziening. Bij vervanging van riolering is er op lange termijn sprake
van hoge kosten. Een voorziening middelt deze kosten, zodat sterke
fluctuaties in de tarieven worden beperkt.
* Egalisatievoorziening
Structureel
* Startdatum 6 november 2014
Einddatum Niet bepaald
* Het benodigde minimale of maximale peil is gebaseerd op vastgestelde
watertakenplan Fluvius, dat iedere zes jaar wordt geactualiseerd. Het
saldo moet voldoende zijn om de extreme schommelingen in de rioolheffing te kunnen opvangen.
* Jaarlijks op basis vastgestelde watertakenplan Fluvius.
* Gebaseerd op het uitvoeringsprogramma en kostendekkingsplan van
het vastgestelde watertakenplan Fluvius.
* Conform planning watertakenplan Fluvius zorgen voor juiste stand
voorziening om fluctuaties in tariefstelling te beperken.
* College.
* Door werkelijke stand van de voorziening af te stemmen op de
gewenste stand conform het watertakenplan Fluvius, zorgen voor
voldoende middelen om fluctuaties in tariefstelling te beperken.
* De benodigde stand van deze voorziening is gebaseerd op het
geldende door de raad vastgestelde watertakenplan Fluvius.
Noot: voor nu is dit het watertakenplan Fluvius 2016 – 2021 dat is
vastgesteld op 26 november 2015.
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Voorziening

Gemeente De Wolden

Programma

DWD gastvrij, initiatiefrijk en gastvrij

Portefeuillehouder R. de Groot
Nummer

5-203-10010

Naam

Voorziening premie 3e jaar WW (nieuw)

Budgethouder

Hoofd eenheid Advies & Control

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019 om stand op peil te houden
Overboeking naar de algemene reserve
Onttrekkingen 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
220
Noodzakelijke storting om stand op peil te houden
119
Mutatie ten gunste van jaarexploitatie en overige
aanwendingen
Te verwachten stand per 31 december
339
Mogelijke claims

2021
339
125

€
€
€
€
€

2022
464
131

107
113
0
0
220
2023
595
138

464

595

733

Ja

1. Doel
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

* Deze voorziening is bedoeld voor de dekking van de kosten wegens
toekenning van een reparatie-uitkering aan medewerkers wegens
compensatie op een toegekende WW-uitkering.
Historische
* Bij de jaarrekening 2018 is een nieuw gevormde voorziening ingeachtergrond
steld die bedoeld is als dekking van de kosten wegens toekenning
van een reparatie-uitkering aan medewerkers waarbij de werkloosheid langer duurt dan de periode van de WW-uitkering of waarbij de
opbouw van de WW-uitkering lager of korter is, dan zou hebben
gegolden op grond van de WW op 31 december 2015.
Soort
* Voorziening
Structureel
Looptijd
* Startdatum 1 januari 2018
Einddatum Niet bepaald
Benodigd minimaal/
* Deze voorziening kent geen minimaal/maximaal peil. De uitkemaximaal peil
ring(en) en het saldo moeten voldoende zijn om de kosten van de
wettelijke verplichtingen op te kunnen vangen.
Storting
* De jaarlijkse storting is gebaseerd op de ingehouden werknemerspremie op het brutosalaris van de werknemer, meerjarig verhoogd
met ruim 5,5% (aanname).
Onttrekking
* De onttrekkingen zijn gebaseerd op de jaarlijks toegekende reparatie-uitkeringen aan de daarvoor in aanmerking komende personen.
Risicocalculatie
* N.v.t.
Bevoegdheid
* College
Ontwikkelingsplanning * Algemene opmerkingen * -
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Gemeente De Wolden

Nota Reserves & Voorzieningen 2020 – 2023

Voorziening

Programma

Duurzaam leven in DWD

Portefeuillehouder G. Hempen
Nummer

5-203-20001

Naam

Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie

Budgethouder

Hoofd eenheid Realisatie & beheer

Financiële informatie
Stand per 31 december 2018 (volgens jaarrekening 2018)
Noodzakelijke storting 2019
Stortingen in 2019
Onttrekkingen in 2019
Te verwachten stand per 31 december 2019
Verwacht verloop voor de jaren daarna
2020
Te verwachten stand per 1 januari
Noodzakelijke storting om stand op peil te
houden
Aanvulling ten laste van jaarexploitatie
Voorziene aanwendingen
Te verwachten stand per 31 december
Mogelijke claims
1. Doel
2. Historische achtergrond
3. Soort
4. Looptijd
5. Benodigd minimaal/
maximaal peil

6. Storting
7. Onttrekking
8. Risicocalculatie

9. Bevoegdheid
10. Ontwikkelingsplanning
11. Algemene opmerkingen

0

2022

0

0

2023

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van verliezen in bouwgrondcomplexen
* De middelen zijn of worden in deze voorziening gestort in het jaar
waarin voor het eerst een toekomstig verlies wordt geprognosticeerd.
* Voorziening
* Startdatum 2004
Einddatum Niet bepaald.
* Jaarlijks vindt actualisatie plaats van alle bouwgrondcomplexen en
wordt de verwachte eindwaarde berekend. Op het moment dat een
verlies wordt geprognosticeerd, wordt een voorziening getroffen tegen
de contante waarde van dat geprognosticeerde verlies. Hierdoor is het
nader bepalen van een (minimale c.q. maximale) norm en het doen
van verdere stortingen niet aan de orde is. Eventuele vrijval van
middelen kan eerst worden bepaald als complexen definitief worden
afgesloten.
* Vanuit exploitatiebegroting
* Bij afsluiten van negatieve complexen (zie paragraaf grondbeleid)
* De voorziening wordt gevormd tegen de contante waarde van het
berekende verlies op eindwaarde. Door jaarlijkse rentebijschrijving
groeit de omvang van de voorziening tot het geprognosticeerde verlies
op eindwaarde.
* * Aflopend
* Jaarlijks vindt een beoordeling plaats van de verwachte verliezen
bouwgrondexploitatie en wordt het saldo van deze voorziening tegen
contante waarde daarop afgestemd.
Op dit moment is de voorziening gereserveerd voor het compenseren
van verliesgevende complexen op het moment van afsluiting.
Specificatie per 31-12-2017:
N.v.t.
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0

2021

€
€
€
€
€

€ nihil
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