
Bijlage 1b Vervallen reserves en voorzieningen

nr naam reserve of voorziening doel toelichting

302 Reserve Functioneel leeftijdsontslag 
brandweer

Reserve is omgevormd tot voorziening.

307 Reserve exploitatieresultaten De reserve resultaten vorige dienstjaren wordt gebruikt 
voor de verrekening van de budgetoverhevelingen en 
jaarrekeningresultaat bij de jaarrekening (conform 
BBV).

De reserve Exploitatieresultaten wordt enkel gebruikt om 
het jaarrekeningresultaat goed te kunnen presenteren en 
om de budgetoverheveling van jaar t naar t+1 vorm te 
geven. Dit zijn in beide administratieve reden, waaraan 
verder geen raadsdoelstellingen aan zijn verbonden. In de 
administratie zullen we de reserve vanwege deze redenen 
wel laten bestaan, maar we zullen het saldo presenteren 
als onderdeel van de algemene reserve. 

313 Reserve Frictiekosten flexpool De reserve frictiekosten flexpool is bestemd voor 
opvangen van de meerkosten in de flexpool. De 
personele kosten in de flexpool zijn opgenomen in de 
exploitatie. Door middel van detachering of interne 
doorbelasting wordt dekking verkregen voor deze 
personele kosten. Eventuele meerkosten worden 
gedekt uit deze reserve.  

De reserve vervalt in zijn geheel. Is al besloten bij Burap 
2018, alleen nog niet formeel verwerkt.

341 Reserve Juridische risico's Het doel van deze reserve is om de financiële gevolgen 
van juridische uitspraken op te kunnen vangen bij met 
name grondexploitatie-ontwikkelingen.

De reserve kan vervallen omdat ie a: leeg is en b: voor 
risico's houden we de AR aan met vermelding in Naris.

Huidige omvang is € 10.200.000. Dit bedrag valt  niet vrij 
ten bate van de algemene middelen maar wordt ingezet 
om een voorziening te vormen.

365 Reserve Onderhoud wegen Deze reserve heeft een egalisatiedoelstelling. Hierin 
worden de exploitatiebudgetten t.b.v. grootonderhoud 
gestort van de projecten die nog niet in het lopende 
jaar zijn uitgegeven. 

Sinds het verplicht activeren van wegen projecten 
>100.000 in 2016, wordt deze reserve alleen gebruikt voor 
de kleine MOP
projecten <100.000 euro. Er zijn geen extreme 
schommelingen per jaar op kleine MOP wegen projecten, 
waardoor het advies is 
om het saldo in het jaarrekeningresultaat te laten vallen 
en de reserve te laten vervallen.

390 Reserve Investeringen wegen
431 SI-Mijlpalen Deze reserve SI heeft als doel de voorbereiding 

mijlpalen 2016 en 2018 en bijzondere mijlpaal 1e 
Koningsdag Nieuwe Stijl 2015 te faciliteren.

Reserve is leeg, geen bestedingsdoel meer, kan 
opgeheven worden.

465 SI-Leefwerf de Biesbosch Deze reserve is leeg en kan vervallen.

489 SI-Levendige Binnenstad Deze reserve SI levert een bijdrage aan de financiering 
van het programma Levendige Binnenstad dat in 2012 is 
goedgekeurd. Doel is een bijdrage leveren aan een 
vitale en levendige binnenstad, met een centrumfunctie 
voor de hele regio. De relatie tussen economie en 
cultuur wordt binnen het programma Levendige 
Binnenstad verder versterkt. Het programma loopt tot 
2018.

Reserve is leeg, geen bestedingsdoel meer, kan 
opgeheven worden.

499 SI-Vrije ruimte De reserve SI betreft dat deel van het totale 
beschikbare bedrag aan dekking dat nog niet door de 
raad van een specifieke bestemming is voorzien (en dus 
nog inzetbaar is als investeringsruimte). Op deze 
deelreserve wordt ook de rentebijschrijving van alle SI-
reserves geboekt.

De SI Vrije ruimte heeft gefungeerd als 'reservepot' 
binnen het totaalcomplex aan SI waar tevens de jaarlijkse 
rentebijschrijving voor de afzonderlijke SI-deelreserves 
aan werd toegevoegd. Ook vrijval binnen SI werd aan de 
SI Vrije ruimte toegevoegd. Deze functies zijn niet meer 
actief, waardoor opheffing van de reserve wordt 
voorgesteld.

609 Onderhoudsvoorziening NMC Deze voorziening heeft als doel het gelijkmatig verdelen 
van de lasten van het groot onderhoud NMC over een 
aantal begrotingsjaren (art. 44 lid 1c BBV).

Voorziening kan komen te vervallen wegens het 
ontbreken van actuele mjop en het daardoor niet voldoen 
aan de BBV richtlijnen. 

616 Onderhoudsvoorziening VZ 
Waterzigt Weizigt NMC

Deze voorziening heeft als doel het gelijkmatig verdelen 
van de lasten van het groot onderhoud Waterzigt 
(Aquarama) over een aantal begrotingsjaren (art. 44 lid l 
c BBV) en het reserveren van gelden voor het 
organiseren van een tentoonstelling.

Voorziening kan komen te vervallen wegens het 
ontbreken van actuele mjop en het daardoor niet voldoen 
aan de BBV richtlijnen. 


