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Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Het doel van de nota is de bestaande kaders tegen het licht te houden en de raad uitgebreid te 
informeren over welke reserves en voorzieningen er zijn. Hierbij wordt expliciet op de omvang 
van met name de reserves ingegaan en het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. 

Van de reserves is bekeken of het doel van de reserve nog actueel is. Van iedere reserve is 
bepaald of er een minimum en maximum omvang moet zijn. Daarnaast is gekeken naar de 
rentetoerekening. 

Voorgesteld wordt de nota vast te stellen als kader -alsmede de bijlagen B en C als separate 
opsomming van alle actuele reserves en voorzieningen- en te besluiten drie reserves op te heffen 
en aan twee reserves geen inflatie meer toe te voegen. 

Opdracht: 
Het is gebruikelijk dat eens per vier jaar de nota reserves en voorzieningen wordt geactualiseerd. 

Aanleiding: 
Bij de behandeling van de gemeenterekening 2010 in mei 2011 is toegezegd dat een 
geactualiseerde nota reserves en voorzieningen gelijktijdig met de Programmabegroting 2012 
wordt aangeboden. 

Doelstelling: 
Periodiek worden de reserves en voorzieningen aan een herijking onderworpen. De resultaten 
hiervan worden in de vorm van een nota aan de raad gepresenteerd. Het doel van de nota is de 
bestaande kaders tegen het licht te houden en de raad uitgebreid te informeren over welke 
reserves en voorzieningen er zijn. Hierbij wordt expliciet op de omvang van met name de reserves 
ingegaan en het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. 

Mogelijke oplossingen: 
De nota beschrijft binnen welk wettelijk kader omgegaan moet worden met reserves en 
voorzieningen. Daarnaast wordt aangegeven welke begrippen worden gehanteerd en wat de 
functies zijn van de reserves en voorzieningen. In hoofdstuk 4 van de nota wordt het 
beleidskader afzonderlijk uiteengezet voor de reserves, de voorzieningen en het rentebeleid. Ten 
slotte gaan we in hoofdstuk 5 in op de aanwezige reserves en voorzieningen en worden 
verbetervoorstellen gedaan en voorstellen tot het opheffen van enkele reserves. 

De volgende aspecten zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de nota reserves en 
voorzieningen 2011: 
• nut en noodzaak moeten duidelijk zijn om de reserve c.q. de voorziening te handhaven; 
• bij opheffing van de reserve c.q. voorziening wordt het saldo overgeboekt naar de vrij 

aanwendbare reserve; 
• in principe geen rentebijschrijving aan reserves. 
Bij de evaluatie van de reserves is bekeken of het doel van de reserve nog actueel is en van 
iedere reserve is bepaald of er een minimum en maximum omvang moet zijn. Indien een reserve 
onder de minimale omvang komt, zullen dusdanige maatregelen worden genomen dat de reserve 
binnen drie jaar weer de minimum omvang heeft bereikt. Indien een reserve boven de maximum 
omvang uit komt, wordt het meerdere in principe afgeroomd ten gunste van de vrij aanwendbare 
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reserve. Daarnaast is gekeken naar de rentetoerekening. De algemene beleidslijn van de 
gemeente Hellendoorn is dat er geen rente wordt toegevoegd aan de reserves. Daarop zijn 
uitzonderingen mogelijk. In bijlage B bij de nota staan alle reserves vermeld. 

Bij de beoordeling van de voorzieningen is gekeken naar de volgende criteria: 
• Is er sprake van: 

o Een egalisatiemotief, waarvan de oorzaak zijn oorsprong vindt in eerdere begrotingsjaren; 
o Verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 

redelijkerwijs te schatten; 
o Een bestedingsgebonden bijdrage van derden; 
o Een daadwerkelijk risico dat adequaat is onderbouwd; 

• Heeft de voorziening de juiste omvang; 
• Is het risico dat wordt afgedekt van materiële betekenis. 
In bijlage C bij de nota staan alle voorzieningen vermeld. 

Uit de evaluatie komt naar voren dat drie reserves opgeheven kunnen worden: 
Reserve vervanging bij ziekte 
Conform advies in de nota invulling taakstelling inhuur, advies en formatie van november 2009 is 
besloten dat er geen inhuur van derden meer plaatsvindt bij ziekte. Dit betekent dat ziekte binnen 
het team opgevangen moet worden en dat vaker concessies gedaan moeten worden aan de 
uitvoering of de kwaliteit. 

Reserve werkgelegenheid 
De reserve wordt nu nog aangewend voor de kosten van overrealisatie van de taakstelling van de 
sociale werkvoorziening. De verwachting is dat de reserve eind 2011 leeg is en bij de 
jaarrekening 2011 kan worden opgeven. 

Reserve voor dorpsuitleg 
De reserve voor dorpsuitleg, voor de bekostiging van zogenaamde 'bovenwijkse' voorzieningen, 
is niet meer benodigd. De laatste jaren worden deze voorzieningen rechtstreeks ten laste van de 
grondexploitaties gebracht. 

Voor twee reserves geldt dat toevoeging van inflatie niet langer nodig is: 
Reserve Salomonsonhuis / zorgpunt 
Aan deze reserve wordt inflatie toegevoegd. Dit stamt uit het verleden toen de kosten van het 
zorgpunt nog gedekt werden uit de reserve. Aangezien de kosten van het zorgpunt volledig in de 
begroting zijn opgenomen, is de noodzaak inflatie bij te schrijven niet meer aanwezig. 

Reserve onderwijsachterstanden- en jeugdbeleid 
Deze reserve wordt uiterlijk in 2013 opgeheven. Er is, naar verwachting, nog financiële ruimte 
voor de uitvoering van één project vallend binnen het doel van de reserve. Deze reserve behoeft 
dus niet op peil gehouden te worden. 

Voorgestelde oplossingen: 
Voorgesteld wordt de nota vast te stellen als kader -alsmede de bijlagen B en C als separate 
opsomming van alle actuele reserves en voorzieningen- en de volgende punten te besluiten: 
• Bij opheffing van een reserve c.q. voorziening wordt het saldo overgeboekt naar de vrij 

aanwendbare reserve; 
• De reserve vervanging bij ziekte opheffen en het saldo van € 96.559,- over boeken naar de 

vrij aanwendbare reserve; 
• De reserve voor dorpsuitleg opheffen; 
• De reserve werkgelegenheid opheffen op het moment dat deze leeg is; 
• Aan de reserve Salomonsonhuis / zorgpunt geen inflatie toevoegen met ingang van 2012; 
• Aan de reserve onderwijsachterstanden- en jeugdbeleid geen inflatie toevoegen met ingang 

van 2012. 
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Communicatie: 
Niet van toepassing. 

Effecten meten: 
Jaarlijks bij zowel de programmabegroting als gemeenterekening de actuele stand van zaken met 
betrekking tot reserves en voorzieningen aangeven. 

Planning: 
Niet van toepassing. 

Concept Besluit: 
• De nota reserves en voorzieningen 2011 vaststellen; 
• Bij opheffing van een reserve c.q. voorziening wordt het saldo overgeboekt naar de vrij 

aanwendbare reserve; 
• De reserve vervanging bij ziekte opheffen en het saldo van € 96.559,-- over boeken naar de 

vrij aanwendbare reserve; 
• De reserve voor dorpsuitleg opheffen; 
• De reserve werkgelegenheid opheffen op het moment dat deze leeg is; 
• Aan de reserve Salomonsonhuis / zorgpunt geen inflatie toevoegen met ingang van 2012; 
• Aan de reserve onderwijsachterstanden- en jeugdbeleid geen inflatie toevoegen met ingang 

van 2012. 

Nijverdal, 11 oktober 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loéarse^hKaris/^rfi- , ^Q imir^omp^tor 

H.G.M. Zwijnenberg, mevr. A.H.Raven BA, 

Advies commissie(s): 
De commissie ABZM stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT02033 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier. 

Nijverdal,lo november 2011 

de voorzitter. 

Bijlagen: 
Nota reserves en voorzieningen 2011 


