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Hoofdstuk 1 - Inleiding. 

 

Een belangrijk uitgangspunt binnen het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) is 

het periodiek actualiseren van voorgeschreven nota’s. De nota Reserves en Voorzieningen is daar 

een onderdeel van. Voortschrijdende ontwikkelingen op het terrein van wetgeving, maar ook 

uitspraken en adviezen van de commissie BBV op vraagstellingen uit het werkveld maakt dit ook 

noodzakelijk.  

De laatst vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen van Bloemendaal is van 2010. Naar 

aanleiding van besluitvorming uit de jaren daarna, gewijzigde wetgeving en geformuleerde 

uitgangspunten in meerdere door de gemeenteraad vastgestelde financiële nota’s zijn de reserves 

en voorzieningen geactualiseerd. Het resultaat hiervan wordt u in deze nota Reserves en 

Voorzieningen 2017 ter vaststelling aangeboden.  

 

Doel 

Voor u als algemeen bestuur van de gemeente is een helder inzicht in noodzaak, ontwikkelingen en 

het verloop van reserves en voorzieningen belangrijk. Het is een onmisbare schakel in het te 

voeren beleid voor nu en in de toekomst. In de vastgestelde nota “Bloemendaal duurzaam 

financieel houdbaar” zijn een viertal pijlers geformuleerd om toe te werken naar een financieel 

toekomstbestendige gemeente. Eén van deze pijlers is het “inzichtelijk maken van het eigen 

vermogen” van de gemeente. Dit wordt bereikt met een actualisatie van de nota Reserves en 

Voorzieningen, alsmede een heroriëntatie op aanwezige stille reserves binnen de gemeentelijke 

vastgoedobjecten, die niet voor de openbare dienst bestemd zijn. 

 

Opzet van de nota 

In de nota is per reserve en voorziening het beleidskader en een toelichting met advies 

opgenomen. Binnen het beleidskader wordt ingegaan op het doel (waarom/waarvoor gevormd), de 

beschikbare middelen in relatie tot dotaties en onttrekking van gelden, alsmede de looptijd. 

Het advies gaat in op de conclusie en het voorstel op welke wijze met de reserve en/of voorziening 

vanaf 1 januari 2017 in het meerjarenbeleid om te gaan. 

 

Conclusies en advies 

Heroverweging van de op 1 januari 2016 aanwezige 36 reserves en 9 voorzieningen heeft op basis 

van eerdere besluitvorming, gewijzigde regelgeving en een reële toetsing voor noodzakelijke 

handhaving geleid tot het volgende advies aan de gemeenteraad: 

Reserves: 24 reserves handhaven en 7 reserves opheffen.  

Bij vaststelling van de Jaarrekening 2015 werd door de gemeenteraad ook besloten een 5-tal 

reserves op te heffen. Volledigheidshalve wordt daar in deze nota ook melding van gemaakt.  

Voorzieningen: 7 voorzieningen handhaven, 2 voorzieningen opheffen en 1 nieuwe voorziening 

instellen. 

Voor een nadere toelichting op vorengenoemd advies per reserve en voorziening wordt u verwezen 

naar de betreffende hoofdstukken in deze nota. 

Op basis van de ramingen naar de stand per 1 januari 2017 resulteert er bij instemming met de 

voorstellen uit deze nota een voorlopige vrijval aan reservegelden van € 139.173. Voorgesteld 

wordt deze gelden toe te voegen aan de Flexibele algemene reserve. 

Nadrukkelijk wordt hierbij wel opgemerkt, dat de werkelijke vrijval als financieel resultaat pas na 

afronding van de Jaarrekening 2016 concreet benoemd kan worden.  

 

Leeswijzer 

De nota is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is een algemene toelichting op de begrippen 

reserves en voorzieningen conform de bestaande regelgeving van het BBV, zoals van toepassing 

binnen de gemeente, opgenomen. In hoofdstuk 3 zijn de actuele reserves weergegeven naar de 

situatie op 1 januari 2016. Daarnaast wordt ingegaan op het beleidskader en het advies ten 

aanzien van algemene, dekkings-, egalisatie- en/of bestemmingsreserves. In hoofdstuk 4 is het 

beleidskader en het advies voor de voorzieningen beschreven. Hierbij is aandacht voor de 

noodzakelijk aanwezige beheerplannen, de gewenste omvang en structurele dotaties en – indien 
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aan de orde – gewenste dekkingsgraad van een voorziening, alsmede de noodzaak tot handhaving 

van de voorziening. Hoofdstuk 5 gaat kort in op het voorgenomen beleid met betrekking tot de 

“stille” reserves. Hoofdstuk 6 bevat een recapitulatie van de (wijziging)voorstellen. 
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Hoofdstuk 2 - Reserves en Voorzieningen en het BBV 

 

2.1 Algemeen 

Het BBV maakt het volgende onderscheid in reserves en voorzieningen: 

 Reserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen voor zover niet bestemd om fluctuaties op 

te vangen in de exploitatiesfeer, ofwel het verschil tussen bezittingen en schulden. Zij behoren 

tot het eigen vermogen van de gemeente; 

 Voorzieningen zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, die bestemd zijn om fluctuaties in de 

exploitatie of latente verplichtingen op te vangen. Zij worden gerekend tot vreemd vermogen 

van de gemeente. 

 

Er is dus een duidelijk onderscheid tussen reserves en voorzieningen, voor de gemeenten 

aangescherpt met de begrippen eigen en vreemd vermogen. Dit geeft al aan dat er meer aan de 

hand is met een voorziening. Een voorziening is in feite een verplichting waarover niet zonder meer 

op een andere wijze mag worden beschikt. 

2.2 Reserves  

Reserves ontstaan ten gevolge van schenkingen, vermogenswinsten, jaarlijkse of incidentele 

stortingen, waaronder ook stortingen uit exploitatieresultaten begrepen kunnen worden. Reserves 

zijn in de basis, in tegenstelling tot voorzieningen, vrij aanwendbaar. Dit betekent dat zij kunnen 

worden gebruikt voor de dekking van investeringsuitgaven, maar ook gebruikt kunnen worden om 

een sluitende begroting aan te kunnen bieden. Overigens zal dit laatste kritisch beoordeeld worden 

binnen de kaders van financieel toezicht dat op provinciaal niveau door gedeputeerde staten wordt 

uitgevoerd.  

De bevoegdheid tot het instellen en opheffen van een reserve is voorbehouden aan de 

gemeenteraad. Dit geldt ook voor het doorvoeren van mutaties binnen een reserve en het wijzigen 

van een bestemming van een reserve. 

2.3 Functies van reserves 

Aan reserves kan een tweetal functies worden toegekend, te weten: 

a. dekkings- of bestedingsfunctie; 

b. bufferfunctie. 

 

Ad a. dekkings- of bestedingsfunctie 

Met uitzondering van de Algemene reserves hebben de overige reserves een vooropgesteld 

doel/bestemming. Zij zijn bewust ingesteld om de middelen ervan te besteden voor het bereiken 

van een bepaalde activiteit/doel, respectievelijk om de kosten van die activiteit of het doel te 

dekken. De algemene reserves zullen daarentegen incidenteel worden gebruikt als dekkings- of 

bestedingsfunctie. Dit kan zijn voor het opvangen van exploitatietekorten, dan wel aanwending 

voor het realiseren van een bepaalde activiteit/doel waarvoor geen bestemmingsreserve is 

gecreëerd. 

 

Ad b. bufferfunctie 

In deze functie dient de reserve om fluctuaties op te vangen. Te denken valt aan financiële 

tegenvallers. Meevallers of exploitatie-overschotten kunnen worden toegevoegd aan de reserve.  

2.4 Onderscheid in reserves. 

Reserves kunnen worden onderscheiden in:  

a. algemene reserves, zijnde reserves met een algemeen karakter en in principe vrij 

aanwendbaar; 

b. bestemmingsreserves, zijnde reserves waaraan vooraf door de gemeenteraad een bepaalde 

bestemming is gegeven;  

c. stille reserves, zijnde reserves waarvan de omvang en/of het bestaan niet uit de balans blijkt.  
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ad a. algemene reserves 
De gemeente Bloemendaal heeft een 3-tal algemene reserves:  

1. de Bufferreserve: deze is beperkt aanwendbaar en ingesteld om risico’s met een incidenteel 

financieel effect, zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, 

ten laste van deze reserve te dekken; 

2. de Flexibele algemene reserve: deze is vrij aanwendbaar als incidentele dekking voor 

onvoorziene lasten; 

3. de algemene reserve Grondexploitatie: deze is alleen aanwendbaar voor het aanvullen van 

tekorten in de voorziening Risico’s grondexploitatie. 

 
ad b. bestemmingsreserves 
Binnen onze gemeente zijn bestemmingsreserves als volgt onderscheiden: 
 egalisatiereserves; 

 dekkingsreserves; 

 overige bestemmingsreserves. 

Bestemmingsreserves hebben een meer expliciet karakter. De gemeenteraad heeft een bepaalde 

bestemming aan deze reserves gegeven. De hoogte van de bestemmingsreserve wordt bepaald 

door het doel waarvoor de reserve is ingesteld. Het staat de raad vrij om de eenmaal aangegeven 

bestemming te wijzigen. Ook de bestemmingsreserves zijn in principe vrij besteedbaar.  

Echter tegenover een aantal bestemmingsreserves staan reeds specifieke verplichtingen, zoals 

toevoegingen aan de exploitatie om ongewenste saldoschommelingen te voorkomen 

(egalisatiefunctie) of het dekken van kapitaalgaven (dekkingsfunctie). Het is noodzakelijk 

bestemmingsreserves periodiek op hun waarde te beoordelen. Bij bestemmingsreserves dient 

rekening gehouden te worden met het onderscheid tussen bestemmingsreserves die nog open 

staan en bestemmingsreserves die aangehouden worden voor de dekking van kapitaallasten van 

activa, die reeds in bezit zijn van de gemeente en reserves met een egalisatiefunctie. Het 

veranderen van de bestemming van genoemde typen bestemmingsreserves heeft immers gevolgen 

voor de exploitatie.  

Met ingang van 2017 dient bij activering van investeringen - ingeval van een bijdrage daarin van 

derden - de netto methode te worden toegepast. Dit geldt voor alle investeringen, dus voor zowel 

die met een economisch- als die met een maatschappelijk nut. In Bloemendaal wordt deze 

methode al toegepast. 

 

ad c. stille reserves 

Dit gaat in de regel om - niet voor de openbare dienst bestemd - gemeentelijk vastgoed 

(gebouwen/ gronden) waarvan de waarde in het economisch verkeer hoger is dan de boekwaarde. 

Van deze reserves is de omvang en/of het bestaan niet uit de balans op te maken. Een 

inventarisatie naar de omvang van deze reserves is opgestart. 

2.5 Rentetoerekening reserves 

Aan de reserves wordt op basis van een wijziging van het BBV met ingang van 1 januari 2017 geen 

rente meer toegerekend. Dit versterkt het verlangde inzicht, de eenvoud en de transparantie. Dit 

werd tot en met 2016 nog wel toegepast over de reserves die als financieringsmiddelen worden 

gebruikt.  

Bloemendaal hanteerde deze regel voor de dekkingsreserves, die ingesteld zijn voor riolerings-

investeringen en verduurzaming van het dorpshuis Vogelenzang. Met het wegvallen van het 

rentecomponent bestaan de reserves nog uitsluitend als dekking voor de afschrijvingslasten. 

2.6 Voorzieningen 

Voorzieningen zijn passiva-posten op de balans. Zij geven een schatting van voorzienbare lasten in 

verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per  

balansdatum min of meer onzeker is en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaand 

aan de balansdatum. Er is een drietal categorieën voorzieningen, te weten: 

 
1. Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s 
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Een voorziening moet gevormd worden voor voorzienbare verplichtingen/risico’s, waarvan de 

mogelijke omvang redelijk te berekenen valt. Er is sprake van een verplichte bestedingsrichting en 

ze worden gerekend tot het vreemd vermogen.  

 
2. Voorzieningen ter egalisering van kosten 

Deze voorzieningen worden gevormd ter egalisering van in de tijd onregelmatig gespreide kosten, 

zoals groot onderhoud. Het vormen hiervan is niet verplicht. Er kan ook voor gekozen worden de 

ongelijkmatig gespreide lasten in de komende begrotingsjaren te nemen als ze zich manifesteren. 

Het beleid op dit punt is vastgelegd in de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’.  

 
3. Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 
De voorziening voor van derden verkregen middelen moet specifiek worden besteed. Bijvoorbeeld 

ontvangen schenkingen met een bestedingsverplichting en de tariefegalisatie inzake heffingen van 

tarieven van derden met restitutieplicht. 

2.7 Rentetoerekening voorzieningen 

De voorzieningen dienen zo goed mogelijk te worden geraamd c.q. ingeschat te worden zodat ze 

dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico’s waarvoor ze zijn gevormd. Om die 

reden is rentetoerekening aan de voorzieningen niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt 

indien de voorziening tegen contante waarde is berekend. Bloemendaal kent geen voorzieningen 

tegen contante waarde en rekent geen rente toe aan voorzieningen. 
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Hoofdstuk 3 - Actualiseren van de reserves. 

3.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleidskader, perspectief en advies van onderstaande op        

1 januari 2016 - na vaststelling van de jaarrekening 2015 - aanwezige reserves.  

 

In onderstaand overzicht is per reserve het voorlopig in de begroting 2017 geraamde saldo op     

1-1-2017 en het advies voor elke reserve opgenomen. Voor een nadere uitleg hierover wordt u 

verwezen naar de toelichting op en het advies voor de reserve in dit hoofdstuk.  

 

 

 
 
  

Saldo           

1-1-2017   

(raming)

Advies

I: Algemene reserve

1 Algemene bufferreserve 2.270.061 Handhaven

2 Flexibele algemene reserve 2.979.731 Handhaven.

3 Algemene reserve grondexploitatie 0 Opheffen. 

II. Dekkingsreserves

4 Dekkingsreserve rioolvernieuwingen 4.249.511 Handhaven

5 Dekkingsreserve riolering buitengebied 552.005 Handhaven

6 Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering 2.203.448 Handhaven

7 Dekkingsreserve automatisering 0 Opgeheven bij vaststelling jaarrekening 2015

8 Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren 79.478 Handhaven

9 Gymn.lokaal Kleine Sparrenlaan 732.187 Handhaven

10 Openbare bibliotheek 0 Opgeheven bij vaststelling jaarrekening 2015

11 Sporthal de Kooi 235.972 Handhaven

12 Verbouwing v.m. gemeentehuis Bennebroek 0 Opgeheven bij vaststelling jaarrekening 2015

13 Duurzame bedrijfswagens 18.125 Handhaven

14 Toplaag kunstgras BSM 93.394 Handhaven

15 Sportlaag kunstgras BSM 30.902 Handhaven

16 Onderbouw kunstgras BSM 67.985 Handhaven

17 Toplaag veld 2 BSM 29.493 Handhaven

18 Realisatie gemeentelijke huisvesting 8.459.260 Handhaven

19 Losse inrichting gemeentelijke huisvesting 671.828 Handhaven

20 Duurzaam dorpshuis Vogelenzang 41.733 Handhaven

III. Egalisatiereserves

21 Egalisatiereserve begraafplaatsen 0 Handhaven

22 Res. arbeidsvoorw. Best.dienst 11.736 Opheffen, saldo naar Flex.alg.res.

23 Reserve kunst en cultuur 0 Opheffen

24 Egalisatiereserve monumenten 79.616 Handhaven

25 Egalisatiereserve sociaal domein 962.535 Handhaven.                                                                           

Vaststellen van een min. en max. bedrag.

IV. Bestemmingsreserves: overige

26 Vereveningsfonds Sociale Woningbouw 1.361.559 Handhaven

27 Reserve energiebesparing 14.169 Handhaven 

28 Reserve bosbeheerplan 51.959 Handhaven

29 Gemeentelijk bomenfonds 23.189 Handhaven

30 Participatiebudget re-integratie 53.851 Opheffen, saldo naar Flex.alg.res.

31 Onderhoudssubsidie welzijnsinstellingen 34.653 Opheffen, saldo naar Flex.alg.res.

32 Reserve rationeel wegbeheer 24.805 Opheffen. Gaat over in een voorziening

33 Reserve onderhoud schoolgebouwen 0 Opgeheven bij vaststelling jaarrekening 2015

34 Reserve centrale huisvesting 38.933 Opheffen, saldo naar Flex.alg.res.

35 Reserve explosievenopruiming 131.139 Handhaven

35a Renovatie velden BVC 0 Opgeheven bij vaststelling jaarrekening 2015
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3.2  Algemene reserves 

 

 
 
Toelichting 
De algemene bufferreserve dient als dekking voor het in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

Risicobeheersing berekende incidentele weerstandsvermogen. Dotaties en onttrekkingen voor deze 

reserve verlopen via de Flexibele algemene reserve. Indien aan de orde wordt dit jaarlijks bij de 

vaststelling van de jaarrekening aan de gemeenteraad voorgesteld. 

 
Advies 
Reserve handhaven en bestaande beleidsuitvoering continueren. 
 
 

 
 

Toelichting 
De reserve kan omschreven worden als het “vrije spaarsaldo” van de gemeente. Bij ieder voorstel 

voor een onttrekking aan deze reserve ter dekking voor incidentele lasten is zorgvuldigheid in de 

vorm van integrale afweging met daarbij een kritisch oog naar het effect op het resterend saldo 

noodzakelijk. In het verlengde daarvan geldt voor deze reserve een bodembedrag, dat minimaal 

gelijk is aan 3% van het begrotingsbudget. 

 
Advies 
Reserve handhaven.  

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 3.959.145 2.270.061 2.270.061 2.270.061 2.270.061

Dotaties * 0 0 0 0 0

Onttrekkingen * 1.689.084 0 0 0 0

Saldo 31 december 2.270.061 2.270.061 2.270.061 2.270.061 2.270.061

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

Op basis van raadsbesluit

3.959.145

Neen

01. Algemene bufferreserve

1-1-2009

Onbepaald

Niet bepaald 

Het opvangen van financiële risico's, die een onderdeel vormen van de paragraaf 

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

90% van het berekende incidentele Weerstandsvermogen conform de paragraaf 

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Indien noodzakelijk t.l.v. Flexibele algemene reserve

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 3.957.588 2.979.731 2.979.731 2.979.731 2.979.731

Dotaties * 4.150.853

Onttrekkingen * 5.128.710

Saldo 31 december 2.979.731 2.979.731 2.979.731 2.979.731 2.979.731

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

02. Flexibele algemene reserve

Vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel. Het saldo van de 

jaarrekening (pos./neg.) wordt met deze reserve geëgaliseerd.

1-1-2009

Onbepaald

3% van het vastgestelde begrotingstotaal.

Positief saldo jaarrekening. Met ingang van 2015 wordt 100% (was 75%)  van de 

netto opbrengst van verkocht gemeentelijk onroerend goed aan deze reserve 

toegevoegd.

Egalisatie bij negatief saldo jaarrekening. Overig vrij aanwenbaar.

3.957.588

Neen

Niet bepaald 
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Toelichting 

Op basis van de financiële afwikkeling van grondexploitaties in de afgelopen jaren hebben er geen 

dotaties aan deze reserve plaatsgevonden. De verwachting is ook niet, dat dit nog gaat 

plaatsvinden. Mogelijk ontstane positieve resultaten zullen worden toegevoegd aan de voorziening 

Risico’s grondexploitatie. Instandhouding van de reserve is om die reden niet meer noodzakelijk. 

 

Advies  

Reserve opheffen.  

3.3 Dekkingsreserves 

Dekkingsreserves zijn bestemmingsreserves, waarvan de bestemming is het dekken van  

kapitaallasten van reeds uitgevoerde investeringen. Tot 2016 kon dit alleen voor investeringen met 

een economisch nut. Bij wijziging van het BBV is bepaald, dat met ingang van 2017 – binnen de 

kaders van de Financiële verordening - ook investeringen met een maatschappelijk nut moeten 

worden geactiveerd. Ook voor die activa bestaat dus vanaf 2017 de mogelijkheid tot het instellen 

van een dekkingsreserve. In genoemde wijziging is ook bepaald, dat met ingang van 2017 de 

onttrekking aan de reserve alleen nog betrekking mag hebben op de afschrijvingslasten van de 

investering. 

 

 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 0 0 0 0 0

Dotaties * 0

Onttrekkingen * 0

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

Gerealiseerde winst bij een positieve afsluiting van een grondexploitatie of 

een tussentijdse winstneming. Bij een (gedeeltelijke) vrijval van 

risicogelden uit de voorziening Risico's grondexploitatie.   

Indien de voorziening Risico's grondexploitatie aanvulling behoeft. 

0

Neen

03. Algemene reserve grondexploitatie 

Gerealiseerde winsten uit grondexploitatie worden in deze reserve gestort. 

Wanneer de voorziening Risico's grondexploitatie niet toereikend is om 

voorziene verliezen te dekken, wordt die voorziening aangevuld uit deze 

algemene reserve. 

29-11-2012

Onbepaald

0

Niet bepaald 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 4.324.014 4.249.511 4.175.008 4.100.505 4.026.002

Dotaties * 108.100 0 0 0 0

Onttrekkingen * 182.603 74.503 74.503 74.503 74.503

Saldo 31 december 4.249.511 4.175.008 4.100.505 4.026.002 3.951.499

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

Niet meer van toepassing

M.i.v 2017 alleen de afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

4.324.014

T/m 2016. M.i.v. 2017 conform aanpassing richtlijnen BBV gewijzigd.

Totaal van de nog resterende afschrijvingslasten.

04. Rioolvernieuwingen

Dekking voor kapitaallasten van een aantal afgesloten investeringen voor het 

vernieuwen van rioleringen. M.i.v. 2017 alleen nog de afschrijvingslasten. 

1-1-2009

Het jaar volgend op het jaar dat de boekwaarde van de activa  "nul" is.

0
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Toelichting 
In het kader van het gewijzigd BBV wordt met ingang van 2017 geen rente meer aan de reserve 

toegevoegd. Onttrekking beperkt zich tot de jaarlijkse afschrijving op de betreffende investeringen. 

Advies 
De reserve handhaven conform bestaand beleid en aanpassingen overeenkomstig het BBV. 
 
 

 
 

Toelichting 
In het kader van het gewijzigd BBV wordt met ingang van 2017 geen rente meer aan de reserve 

toegevoegd. Onttrekking beperkt zich tot de jaarlijkse afschrijving op de betreffende investeringen. 

Advies 
De reserve handhaven conform bestaand beleid en aanpassingen overeenkomstig het BBV. 
 
 

 
 

Toelichting 
In het kader van het gewijzigd BBV wordt met ingang van 2017 geen rente meer aan de reserve 

toegevoegd. Onttrekking beperkt zich tot de jaarlijkse afschrijving op de betreffende investeringen. 

Advies 
De reserve handhaven conform bestaand beleid en aanpassingen overeenkomstig het BBV. 
 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 577.364 552.005 526.646 501.287 475.928

Dotaties* 14.434 0 0 0 0

Onttrekkingen* 39.793 25.359 25.359 25.359 25.359

Saldo 31 december 552.005 526.646 501.287 475.928 450.569

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

Niet meer van toepassing

M.i.v 2017 alleen de afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

T/m 2016. M.i.v. 2017 conform aanpassing richtlijnen BBV gewijzigd.

577.364

Totaal van de nog resterende afschrijvingslasten.

05. Riolering Buitengebied

Dekking voor kapitaallasten van een aantal afgesloten investeringen t.b.v. rioleringen 

in het Buitengebied. M.i.v. 2017 alleen nog de afschrijvingslasten. 

1-1-2009

Het jaar volgend op het jaar dat de boekwaarde van de activa  "nul" is.

0

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 2.251.542 2.203.448 2.155.354 2.107.260 2.059.166

Dotaties * 56.289 0 0 0 0

Onttrekkingen * 104.383 48.094 48.094 48.094 48.094

Saldo 31 december 2.203.448 2.155.354 2.107.260 2.059.166 2.011.072

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

Niet meer van toepassing 

M.i.v 2017 alleen de afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

2.251.542

T/m 2016.  M.i.v. 2017 conform richtlijnen BBV gewijzigd.

Totaal van de nog resterende afschrijvingslasten.

06. Riolering bergingscapaciteit 

Dekking voor kapitaallasten van een aantal afgesloten investeringen voor 

bergingscapaciteit rioleringen. M.i.v. 2017 alleen nog de afschrijvingslasten.

1-1-2009

Het jaar volgend op het jaar dat de boekwaarde van de activa  "nul" is.

0
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Toelichting 
Bij vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten de reserve op te heffen en het restantsaldo 

van deze reserve in 2016 vrij te laten vallen en toe te voegen aan de Flexibele algemene reserve.  

 

Advies 
De reserve is bij vaststelling van de Jaarrekening 2015 opgeheven. De administratieve afwikkeling 

daarvan wordt in het exploitatiejaar 2016 verwerkt. 

 
 

 
 
Toelichting 
Bij ongewijzigd beleid loopt deze reserve door t/m 2033.  

Het groot onderhoud voor de toren is opgenomen in het meerjaren onderhoudsprogramma 

Gebouwen. 

 

Advies 
De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven.  

 
 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 11.771 0 0 0 0

Dotaties *

Onttrekkingen * 11.771

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

07. Automatisering 

Dekking voor afschrijvingslasten van uitgevoerde - en nog lopende ICT-investeringen 

1-1-2009

31-12-2016

0

Niet meer van toepassing

Niet meer van toepassing

Niet meer van toepassing

11.771

Neen

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 84.445 79.478 74.511 69.544 64.577

Dotaties*

Onttrekkingen* 4.967 4.967 4.967 4.967 4.967

Saldo 31 december 79.478 74.511 69.544 64.577 59.610

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

08. Renovatie Wilhelminatoren

Dekking van afschrijvingslasten voor investeringen ten behoeve van uitgevoerde 

renovatiewerkzaamheden aan de toren.

1-1-2010

Het jaar volgend op het jaar dat de boekwaarde van de activa  "nul" is.

0

Niet meer van toepassing

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

84.445

Neen

Totaal van de nog resterende afschrijvingslasten.
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Toelichting 
Bij ongewijzigd beleid loopt de reserve door tot 2063. 
 
Advies 
De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven. 
 
 

 
 
Toelichting 
Bij vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten de reserve op te heffen en het restantsaldo 

van deze reserve in 2016 vrij te laten vallen en toe te voegen aan de Flexibele algemene reserve.  

 
Advies 
De reserve is bij vaststelling van de Jaarrekening 2015 opgeheven. De administratieve afwikkeling 

daarvan wordt in het exploitatiejaar 2016 verwerkt. 

 
 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 748.159 732.187 716.215 700.243 684.271

Dotaties*

Onttrekkingen* 15.972 15.972 15.972 15.972 15.972

Saldo 31 december 732.187 716.215 700.243 684.271 668.299

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

09. Gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan 

Dekking van de jaarlijkse afschrijving op de boekwaarde van het actief 

gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan
1-1-2010

Het jaar volgend op het jaar dat de boekwaarde van de activa  "nul" is .

0

Niet meer van toepassing.

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

748.159

Neen

Totaal van de nog resterende afschrijvingslasten.

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 29.123 0 0 0 0

Dotaties*

Onttrekkingen* 29.123

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

10. Openbare bibliotheek 

Dekking van de jaarlijkse afschrijving op de boekwaarde van het actief 

Openbare bibliotheek.

1-1-2010

31-12-2016

0

Niet meer van toepassing

Niet meer van toepassing

Niet meer van toepassing

29.123

Neen
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Toelichting 

Bij ongewijzigd beleid loopt de reserve door tot 2028. 
 
Advies 
De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven. 
 
 

 
 
Toelichting 
Bij vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten de reserve op te heffen en het restantsaldo 

van deze reserve in 2016 vrij te laten vallen en toe te voegen aan de Flexibele algemene reserve.  

 

Advies 
De reserve is bij vaststelling van de Jaarrekening 2015 opgeheven. De administratieve afwikkeling 

daarvan wordt in het exploitatiejaar 2016 verwerkt. 

 

 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 255.636 235.972 216.308 196.644 176.980

Dotaties*

Onttrekkingen* 19.664 19.664 19.664 19.664 19.664

Saldo 31 december 235.972 216.308 196.644 176.980 157.316

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

11. Sporthal De Kooi

Dekking van de jaarlijkse afschrijving op de boekwaarde van het actief Sporthal 

De Kooi.

1-1-2010

Het jaar volgend op het jaar dat de boekwaarde van de activa  "nul" is.

0

Niet meer van toepassing.

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

255.636

Neen

Totaal van de nog resterende afschrijvingslasten.

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 63.642 0 0 0 0

Dotaties*

Onttrekkingen* 63.642

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

12. Verbouw vm. gemeentehuis Bennebroek

Dekking van de jaarlijkse afschrijving op de boekwaarde van het actief 

verbouwing van het voormalige gemeentehuis Bennebroek.

1-1-2010

31-12-2016

0

Niet meer van toepassing

Niet meer van toepassing

Niet meer van toepassing

63.642

Neen
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Toelichting 
Bij ongewijzigd beleid loopt de reserve door tot 2022. 
 
Advies 
De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven. 
 
 

 
 
Toelichting 
Bij ongewijzigd beleid loopt de reserve door tot 2025. 
 
Advies 
De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven. 

 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 21.750 18.125 14.500 10.875 7.250

Dotaties*

Onttrekkingen* 3.625 3.625 3.625 3.625 3.625

Saldo 31 december 18.125 14.500 10.875 7.250 3.625

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

13. Duurzame bedrijfswagens 

Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten op het actief: Drie 

duurzame bedrijfswagens.

1-1-2014

31-12-2021

0

Niet meer van toepassing.

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

21.750

Neen

Totaal van de nog resterende boekwaarden.

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 105.069 93.395 81.721 70.047 58.373

Dotaties*

Onttrekkingen* 11.674 11.674 11.674 11.674 11.674

Saldo 31 december 93.395 81.721 70.047 58.373 46.699

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

14. Kunstgras BSM - Toplaag

Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten op de 

boekwaarde van het actief Kunstgras BSM - toplaag.

1-1-2015

31-12-2024

0

Niet meer van toepassing

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

105.069

Neen

Totaal van de nog resterende boekwaarde.
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Toelichting 
Bij ongewijzigd beleid loopt de reserve door tot 2035. 

 
Advies 
De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven. 
 
 

 
 

Toelichting 
Bij ongewijzigd beleid loopt de reserve door tot 2050. 
 
Advies 
De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven. 
 
 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 32.619 30.902 29.185 27.468 25.751

Dotaties*

Onttrekkingen* 1.717 1.717 1.717 1.717 1.717

Saldo 31 december 30.902 29.185 27.468 25.751 24.034

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

15. Kunstgras BSM - sportlaag

Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten op de boekwaarde van 

het actief Kunstgras BSM - sportlaag.

1-1-2015

31-12-2034

0

Niet meer van toepassing.

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

32.619

Neen

Totaal van de nog resterende boekwaarde.

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 70.045 67.985 65.925 63.865 61.805

Dotaties*

Onttrekkingen* 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060

Saldo 31 december 67.985 65.925 63.865 61.805 59.745

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

16. Kunstgras BSM - onderbouw

Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten op de boekwaarde van 

het actief Kunstgras BSM - onderbouw.

1-1-2015

31-12-2049

0

Niet meer van toepassing.

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

70.045

Neen

Totaal van de nog resterende boekwaarde.
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Toelichting 
Bij ongewijzigd beleid loopt de reserve door tot 2025. 

 
Advies 
De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven. 
 
 

 
 

Toelichting 
In 2016 is de reserve tot een niveau gelijk aan de afschrijvingslasten aangevuld. Bij ongewijzigd 

beleid loopt de reserve door tot 2055. 

 
Advies 

De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven. 
 
 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 33.179 29.492 25.805 22.118 18.431

Dotaties*

Onttrekkingen* 3.687 3.687 3.687 3.687 3.687

Saldo 31 december 29.492 25.805 22.118 18.431 14.744

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

17. Veld 2 BSM - Toplaag

Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten op de boekwaarde van 

het actief Veld 2 BSM - toplaag.

1-1-2015

31-12-2024

0

Niet meer van toepassing.

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

33.179

Neen

Totaal van de nog resterende boekwaarde.

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 5.295.272 8.459.260 8.242.356 8.025.452 7.808.548

Dotaties* 3.380.892

Onttrekkingen* 216.904 216.904 216.904 216.904 216.904

Saldo 31 december 8.459.260 8.242.356 8.025.452 7.808.548 7.591.644

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

18. Realisatie gemeentelijke huisvesting

Dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten op de boekwaarde van het actief 

Realisatie gemeentelijke huisvesting 

1-1-2015

31-12-2054

0

Niet meer van toepassing.

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

5.295.272

Neen

Totaal van de nog resterende boekwaarde.
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Toelichting 

In 2016 is de reserve tot een niveau gelijk aan de afschrijvingslasten aangevuld. Bij ongewijzigd 
beleid loopt de reserve door tot 2026. 
 
Advies 
De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven. 
 

 

 
 
Toelichting 
In het kader van het gewijzigd BBV wordt met ingang van 2017 geen rente meer aan de reserve 

toegevoegd. Onttrekking beperkt zich tot de jaarlijkse afschrijving op de betreffende investering. 

Advies 
De reserve handhaven tot het actief volledig is afgeschreven. 

  

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 710.000 671.828 597.180 522.532 447.884

Dotaties* 36.476

Onttrekkingen* 74.648 74.648 74.648 74.648 74.648

Saldo 31 december 671.828 597.180 522.532 447.884 373.236

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

19. Inrichting gemeentelijke huisvesting

Dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten op de boekwaarde van het actief: 

Losse inrichting gemeentelijke huisvesting 

1-1-2016

31-12-2025

0

Niet meer van toepassing.

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

710.000

Neen

Totaal van de nog resterende boekwaarde.

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 44.052 41.734 39.415 37.096 34.777

Dotaties* 1.322

Onttrekkingen* 3.640 2.319 2.319 2.319 2.319

Saldo 31 december 41.734 39.415 37.096 34.777 32.458

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

20. Duurzaam dorpshuis  Vogelenzang

Dekking van een deel van de kapitaallasten op het actief: Duurzaam dorpshuis 

Vogelenzang. M.i.v. 2017 alleen nog de afschrijvingslasten.

1-1-2010

31-12-2034

0

Niet meer van toepassing.

De afschrijvingslasten voor het exploitatiejaar.

44.052

T/m 2016. M.i.v. 2017 conform aanpassing richtlijnen BBV gewijzigd.

Totaal van de nog resterende boekwaarde.
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3.4 Egalisatiereserves 

Uitgangspunt van een egalisatiereserve is het opvangen van schommelingen binnen de jaarlijkse 

exploitatie voor die taakvelden, waarbij de jaarlijkse lasten kunnen fluctueren. 

 

 
 
Toelichting: 
Reserve is ingesteld voor saldering van de baten en lasten binnen het taakveld exploitatie 

begraafplaatsen. Uitgangspunt is op basis van jaarlijkse inkomsten, zijnde afkoopsommen voor 

onderhoud graven, conform uitvoering van het bestaand beleid te komen tot een budgettair 

neutraal verloop in dotaties en onttrekkingen binnen de reserve.  

Op basis van een lopend onderzoek is een voorlopige conclusie, dat er sprake is van een 

toekomstig groot en groeiend exploitatietekort voor de begraafplaatsexploitatie. De verwachting is 

dat het betreffende eindrapport met dekkingsvoorstellen ultimo 2016 gereed is voor bespreking 

binnen en besluitvorming door het bestuur. In afwachting van deze ontwikkeling is het voorstel de 

reserve te handhaven.  

  

Advies 
De reserve handhaven. 
 
 

 
 
  

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 0 0 0 0 0

Dotaties* 53.060 54.122 55.204 56.308 56.308

Onttrekkingen* 53.060 54.122 55.204 56.308 56.308

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

21. Egalisatiereserve begraafplaatsen 

Egalisatiereserve voor verrekening van het positief/negatief saldo van de 

begraafplaatsexploitatie.

1-1-2009

Onbepaald

0

De jaarlijkse storting van ontvangen afkoopbedragen voor onderhoud graven.

1/10 of 1/20 deel van de afkoopsommen wordt ten gunste van de exploitatie 

gebracht.

0

Neen

Niet bepaald

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 11.736 11.736 11.736 11.736 11.736

Dotaties*

Onttrekkingen*

Saldo 31 december 11.736 11.736 11.736 11.736 11.736

Niet bepaald.

22. Arbeidsvoorwaarden Bestuursdienst 

Egalisatiereserve, welke is aangehouden voor flankerend beleid in het kader 

van ombuigingen op personeelsbudgetten. 

voor 1998

Onbepaald

0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

Eenmalige bijdrage uit de algemene uitkering uit Gemeentefonds

Niet bepaald.

11.736

Neen
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Toelichting  
De reserve is vóór 2000 ingesteld op basis van éénmalig ontvangen budget binnen de Algemene 

uitkering uit het Gemeentefonds voor flankerend beleid in het kader van ombuigingen op 

personeelsbudgetten. Tussentijds zijn er de nodige ontwikkelingen ten aanzien van personele 

budgetten aan de orde geweest. In 2014 heeft er voor het laatst een onttrekking van gelden uit de 

reserve plaatsgevonden. Een concrete bestemming voor het resterend saldo van de reserve voor 

de korte termijn is niet benoemd of bekend. Handhaving van de reserve wordt om die reden niet 

wenselijk geacht. In het verlengde daarvan wordt voorgesteld de reserve op te heffen en het saldo 

toe te voegen aan de Flexibele algemene reserve.  

 
Advies 
De reserve opheffen en het resterend saldo vrij laten vallen en toevoegen aan de Flexibele 

algemene reserve.  

 
 

 
 

Toelichting 
De reserve is ingesteld voor het salderen van baten en lasten binnen het taakveld Kunst en 

Cultuur. Binnen de in voorbereiding zijnde Cultuurnota 2016 is het uitgangspunt de lasten voor 

kunst en cultuur overeenkomstig bestaand beleid te dekken uit het jaarlijks daarvoor geraamde 

structurele begrotingsbudget. Het aanhouden van deze reserve is om die reden niet meer 

noodzakelijk.    

 
Advies 

De reserve opheffen. 
 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 0 0 0 0 0

Dotaties*

Onttrekkingen*

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

Niet bepaald

23. Kunst en Cultuur 

Het mogelijk maken van kunst in de openbare ruimten. Tevens kunnen er ten 

laste van de reserve uitgaven gedaan worden in het kader van culturele 

evenementen of kunstaankopen.

1-1-2009

Onbepaald

0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

Saldoverrekening met structureel exploitatiebudget. 

Saldoverrekening met structureel exploitatiebudget. 

0

Neen
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Toelichting 
De reserve is ingesteld voor het salderen van baten en lasten binnen het taakveld Monumenten-

beleid. Uitgangspunt is op basis van het jaarlijks exploitatiebudget conform uitvoering van het 

bestaand beleid een resterend positief saldo binnen deze exploitatie toe te voegen aan de reserve. 

Ingeval van overschrijding van het exploitatiebudget zal een onttrekking aan de reserve 

plaatsvinden. 

Binnenkort wordt de “Subsidieverordening monumenten Bloemendaal 2011” geactualiseerd. Dan 

zal ook gekeken worden of deze egalisatiereserve nog gehandhaafd moet blijven. 

 
Advies 
De reserve handhaven. 
 

 

 
 
Toelichting 
In 2015 is de reserve ingesteld met als doel nog niet aangewende gelden van de rijksuitkering 

Sociaal Domein veilig te stellen voor toekomstige lasten. Ervaringen op basis van de uitvoering tot 

heden en daaraan gekoppelde werkelijke bestedingen leiden tot een groeiend saldo van de reserve.  

Ontvangen rijksgelden voor de transitie Sociaal Domein voor de jaren 2015 t/m 2017 behoeven bij 

onderbesteding niet te worden terugbetaald aan het rijk. Een positief saldo wordt aan deze reserve 

toegevoegd. In aansluiting daarop is bij vaststelling van de Jaarrekening 2015 besloten het saldo 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 72.144 79.616 79.616 79.616 79.616

Dotaties* 7.472

Onttrekkingen*

Saldo 31 december 79.616 79.616 79.616 79.616 79.616

Niet bepaald

24. Monumenten 

Verstrekken van subsidie op aanvragen voor onderhoud en restauratie van 

monumenten.

1-1-2009

Onbepaald

0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

Bij een positief saldo op het jaarlijks exploitatiebudget Monumenten wordt dit 

aan de reserve toegevoegd.

Saldoverrekening bij overschrijding van het  jaarlijks exploitatiebudget. 

72.144

Neen

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 330.000 962.535 962.535 962.535 962.535

Dotaties* 962.535

Onttrekkingen* 330.000

Saldo 31 december 962.535 962.535 962.535 962.535 962.535

Niet bepaald

25. Sociaal Domein 

Het opvangen van herverdeeleffecten voor de gehele transitie van het Sociaal 

Domein gedurende de periode van 3 jaar.

1-1-2015

31-12-2017

0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen MJB 2017-2020

1e storting € 330.000 t.l.v. flex.alg res. Saldoverrekening met jaarlijks 

exploitatiebudget Sociaal Domein t/m 2017. 

Saldoverrekening met jaarlijks exploitatiebudget Sociaal Domein t/m 2017. 

330.000

Neen
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van deze reserve ad. € 330.000 per 31 december 2015 vrij te laten vallen en terug te storten in de 

Flexibele algemene reserve.     

Ongewis is voorlopig nog het financieel perspectief met betrekking tot de baten en lasten in de 

jaren 2016 en 2017 binnen het taakveld Sociaal Domein. Aan wijzigingen onderhevig rijksbeleid 

ten aanzien van het Sociaal Domein draagt hier zeker aan bij.  

Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld ontstane positieve saldi voor die jaren voorlopig aan de 

reserve toe te voegen. Er wordt voorgesteld aan de reserve Sociaal Domein t/m 2017 geen 

onttrekkingen te doen, die als dekking dienen voor andere bestedingen dan die op het Sociaal 

Domein betrekking hebben. 

 
Advies: 
1. De reserve handhaven t/m 2017 en ook t/m het exploitatiejaar 2017 geen onttrekkingen aan 

deze reserve te doen als dekking voor uitgaven, die geen betrekking hebben op het Sociaal 

Domein. 

2. Opdracht geven voor het bepalen van een wenselijk plafond- en bodembedrag voor deze 

reserve bij het opstellen van de jaarrekening 2016. 

 

  



Corsanr.2016039774 23 
 

2.5 Overige bestemmingsreserves 

 

 
 
Toelichting 
De reserve fungeert als dekking voor subsidieverstrekkingen binnen de kaders voor sociale 

woningbouw. Beleid hieromtrent is neergelegd in de Woonvisie 2012 en de Uitgangspuntennotitie 

sociale woningbouw Bloemendaal van 2015. Opgenomen is een verplichting tot realisatie van 

sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten dan wel het afkopen van deze verplichting waarvan de 

baten in deze reserve worden gestort. Bij vaststelling van de Kadernota 2015 is besloten de 

voeding uit de opbrengst van gemeentelijk onroerend te beëindigen. De subsidiebijdrage per 

sociale huurwoning is gemaximaliseerd tot een bedrag van € 30.000. Meerjarig is er op basis van 

een raadsbesluit van 25-9-2014 voor 2017 binnen de reserve een verplichting opgenomen ten 

gunste Pré-Wonen.  

 

Advies 
De reserve handhaven. 

 
 

 
 
Toelichting 
Doelstelling van de reserve is het ondersteunen van initiatieven voor energiebesparende 

maatregelen. De reserve is ontstaan uit een éénmalige dotatie uit de meeropbrengst van Eneco-

dividend. In 2014 is voor het laatst een beroep op de reserve gedaan. Dotaties aan de reserve 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 1.271.559 1.361.559 772.373 772.373 772.373

Dotaties* 90.000 0 0 0 0

Onttrekkingen* 0 589.186 0 0 0

Saldo 31 december 1.361.559 772.373 772.373 772.373 772.373

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017 

Max. fin. bijdrage per woning, die geldt bij afkoop van de bouwverplichting van 

soc. woningen bij nieuwprojecten.

max. 50% van de grondprijs tot een maximum van € 30.000 per soc. Huurwoning.

1.271.559

Neen

Niet bepaald

26. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

Subsidiefunctie in het kader van de (ver)bouw en renovatie van sociale woningen 

door de gemeente en/of derden (bijv. woningbouwvereniging) overeenkomstig de 

uitgangspunten van de in 2012 vastgestelde Woonvisie .

1-1-2009

Onbepaald

0

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 14.169 14.169 14.169 14.169 14.169

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 0 0 0 0 0

Saldo 31 december 14.169 14.169 14.169 14.169 14.169

Niet bepaald

27. Energiebesparing

Aanwending voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen.

1-1-2009

Onbepaald

0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Éénmalig bijdrage uit meeropbrengst dividend Eneco.

Voorstellen voor restantbedrag volgen.

14.169

Neen
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vinden niet meer plaats. Een overweging kan zijn of handhaving van de reserve nog wenselijk is 

voor nog uit de gemeenschap voortkomende initiatieven, die binnen een subsidienormering passen.  

Door de beleidsafdeling is aangegeven dat het noodzakelijk is de reserve te handhaven. Voor 

besteding van de gelden en het tijdstip daarvan wordt een voorstel voorbereid. 

 
Advies 
De reserve handhaven. 
 
 

 
 
Toelichting 
De reserve is ingesteld voor het gefaseerd uitvoeren van herstelplannen van bosparken. Op grond 

van de maximaal vastgestelde onttrekking van € 35.000 per jaar ten gunste van de exploitatie en 

de voortgang van het uitvoeringsplan is de verwachting dat de reserve per 31 december 2018 

volledig is benut.    

 

Advies 
De reserve volgens de bestaande werkwijze aanwenden voor herstel van bosparken. Na 

aanwending van de laatste bijdrage in 2018 de reserve opheffen.   

 

 

 
 
Toelichting 
De reserve geldt als (gedeeltelijke) dekking voor het herplanten van bomen op het terrein van het 

Provinciaal ziekenhuis. Tijdstip van uitvoering is naar verwachting 2017/2018.  

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 86.959 51.959 16.959 0 0

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 35.000 35.000 16.959 0 0

Saldo 31 december 51.959 16.959 0 0 0

Niet meer van toepassing

28. Bosbeheerplan

Aanwending ten behoeve van herstelplannen van bosparken gedurende 10 jaar. 

2007

2018

0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Éénmalige bijdrage. 

Jaarlijkse bijdrage aan exploitatie van max. € 35.000 t/m 2018

86.959

Neen

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 23.189 23.189 23.189 23.189 23.189

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 0 0 0 0 0

Saldo 31 december 23.189 23.189 23.189 23.189 23.189

23.189

29. Gemeentelijk bomenfonds

Herplanten van gekapte bomen op het terrein van het Provinciaal 

Ziekenhuis

1-1-2000

31-12-2018

0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Éénmalige bijdrage uit legesopbrengst kapvergunningen. 

Bij uitvoering herbeplanting. Verwachting in 2017/2018.

23.189

Neen
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Advies 

De reserve handhaven en deze na uitvoering van de herplantplicht opheffen. 

 
 

 
 
Toelichting 
Bij vaststelling van de nota Reserves en Voorzieningen 2010 is besloten deze uit 2006 ingestelde 

reserve in stand te houden om fluctuaties van recessie effecten op het gebied van sociale zaken op 

te vangen. De reserve is in 2006 gevoed op basis van een éénmalige rijksvergoeding binnen het 

gemeentefonds. Afgelopen jaren is er nagenoeg geen beroep op de reserve gedaan en in het 

meerjarenbeeld worden ook geen onttrekkingen verwacht. Vanwege het ontbreken van een 

concreet bestedingsplan wordt voorgesteld de reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan 

de Flexibele algemene reserve. 

 
Advies 
De reserve opheffen en het saldo toevoegen aan de Flexibele algemene reserve. 

 

 

 
 
Toelichting 
Het bestedingsdoel voor deze reserve is het creëren van subsidiemogelijkheden voor éénmalige 

activiteiten, die bijdragen aan de verzelfstandiging of zelfredzaamheid. Afgelopen jaren is er 

nagenoeg geen beroep op deze gelden gedaan en meerjarig worden er ook geen onttrekkingen 

verwacht. Op basis hiervan is het de vraag of instandhouding van de reserve noodzakelijk is. 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 53.851 53.851 53.851 53.851 53.851

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 0 0 0 0 0

Saldo 31 december 53.851 53.851 53.851 53.851 53.851

Niet bepaald.

30. Participatie re-integratie

Opvangen van fluctuaties van de effecten van de recessie op het gebied van 

sociale zaken.

1-1-2010

Onbepaald.

0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Éénmalige uitkering uit Gem.fonds in 2006 aan Bennebroek 

Niet bepaald.

53.851

Neen

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 34.653 34.653 34.653 34.653 34.653

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 0 0 0 0 0

Saldo 31 december 34.653 34.653 34.653 34.653 34.653

Niet bepaald

31. Onderhoudssubsidies Welzijnsinstellingen

Het creëren van subsidiemogelijkheden voor éénmalige activiteiten van 

voorzieningen/instellingen, die bijdragen aan de verzelfstandiging en/of 

zelfredzaamheid.

1-1-2009

Onbepaald

0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Éénmalige dotatie

Niet bepaald

34.653

Neen
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Voorgesteld wordt de reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Flexibele algemene 

reserve. Ingeval van budgetaanvragen kan dan in relatie tot andere prioriteiten integraal worden 

afgewogen of tot dekking van (subsidie)gelden uit de Flexibele algemene reserve wordt 

overgegaan. 

 
Advies 
De reserve opheffen en het saldo toevoegen aan Flexibele algemene reserve. 

 

 

 
 

Toelichting 
In 2010 is de reserve ingesteld als resultaat van het samenvoegen van een reserve en een drietal 

voorzieningen, die allen betrekking hadden op het (achterstallig) onderhoud van wegen. Het 

achterstallig onderhoud is inmiddels afgerond. Op 28 september 2016 heeft de gemeenteraad het 

Wegbeheerplan 2016-2018 vastgesteld. Daarbij is tevens besloten de bestemmingsreserve 

Rationeel wegbeheer met ingang van 31-12-2016 op te heffen en met ingang van het 

begrotingsjaar 2017 daarvoor in de plaats de voorziening Rationeel wegbeheer in te stellen. De 

geraamde budgetten vanaf 2017 worden in de voorziening overgenomen. De meerjarige 

activiteiten en financiële onderbouwing van de voorziening is neergelegd in het Wegbeheerplan 

2016-2018.  

 
Advies 
De reserve Rationeel wegbeheer per 31 december 2016 opheffen en het saldo bij vaststelling van 

de jaarrekening 2016 toe te voegen aan de per 1 januari 2017 in te stellen voorziening Rationeel 

wegbeheer. 

 
 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 52.019 0 0 0 0

Dotaties* 423.786

Onttrekkingen* 475.805

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

Niet bepaald

32. Rationeel wegbeheer.

Dekking van de kosten voor groot onderhoud aan het wegennet tot het 

vereiste kwaliteitsniveau basis conform het meest actuele 

Wegbeheerplan.

1-1-2010

31-12-2016. Overgang naar voorziening Rationeel wegbeheer.

0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Jaarlijkse dotatie uit de exploitatie conform het actuele Wegenbeheer-

plan.

Werkelijke kosten conform de jaarschijf van het Wegenbeheerplan

52.019

Neen
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Toelichting 
Bij vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten de reserve op te heffen en het restantsaldo 

van deze reserve in 2016 vrij te laten vallen en toe te voegen aan de Flexibele algemene reserve.  

 

Advies 
De reserve is bij vaststelling van de Jaarrekening 2015 opgeheven. De administratieve afwikkeling 

daarvan wordt in het exploitatiejaar 2016 verwerkt. 

 

 

 
 
Toelichting 
Bij vaststelling van de Jaarrekening 2015 is besloten € 36.476 aan de reserve te onttrekken en toe 

te voegen aan de reserve Losse inrichting gemeentelijke huisvesting. In de Voorjaarsnota 2016 is 

een onttrekking van € 275.000 uit de reserve opgenomen als dekking voor “aanvullende 

werkzaamheden functioneel gebruik gemeentehuis”. Na deze mutaties resteert per 31-12-2016 

nog een saldo van € 38.932. De dekkingsreserves met betrekking tot de gemeentelijke huisvesting 

en inrichting zijn tot een toereikend niveau aangevuld. Het aanhouden van de reserve is niet 

noodzakelijk. Voorgesteld wordt de reserve op te heffen en het restant saldo toe te voegen aan de 

Flexibele algemene reserve.    

 
Advies 
De reserve per 31 december 2016 opheffen en het saldo toevoegen aan de Flexibele algemene 

reserve. 

 
 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 791 0 0 0 0

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 791 0 0 0 0

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

33. (Groot) onderhoud schoolgebouwen

Dekking van de kosten voor onderwijshuisvesting - categorie 1.

1-1-2009

31-12-2016

0

Niet bepaald

Niet meer van toepassing

Restsaldo in 2016 naar flexibele algemene reserve.

791

Neen

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 350.408 38.932 38.932 38.932 38.932

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 311.476 0 0 0 0

Saldo 31 december 38.932 38.932 38.932 38.932 38.932

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

34. Centrale huisvesting 

Realisatie van een centrale huisvesting van de gemeentelijke diensten.

1-1-2010

31-12-2016

0

Niet bepaald

Opbrengst verkopen onroerend goed.

Overheveling restantsaldo naar flexibele algemene reserve. 

350.408

Neen
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Toelichting 
De reserve is ingesteld om het ontvangen éénmalige budget te “parkeren” ingeval zich situaties 

voordoen waarbij het ruimen van explosieven aan de orde is.    

Vanwege het onvoorspelbare karakter in het uitgestrekte duin- en bosgebied binnen de 

gemeentegrenzen is het voorstel de reserve voorlopig te handhaven. Ingeval van een calamiteit 

kan voor (gedeeltelijke) financiële dekking conform het bestedingsdoel een bedrag aan de reserve 

worden onttrokken.  

 
Advies 
De reserve handhaven. 

 
 

  
 
Toelichting 
De renovatiewerkzaamheden zijn in 2014 en 2015 uitgevoerd. In dat jaar heeft de onttrekking tot 
het maximale bedrag aan de reserve ook plaatsgevonden. Bij vaststelling van de jaarrekening 2015 

is het saldo “nihil” en reeds besloten de reserve op te heffen. 
 
Advies 
De reserve is bij vaststelling van de Jaarrekening 2015 opgeheven. De administratieve afwikkeling 

daarvan wordt in het exploitatiejaar 2016 verwerkt. 

 
 

  

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 156.139 131.139 106.139 81.139 56.139

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Saldo 31 december 131.139 106.139 81.139 56.139 31.139

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

35. Explosievenopruiming

Financiering van het opsporen en eventueel ruimen van explosieven.

1-1-2010

Onbepaald

0

Niet bepaald

Meerjaarlijkse (2010-2014) bijdrage uit het Gemeentefonds 

Op basis van beoordeling bijdrageverzoek

156.139

Neen

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

saldo 1 januari 0 0 0 0 0

Dotaties*

Onttrekkingen*

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

35a. Renovatie velden BVC

Financiering van een toplaagrenovatie van de sportvelden en de 

aanleg van nieuwe drainage.

1-1-2014

31-12-2015

0

Niet bepaald

Niet meer van toepassing

Niet meer van toepassing

0

Neen
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Hoofdstuk 4 - Actualiseren Voorzieningen 

 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleidskader, perspectief en advies van onderstaande op        

1 januari 2016 na vaststelling van de jaarrekening 2015 aanwezige voorzieningen.  

In onderstaand overzicht is per voorziening het voorlopig geraamde saldo op 1-1-2017 en het 

advies voor de voorziening opgenomen. Voor een nadere uitleg hierover wordt u verwezen naar de 

toelichting en het advies bij de voorziening in dit hoofdstuk.  

 

 
 
 
 

 
 
Toelichting 
Het (groot) onderhoud aan de gemeentelijke woningen en gebouwen vindt plaats op basis van het 

vastgestelde Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP). Dit plan wordt jaarlijks op activiteiten, 

uitvoering en financieel geactualiseerd. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening is op het MJOP 

afgestemd. In samenwerking met de gemeente Heemstede worden de MJOP-pakketten van beide 

gemeenten geïntegreerd tot één bestand. Na afronding van dit traject worden de meerjarige 

onderhoudskosten van het gemeentelijk vastgoed opnieuw berekend. Dit kan gevolgen hebben 

voor de omvang van deze voorziening. U zult hier te zijner tijd over geïnformeerd worden. 

 

Advies 

Voorziening handhaven.  

V. Voorzieningen

36 Onderhoudsfonds gebouwen 835 Handhaven

37 Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 3.063 Handhaven

38 Onderhoud beschoeiingen 16.425 Handhaven

39 Onderhoud bruggen en steigers 47.280 Handhaven

40 Wachtgeldverplichting oud-wethouders 50.569 Handhaven

41 Risico's grondexploitatie 1.626.872 Handhaven

42 Voorziening APPA 0 Opheffen

43 Brandschade Bos en Duinschool 0 Opheffen

44 Egalisatievoorziening rioleringen 3.188.341 Handhaven

45 Rationeel wegbeheer 0 Nieuw

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 363.471 835 55.658 34.234 1.765

Dotaties* 346.873 346.873 346.873 346.873 346.873

Onttrekkingen* 709.509 292.050 368.297 379.342 341.910

Saldo 31 december 835 55.658 34.234 1.765 6.728

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Conform berekende jaarbijdrage in het MJOP

Lasten, die conform het MJOP daarvoor in aanmerking komen.

363.471

Neen

Niet bepaald

36. Onderhoudsfonds gebouwen

Kosten van onderhoud aan gemeentelijke woningen en gebouwen op basis 

van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gelijkmatig te verdelen per 

begrotingsjaar.

1-1-2009

Onbepaald

0
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Toelichting 
Voorziening voldoet aan doelstelling waarvoor deze is ingesteld. Bij vaststelling Jaarstukken 2015 

is het saldo van de voorziening gedaald tot “nihil”. Gelet op doelstelling is dit niet wenselijk en 

gekozen om meerjarig extra dotaties te doen om te komen tot een verantwoord saldo voor de 

voorziening. Deze dotaties zijn in de meerjarenramingen tot en met 2020 opgenomen. Jaarlijkse 

monitoring van de werkelijke lasten en baten voor het taakveld afvalverwijdering blijft noodzakelijk 

om te komen tot het daarvoor gewenste dekkingspercentage van 100%. 

 
Advies 
De voorziening handhaven. 
 
 

 
 
Toelichting 
Op 30 maart 2016 is het Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020 door de gemeenteraad 

vastgesteld. De meerjarig geraamde dotaties en onttrekkingen zijn afgestemd op het vastgestelde 

beheerplan, waarbij met de meest recente areaaluitbreidingen rekening is gehouden. 

 
Advies 
Voorziening handhaven. 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 0 3.063 40.517 88.505 255.100

Dotaties* 30.000 37.454 47.988 166.595 134.661

Onttrekkingen* 26.937 0 0 0 0

Saldo 31 december 3.063 40.517 88.505 255.100 389.761

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Saldoverrekening met exploitatiebudget reiniging. 

Saldoverrekening met exploitatiebudget reiniging. 

0

Neen

Niet bepaald

37. Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing.

1-1-2009

Onbepaald

0

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 95.475 16.425 33.240 60.040 117.240

Dotaties* 75.100 76.800 76.800 76.800 76.800

Onttrekkingen* 154.150 59.985 50.000 19.600 54.800

Saldo 31 december 16.425 33.240 60.040 117.240 139.240

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Overeenkomstig de geraamde dotatie voor dat jaar in het beheerplan. 

Overeenkomstig de geraamde onttrekking voor dat jaar in het beheerplan.

95.475

Neen

Op basis van Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020

38. Voorziening onderhoud beschoeiingen

Kosten groot onderhoud aan beschoeiingen op basis van het Beheerplan 

bruggen en beschoeiingen 2016-2020 gelijkmatig verdelen per begrotingsjaar.

1-1-2009

Onbepaald

Op basis van Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020
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Toelichting 
Op 30 maart 2016 is het Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020 door de gemeenteraad 

vastgesteld. De meerjarig geraamde dotaties en onttrekkingen zijn afgestemd op het vastgestelde 

beheerplan, waarbij met de meest recente areaaluitbreidingen rekening is gehouden.  

 
Advies 
Voorziening handhaven.  
 
 

 
 
Toelichting 

Voorziening loopt op basis van wettelijke verplichting af in 2018.  

 
Advies 

Voorziening handhaven en na afwikkeling van de laatste verplichtingen bij de vaststelling van de 

jaarrekening van dat betreffende jaar opheffen. 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 83.750 47.280 62.248 91.408 36.988

Dotaties* 57.580 69.080 69.080 69.080 69.080

Onttrekkingen* 94.050 54.112 39.920 123.500 17.575

Saldo 31 december 47.280 62.248 91.408 36.988 88.493

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Overeenkomstig de geraamde dotatie voor dat jaar in het beheerplan. 

Overeenkomstig de geraamde onttrekking voor dat jaar in het beheerplan.

83.750

Neen

Op basis van Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020

39. Voorziening onderhoud bruggen en steigers

Kosten groot onderhoud aan bruggen en beschoeiingen op basis van het 

Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020 gelijkmatig verdelen per 

begrotingsjaar.

1-1-2009

Onbepaald

Op basis van Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 79.569 50.569 21.569 0 0

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 29.000 29.000 21.569 0 0

Saldo 31 december 50.569 21.569 0 0 0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Niet meer van toepassing

Jaarlijkse bijdrage conform regeling

79.569

Neen

Niet bepaald

40. Voorziening wachtgeldverplichtingen oud-wethouders

Voldoen aan de wettelijke plicht om oud-wethouders een wachtgeld te 

verstrekken.

1-1-2009

31-12-2018

0
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Toelichting 
De afgelopen jaren hebben ontwikkelingen met betrekking tot bouwgrondexploitaties overal in den 

lande bevestigd dat daar financiële risico’s aan verbonden zijn. Deze risico’s kunnen zich ook 

binnen de nog actieve grondexploitatiegebieden van onze gemeente voordoen. De voorziening is 

ingesteld die risico’s – ingeval van toepassing – op te kunnen vangen. De grondexploitaties worden 

jaarlijks geactualiseerd en daarbij beoordeeld of dotaties en of onttrekkingen aan de voorziening 

moeten worden gedaan.  

 
Advies 
Voorziening handhaven. 

 
 

 
 
Toelichting 
Deze voorziening werd in 2013 ingesteld ter uitvoering van een wettelijke verplichting. Het risico is 

inmiddels ondergebracht bij een derde partij. Aanhouden van de voorziening, waarvan het saldo 

per 31 december 2015 “nihil” is, is niet meer nodig. 

 
Advies 
De voorziening op te heffen. 
 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 1.626.872 1.626.872 1.626.872 1.626.872 1.626.872

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 0 0 0 0 0

Saldo 31 december 1.626.872 1.626.872 1.626.872 1.626.872 1.626.872

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Bijdrage uit algemene middelen

1.626.872

Neen

Niet bepaald

41. Risico's grondexploitatie 

Het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie.

1-1-2010

Onbepaald

0

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 0 0 0 0 0

Dotaties*

Onttrekkingen*

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Niet meer van toepasisng

Niet meer van toepasisng

0

Neen

Niet bepaald

42. Voorziening APPA

Voldoen aan de wettelijke verplichting uit de Algemene Pensioenwet 

Politieke Ambtsdragers (APPA) een verzekering of een voorziening te 

treffen, die voldoet om  pensioenen aan wethouders te kunnen 

verstrekken.1-1-2013

31-12-2015

0
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Toelichting 
In 2015 heeft een eerste onttrekking aan deze voorziening plaatsgevonden ten behoeve van de 

nieuw(her)bouw van de Bos en Duinschool. Afronding van de (her)bouwactiviteiten is in 2016 

gepland en dit betekent ook de laatste onttrekking van de gelden aan deze voorziening. De 

verwachting is, dat het saldo per 31-12-2016 op “nihil” uitkomt en de voorziening kan worden 

opgeheven. 

 
Advies 

De voorziening op te heffen na afronding van de (her)bouwactiviteiten en laatste onttrekking van 
gelden aan de voorziening. Uitvoering hiervan wordt voorzien per 31 december 2016. 
 
 

 
 

Toelichting 
Voorziening is ingesteld met als doelstelling bij toekomstige investeringen en toename van 

kapitaallasten, te voorkomen dat er fluctuaties voor het tarief van de rioolrechten ontstaan. 

Aangezien er geen sprake is van een kostendekkend tarief aan rioolrechten wordt voor de komende 

jaren een jaarlijkse onttrekking aan de voorziening geraamd. 

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2011-2016 dient als basis voor het brede scala 

aan rioleringsvoorzieningen en de daarmee samenhangende rioolheffingen. Een periodieke 

beoordeling van dotaties en/of onttrekkingen aan deze voorziening gekoppeld aan het 

meerjarenperspectief is noodzakelijk. Een actualisatie van het VGRP, waarbij de meerjarige lasten 

en volledige financiële dekking daarvan in het bijzonder de aandacht hebben, is in voorbereiding. 

Doelstelling is de voorstellen medio 2017 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

 

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 1.625.001 0 0 0 0

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 1.625.001 0 0 0 0

Saldo 31 december 0 0 0 0 0

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 

Ontvangen schadevergoeding van verzkeringsmaatschappij

Bijdragen ten behoeve van afronding bouwactiviteiten

1.625.001

Neen

Niet bepaald

43. Voorziening brandschade Bos en Duinschool

Nieuw (her)bouw Bos- en Duinschool.

1-1-2014

31-12-2016

0

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 3.934.765 3.188.341 3.143.778 3.036.987 2.744.215

Dotaties* 0 0 0 0 0

Onttrekkingen* 746.424 44.563 106.791 292.772 390.633

Saldo 31 december 3.188.341 3.143.778 3.036.987 2.744.215 2.353.582

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

Saldoverrekening met exploitatiebudget riolering. 

Saldoverrekening met exploitatiebudget riolering. 

3.934.765

Neen

Niet bepaald

44. Egalisatievoorziening riolering

Het voorkomen van fluctuaties in de tarieven rioolheffing.

1-1-2009

Niet bepaald

0
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Advies 

Voorziening handhaven. 

 
 

 
 
Toelichting 
Op 28 september 2016 is het Wegbeheerplan 2016-2018 vastgesteld. Daarbij is besloten per 31 

december 2016 de reserve Rationeel wegbeheer op te heffen en met ingang van 1 januari 2017 

een voorziening Rationeel wegbeheer in te stellen. Reden hiervoor is, dat het achterstallig 

onderhoud aan het wegennetwerk is uitgevoerd. Het aanhouden van een reserve is niet meer 

noodzakelijk.  

Het BBV biedt de mogelijkheid voor een gelijkmatige verdeling van lasten binnen de exploitatie, 

zoals die voor bijv. het wegenonderhoud, een voorziening in te stellen. Dotaties en onttrekkingen 

zijn afgestemd op de meerjarenraming binnen het vastgestelde Wegbeheerplan.  

 
Advies 
Uitvoering te geven aan het raadsbesluit van 28 september 2016 en per 1 januari 2017 de 

voorziening in te stellen. 
 

  

Nr./Omschrijving

Doel:

Startdatum

Einddatum

Bodembedrag

Plafondbedrag

Voeding

Onttrekking

Saldo per 31-12-2015

Rentetoerekening

Meerjarenraming 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo 1 januari 0 24.805 56.754 44.871 32.988

Dotaties* 0 581.949 588.117 588.117 588.117

Onttrekkingen* 0 550.000 600.000 600.000 600.000

Saldo 31 december 0 56.754 44.871 32.988 21.105

* Dotaties en onttrekkingen o.b.v. ramingen in staat van Reserves en Voorzieningen 2017.

45. Rationeel wegbeheer

Dekking van jaarlijkse fluctuerende onderhoudskosten te dekken door 

middel van een vaste jaarlijkse dotatie.

1-1-2017

Onbepaald

0

Niet bepaald

Jaarlijkse dotatie conform meerjarenplanning 2017-20120

Jaarlijkse onttrekking conform meerjarenplanning 2017-2020

0

Neen
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Hoofdstuk 5 - Stille reserves  

 

In de inleiding wordt onder verwijzing naar de nota “Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar” 

een heroriëntatie op de binnen de gemeente aanwezige stille reserves aangekondigd. Het college 

heeft op 23 augustus 2016 na behandeling van genoemde nota besloten tot “het uit laten voeren 

van een strategische en integrale analyse van al het vastgoed van de gemeente Bloemendaal met 

als doel - bij eventuele verkoop van onroerend goed - schulden af te lossen”.  

Een interne werkgroep heeft inmiddels de eerste stappen gezet om te komen tot de gevraagde 

vastgoedanalyse. Een zorgvuldige inventarisatie en juiste toedeling binnen de categorieën 

Maatschappelijk vastgoed, Gemeentelijke vastgoed voor eigen gebruik en ander economisch 

vastgoed wordt opgesteld. Binnen de te stellen kaders zal het vastgoed dat als “stille” reserve kan 

worden aangemerkt met een daaraan te koppelen economische waarde afzonderlijk in beeld 

worden gebracht.  
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Hoofdstuk 6 – Recapitulatie 

 

Op basis van de weergave in voorgaande hoofdstukken en de daarin opgenomen adviezen voor 

iedere afzonderlijke reserve en/of voorziening is de volgende recapitulatie opgesteld en wordt de 

gemeenteraad voorgesteld overeenkomstig te besluiten: 

Reserves: 

Ten aanzien van de op 1 januari 2016 aanwezige reserves wordt voorgesteld: 

 

A. 24 reserves handhaven; 

B. Op basis van eerdere besluitvorming bij de vaststelling van de Jaarrekening 2015 zijn de 

volgende 5 reserves met een 0-saldo opgeheven: 

1. dekkingsreserve automatisering; 

2. dekkingsreserve Openbare bibliotheek; 

3. dekkingsreserve Verbouwing vm. Gemeentehuis Bennebroek; 

4. bestemmingsreserve Onderhoud schoolgebouwen; 

5. bestemmingsreserve Renovatie velden BVC. 

C. De volgende 6 reserves opheffen en - indien aanwezig - het saldo daarvan toevoegen aan de 

Flexibele algemene reserve: 

1. Algemene reserve grondexploitatie (0-saldo); 

2. egalisatiereserve Arbeidsvoorwaarden bestuursdienst; 

3. egalisatiereserve Kunst en Cultuur (0-saldo); 

4. bestemmingsreserve Participatiebudget Re-integratie; 

5. bestemmingsreserve Onderhoudssubsidie Welzijnsinstellingen; 

6. bestemmingsreserve Centrale huisvesting. 

D. de reserve Rationeel Wegbeheer opheffen en het op 31 december 2016 aanwezige saldo 

toevoegen aan de per 1 januari 2017 nieuw in te stellen voorziening Rationeel wegbeheer. 

 

Voorzieningen: 

Ten aanzien van de op 1 januari 2016 aanwezige voorzieningen wordt voorgesteld: 

 

E. 7 voorzieningen handhaven; 

F. De volgende 2 voorzieningen opheffen: 

1. voorziening APPA; 

2. voorziening brandschade Bos – en Duinschool. 

G. de voorziening Rationeel wegbeheer per 1 januari 2017 instellen en daaraan toevoegen het op 

31 december 2016 aanwezige saldo van de op te heffen reserve Rationeel wegbeheer. 


