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g 

: 15-12-2011 Planning en Control 
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:             

                                                
 
 

Onderwerp:  Najaarsnota 2011 

 

Gevraagde 

beslissing:  

 Te besluiten om: 

1.   De najaarsnota 2011 vast te stellen. 

2.   In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor 2011 
evenals voor de jaren 2012 - 2015. 

 
Aan de gemeenteraad 
van 

Krimpen aan den IJssel 
 
 
Krimpen aan den IJssel, 6 december 2011 
 
Inleiding 
Conform de verordening ex artikel 212 dient over de eerste negen maanden van het jaar 
gerapporteerd te worden aan de raad. Het is gebruikelijk dat een en ander in de vorm van een 
Najaarsnota gedaan wordt.  
 
Beoogd effect 
Het verwerken van de in de Najaarsnota 2011 gedane voorstellen met betrekking tot aanpassing 
van budgetten in zowel de exploitatie als in de investeringensfeer, zodat formele autorisatie op 
programmaniveau plaats kan vinden. Tevens wordt daarmee een eerste voorlopige uitkomst  van 
de jaarrekening 2011 gegeven. 
 
Argumenten 
1.1   programma’s 
In deze najaarsnota zijn de diverse ramingen op programmaniveau naar boven of naar  
beneden bijgesteld op basis van de verwachte uitkomsten over 2011.  
 
2.1   budgetaanpassingen 
In hoofdstuk 4 van de Najaarsnota wordt aangegeven op welke programma’s budgetten aangepast 
dienen te worden. Vervolgens wordt op een aantal grote aanpassingen toegelicht wat de reden van 
aanpassing is. 
Het uiteindelijke resultaat van de Najaarsnota is een voordelig saldo van zo’n € 20.000. 
 



Financiën 
Op basis van de gegevens die voor deze Najaarsnota zijn aangeleverd dienen de budgetten zodanig 
aangepast te worden, dat het saldo van de begroting voor het jaar 2011 met een bedrag van  
€ 411.000 verbetert. Het verwachte rekeningssaldo komt daarmee uit op het bedrag van  
€ 70.000 (inclusief € 50.000 onvoorzien). 
 
Het meerjarige effect van de Najaarsnota heeft betrekking op alle jaren vanaf 2012 en bedraagt  
€ 113.000 positief in 2012 en is in 2015 € 226.000 positief. 
De voorgestelde aanpassingen zullen verwerkt worden in de begroting 2011 en in de recent vast-
gestelde meerjarenbegroting 2012-2015.  
 
In tabelvorm ziet dit er als volgt uit:       -/- = voordeel 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Huidige saldo 390.497 - 337.837 272.316 - 214.909 - 296.128 

Uitkomst najaarsnota 2011 - 410.887 - 113.695 - 137.013 - 175.670 - 226.041

SALDO BEGROTING 2011 na 
najaarsnota - 20.390  

SALDO MJB 2012-2015 na 
najaarsnota - 451.532 135.303 - 390.579 - 522.169

           (vanaf 2012 inclusief onvoorzien ± € 290.000) 
 
 
Bijlagen 
Najaarsnota 2011 
 
 
 
 
 
In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie  van 24 november 2011 is dit voorstel 
aan de orde geweest. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
  
  
mr. A. Boele L.M. Huizer 
secretaris Burgemeester 



 

Ontwerp-besluit 
 
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2011; 
 
 

b e s l u i t : 
 
1.   De najaarsnota 2011 vast te stellen. 
2.   In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor 2011 evenals voor de jaren 
2012 - 2015. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering 
van 15 december 2011. 
De griffier, De voorzitter,
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Hoofdstuk 1 – Inleiding  
 
In november 2010 heeft uw raad de meerjarenbegroting 2011-2014 van Krimpen aan den 
IJssel vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben de begroting 2011 voor kennisgeving 
aangenomen, waarmee ook het jaar 2011 weer onder repressief toezicht van de provincie is 
komen te staan. Deze situatie kan alleen blijven bestaan als er sprake is van een gezonde 
financiële situatie en duurzaam financieel beleid op langere termijn. Hiervoor maken we 
onder andere gebruik van tussentijdse rapportages, waarvan deze najaarsnota de tweede is 
in 2011. Deze rapportage heeft betrekking op de eerste 39 weken van het jaar en geeft u 
informatie over de voortgang van in de begroting 2011 opgenomen onderwerpen, als daar 
aanleiding voor is. 
 

Budgetoverheveling 
Besloten is om, vooruitlopend op de nieuwe financiële verordening, extra voorwaarden te 
stellen aan overheveling. Er werd vorig jaar op deze plaats extra informatie over 
overheveling gegeven, dit jaar is een nieuw hoofdstuk aan de najaarsnota toegevoegd over 
dit onderwerp.  
  

Indeling van de najaarsnota 
In deze najaarsnota vindt u in hoofdstuk 2 het algemene beeld, waarin met name de 
financiële gevolgen van de najaarsnota worden toegelicht. Hoofdstuk 3 heeft betrekking op 
de budgetoverheveling van 2011 naar 2012. In hoofdstuk 4 staan de budgetaanpassingen 
per programma, met een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen. Tenslotte treft u in 
hoofdstuk 5 de jaarlijkse rapportage over reserves en voorzieningen aan. Uit praktische 
overwegingen wordt deze rapportage vanaf dit jaar in de najaarsnota opgenomen, waarmee 
ook de verwerking van (eventuele) beslissingen in de najaarsnota wordt geïntegreerd. 
 

Vervolg 
Zoals al is aangegeven, is het karakter van de najaarsnota vooral het op orde brengen van 
de budgetten, op basis van de vermoedelijke uitkomsten over 2011.  
 
Op beleidsmatig en financieel gebied wordt verantwoording afgelegd in de jaarstukken.  
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HOOFDSTUK 2 – Algemeen beeld 
In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de financiële situatie waarin de gemeente 
Krimpen aan den IJssel zich na het opmaken van deze nota bevindt. Het uitgangspunt 
daarbij is ongewijzigd beleid. 
 

Verloop begroting 2011 
Voor onvoorziene lasten is in het begrotingsjaar 2011 gerekend met 28.368 inwoners, hetgeen 
betekent, dat een bedrag van € 283.680 is geraamd. Daar is tevens het begrotingssaldo 2011 
van € 172.488 aan toegevoegd, zodat na de besluitvorming in november 2010 een 
totaalbedrag van € 456.168 beschikbaar was. Door de besluiten in de raadsvergaderingen tot 
en met 10 november 2011 is dit bedrag teruggelopen tot € 50.000. 
 

Uitkomsten najaarsnota 2011 
Het financiële saldo van de najaarsnota 2011 bedraagt € 410.887 positief. In de 
onderstaande tabel komt tot uitdrukking hoe het saldo van de begroting 2011 zich tot aan de 
najaarsnota heeft ontwikkeld en hoe dit er na de najaarsnota uitziet.  
Daarnaast wordt in deze tabel tevens aangegeven hoe het verloop van de saldi in de nieuwe 
meerjarenbegroting 2012-2015 zal zijn naar aanleiding van deze najaarsnota. 
 
    -/- = voordelig
  Begroting Mjb Mjb Mjb Mjb 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo primitieve begroting (incl onvoorzien) -456.168 -337.837 272.316 -214.909 -296.128
       
Begrotingswijzigingen t/m nov.raad 846.665         
Saldo begroting voor NJN 390.497 -337.837 272.316 -214.909 -296.128
       
Wijzigingen Najaarsnota 2011 -410.887 -113.695 -137.013 -175.670 -226.041

Saldo begroting 2011 & MJB 2012-2015 -20.390 -451.532 135.303 -390.579 -522.169

 

Algemeen financieel beeld 
In de voorjaarsnota werd een negatief saldo ongeveer € 749.500 verwacht. In de loop van 
het jaar en via deze najaarsnota is dat saldo positief beïnvloed. Het saldo van de begroting 
inclusief onvoorzien (€ 50.000) laat nu een beeld zien van ruim € 70.000 positief. Net als 
voorgaande jaren mag de conclusie getrokken worden, dat dit het mogelijke rekeningsaldo 
van 2011 zou kunnen zijn.  
De hoogte van dit saldo is € 386.000 minder positief dan het oorspronkelijke beschikbare 
saldo van 2011. 
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Stand van zaken Nieuw beleid en intensiveringen 2011 
 
PRG Omschrijving Begroting 

2011 
Stand van zaken 

1 Onderzoek centrale inkoop 95.000 1ste fase onderzoek afgerond; via 
najaarsnota wordt restant ingezet voor de 
2de fase in 2011 en 2012, inclusief 
verhoging budget. 

1 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 15.000 Via najaarsnota wordt doorgeschoven en 
beschikbaar gesteld: staat op de planning 
van P&O in 2012. 

1 Huisstijl  25.000 Voorjaar 2011 in uitvoering genomen. 
1 Notitie Dienstverleningsconcept 2 & 

Vernieuwing GPDC en Vraag en Antwoord 
Collectie 

33.000 In uitvoering genomen. 

2 EIV evaluatie integraal veiligheidsbeleid 26.885 Via de najaarsnota wordt overgeheveld 
naar 2012. 

3 Aanvragen 
onderwijshuisvestingsprogramma 

35.000 Aangewend. 

3 Aanvragen brandveiligheid onderwijs 331.207 Uitgevoerd in 2011, voorzieningen 
brandveiligheid. 

3 Maatschappelijke stage 31.000 Maatschappelijk makelaar kost in 2011  € 
15.000. Rest wordt niet ingezet en 
afgeraamd via najaarsnota.  

3 Ontwikkeling brede school 53.607 Voorjaar 2011 aangewend voor subsidies 
Brede school activiteiten. 

3 Onderwijsbeleid (LEA) 49.140 Aangewend. 
3 Jeugdparticipatie en website & 

Jeugdactiviteiten 
30.250 Gelet op de voorbereidingen worden in 

2012 de volgende stappen gezet in de 
jeugdparticipatie. Via de najaarsnota wordt 
overgeheveld naar 2012.  

3 Realisatie centrum jeugd en gezin 65.000 Betreft huisvestingskosten CJG Krimpen in 
het nieuwe gezondheidscentrum. Niet 
nodig in 2011. 

3 Sluitende aanpak GOSA 16.800 Via najaarsnota wordt  € 10.000 
aangewend. Restant kan vervallen in 
2011. 

4 Kwaliteitimpuls Muziekschool 25.061 Meerjarig ingezet. 
4 Cultuurnota 6.800 Zal niet worden uitgegeven, wordt 

afgeraamd. 
4 Monumenteninventarisatie 19.395 Op 20 september 2011 hebben B&W 

besloten tot nader onderzoek 
rijksmonumenten. Het budget overhevelen 
naar 2012.  

5 Woonzorgzonering 37.942 Deel wordt ingezet voor inventarisatie 
toegankelijkheid koopappartementen. 
Restant € 17.000 zal niet worden ingezet 
in 2011 en zal worden afgeraamd. 

5 Vangnet AWBZ 45.000 Dit budget zal in 2011 niet worden 
uitgegeven. Vanaf 2012 onderdeel van de 
nieuwe Wmo beleidsnota. 

5 WMO-beleid  19.308 Aangewend. 
6 Schuldhulpverlening 22.500 Wordt niet ingezet in 2011; bedragen 

inclusief bijdrage reserve kunnen vervallen

8 Evaluatie Bloemenbuurt en analyse 
doorstroming  

40.000 Evaluatie Bloemenbuurt ( € 20.000) wordt 
doorgeschoven naar 2012 t.b.v. deelname 
Grote Woontest 2012.  
Evaluatie Doorstroming ( € 20.000) door-
schuiven naar 2012 t.b.v. Onderzoek 
Levensloopbestendigheid 
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Koopappartementen.  

8 Bereikbaarheidsmakelaar 50.000 Bedoeld voor gemeentelijke cofinanciering 
t.b.v. Programma ‘Beter 
Benutten’.Doorschuiven naar 2012.  

8 Opzetten werkgeverservicepunt 1.000 Bedoeld voor het project Ranking the 
Rules van de KvK. Het begrote bedrag 
wordt in 2011 niet meer aangesproken en 
kan vervallen. 

8 Milieubeleidsplan & spaarlampactie & 
energievisie  

119.919 Dit budget zal op  ca. €  6.500 Euro na niet 
worden uitgegeven. Overhevelen naar 
2012.  

8 Actualisatie bestemmingsplannen 100.000 In uitvoering genomen. 
 

Reserves en weerstandsvermogen 
Bij de behandeling van de recent vastgestelde meerjarenbegroting 2012 - 2015 is aandacht 
besteed aan het weerstandsvermogen van de gemeente. Vanwege het beleidsarme karakter 
van deze najaarsnota wordt dat hier nu achterwege gelaten. Uiteraard is de ambtelijke 
organisatie zich bewust van de ontwikkelingen op dat terrein. 
 
Tevens wordt verwezen naar de rapportage over de reserves en voorzieningen die in deze 
najaarsnota is opgenomen   
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HOOFDSTUK 3 – Budgetoverheveling 
Inleiding 
Een aandachtspunt met betrekking tot de rechtmatigheid is de mogelijkheid budget over te 
hevelen bij onderbesteding. In de praktijk komt het regelmatig voor, dat  aan het eind van het 
jaar budget over is. De oorzaak daarvan kan zijn, dat  efficiënter met de middelen is 
omgegaan, maar het is ook denkbaar, dat (een deel van) de voorgenomen activiteiten niet is 
uitgevoerd.   
In het eerste geval zal het zo zijn, dat het resterende budget aan het saldo van de rekening 
wordt toegevoegd. In het tweede geval zijn de inspanningen erop gericht, dat de activiteit(en) 
in het volgende jaar uitgevoerd gaan worden. In dat geval zal het budget voor het nieuwe 
jaar verhoogd moeten worden, omdat daar dan nog geen rekening mee is gehouden. 
Daarom is de afspraak gemaakt, dat wanneer ten tijde van het opmaken van de najaarsnota 
bekend is welke activiteit(en) volgend jaar uitgevoerd gaan worden, de budgetten in het 
lopende jaar verlaagd zullen worden en eenmalig in de nieuwe begroting opgehoogd.  
Via deze najaarsnota worden diverse budgetten overgeheveld van 2011 naar 2012. 
Vooruitlopend op de vaststelling van de financiële verordening zijn dit jaar extra voorwaarden 
gesteld bij overheveling. In dit gedeelte van de najaarsnota vindt u een overzicht van de 
budgetten die worden overgeheveld en vervolgens per onderwerp een korte toelichting. 
 
 
Financieel overzicht  
Omschrijving Overheveling
Professionalisering inkoop  
     - Overheveling van 2011 naar 2012 30.023
     - Extra benodigd budget in 2012 29.000
Ontwikkeling personeelsinstrumentarium 25.000
Digitaliseren bouwvergunningen 15.000
Cameraopstelling Stormpolder 14.205
Jeugdparticipatie 25.224
Ontwikkeling (amateur)theaterprogramma 10.948
Monumentenzorg 14.600
Degeneratie kabelsleuven uit 2011 50.000
Degeneratie kabelsleuven uit 2011 -50.000
Parkmanagement 18.660
Bereikbaarheid Algeracorridor 50.000
Duurzaamheidsvisie 113.400
Subsidie slokaanvraag 17.000
Analyse doorstroming 20.000
Grote woontest 20.000
 
Totaal (incl. extra budget professionalisering inkoop) 403.060
 
In het volgende hoofdstuk staat bij de toelichting per programma aangegeven hoe hoog de 
budgetoverheveling is voor het betreffende programma.  
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Professionalisering inkoop  
De raad heeft bij de begroting ingestemd met nieuw beleid voor de professionalisering van 
inkoop ter hoogte van € 95.000. Inmiddels is de onderzoeksfase voltooid en is begonnen met 
de implementatie, de kosten voor implementatie bedragen € 89.440. Voor de implementatie 
was nog een budget van € 60.500 beschikbaar, hiervan zal een gedeelte in 2011 worden 
aangesproken en zal € 30.023 worden overgeheveld naar 2012. Daarnaast wordt een 
aanvullend budget ter hoogte van € 29.000 gevraagd ten laste van de reserve Nieuw beleid. 
 
 
Ontwikkelen personeelsinstrumentarium  
Voor de ontwikkeling van het personeelsinstrumentarium wordt € 25.000 overgeheveld naar 
2012. Deels betreft dit budget voor de ontwikkeling van nieuw beleid. In 2011 zijn een aantal 
(beleids)onderwerpen voorbereid en is aandacht besteed aan het actualiseren van 
personeelsinstrumenten. Daardoor is een deel van het budget niet uitgegeven, dat nodig is 
om (nieuw) beleid kunnen gaan implementeren. 
 
 
Digitaliseren bouwvergunningen  
Ten laste van deze post wordt de inhuur betaalt voor het project digitaliseren 
bouwvergunningen (verwachte einddatum eind 2013) waarmee alle bouwvergunningen in 
het archief van 1919 tot en met heden worden gedigitaliseerd. Het restant budget wordt 
geschat op € 15.000, dit dient volledig te worden overgeheveld naar 2012.  
Het aantal uren dat is uitgevoerd, is door ziekte aanzienlijk minder dan verwacht. Om de 
hiermee opgelopen achterstand in te lopen wordt in 2012 extra menskracht ingehuurd, het 
over te hevelen bedrag wordt daarvoor ingezet. De uitvoering is noodzakelijk omdat de 
bouwvergunningen momenteel tot en met 1975 zijn gedigitaliseerd en er nog 35 jaar archief 
moet worden gedigitaliseerd. Andere activiteiten hebben geen relatie met dit project en 
worden niet beïnvloed door de uitvoering. 
 
 
Cameraopstelling Stormpolder  
Het gehele budget van 2011 ter hoogte van € 14.205 overhevelen naar 2012.  
Als nieuw beleid voor 2011 is opgenomen de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid 
met daaruit evt. voortvloeiende projecten. Een benoemd traject in deze is de realisering / 
opwaardering van de cameraopstelling in de Stormpolder, in cofinanciering met 
ondernemers. In afwachting van de besluitvorming rond dit thema is de verwachting dat dit 
budget nog niet wordt ingezet in 2011, maar, afhankelijk van de besluitvorming, in 2012. 
Aangezien er een bestuurlijke toezegging is gedaan, is uitvoering noodzakelijk. Door de 
overheveling komt de uitvoering van andere activiteiten in 2012 niet in gevaar. 
 
 
Jeugdparticipatie 
Voor jeugdparticipatie is in 2011 nog budget beschikbaar, in totaal zal € 25.224 worden 
overgeheveld naar 2012.  
Er wordt nog gewerkt aan de eerste trede op de ladder van Jeugdparticipatie, de jonginsite. 
Dit vraagt meer ambtelijke inspanning dan van te voren was ingeschat. Verdere 
voorbereidingen om te komen tot jeugdparticipatie vragen ook meer tijd dan verwacht. 
Gelet op de voorbereidingen worden in 2012 de volgende stappen gezet in de 
jeugdparticipatie. De uitvoering van het evenementenbeleid,  de WMO-nota en 
gezondheidsnota / het jeugdbeleid worden daarbij betrokken. Als we de uitvoering van dit 
beleid ook bij de jongeren succesvol willen maken dan is de betrokkenheid van jongeren van 
groot belang. 
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Ontwikkelen (amateur)theaterprogrammering 
Het gehele budget van 2011 ter hoogte van € 10.948 overhevelen naar 2012.  
Deze post is gereserveerd om in te zetten op de ontwikkeling van de 
(amateur)theaterprogrammering. In afwachting van de besluitvorming rond de invulling van 
het theaterprogramma is dit budget nog niet ingezet in 2011. Afhankelijk van de 
besluitvorming, verschuift de uitvoer van deze activiteit naar 2012. De uitvoer is dan nog 
steeds noodzakelijk. Door de overheveling komt de uitvoering van geplande activiteiten in 
2012 niet in gevaar. 
 
 
Monumentenbeleid  
In 2011 is de opdracht gegeven om de volledigheid van de bestaande redengevende 
omschrijvingen, eventuele monumentwaardige interieurelementen en de volledigheid van de 
beschrijving van eventuele ensembles van de huidige 11 rijksmonumenten te onderzoeken 
en te beschrijven.  
Het nog resterende budget ter hoogte van € 14.600 zal in 2012 worden benut voor verdere 
vervolgstappen, te weten: 

• Een selectie op te stellen van objecten die in aanmerking kunnen komen als 
gemeentelijk monument en daartoe de gebruikelijke procedure aan te gaan,  

• Te overwegen of de twee geïnventariseerde waardevolle gebieden (IJsseldijk en 
Kortlandstraat) kunnen worden aangewezen als mogelijk beschermd dorpsgezicht en 
daarbij de gebruikelijke procedure aan te gaan. 

 
 
Degeneratie kabelsleuven  
De afgelopen twee jaar is er in heel Krimpen aan den IJssel een glasvezelnetwerk 
aangebracht. Over de degeneratie (onderhoud) kosten zijn afspraken gemaakt. Caiway heeft 
dit afgekocht zodat dit onderhoud door de gemeente moet worden uitgevoerd. Gezien de 
werkzaamheden die dit jaar nog hebben plaats gevonden, verwachten we in 2012 dat 
onderhoud noodzakelijk is. Zowel de te verwachten lasten als het corresponderende deel 
van de al ontvangen baten worden overgeheveld naar 2012. 
 
 
Parkmanagement  
Door het faillissement van InSite Parkmanagement is de pilot nog niet afgerond. In overleg 
met de parkmanager en de Ondernemerskring wordt aan een vervolg gewerkt. Voor de 
afronding van de lopende activiteiten en de verantwoording van de provinciale subsidie wordt 
een bedrag ad € 18.660 overgeheveld naar 2012. 
 
 
Bereikbaarheid Algeracorridor 
De problematiek in de ‘Algeracorridor’ verdient zowel binnen onze eigen organisatie als 
binnen het relevante netwerk van partners een nieuwe impuls. In ons collegeprogramma 
hebben wij die impuls zichtbaar gemaakt door geld vrij te maken voor het aanstellen van een 
‘bereikbaarheidsmakelaar’. Ons initiatief is echter deels achterhaald door het programma 
‘Beter benutten’ van RotterdamVooruit.  
Wij houden het geld nu voor 2011, 2012 en 2013 beschikbaar als ‘co-financiering’ van 
plannen die uit ‘Beter Benutten’ voortvloeien. Onze doelstelling blijft:  

• Het verkeersaanbod in de spits en de milieubelasting van het autoverkeer terug te 
dringen;  

• Eventuele knelpunten in het openbaar vervoer op te sporen en op te lossen;  
• Bij de wegbeheerders en de andere overheden te lobbyen voor verbeteringen op de 

korte termijn (zoals afstellen verkeersregelinstallaties, afsluiting Ketensedijk en 
openingsregime Algerabrug);  

• En – uiteindelijk – voor de noodzakelijke ingrijpende infrastructurele maatregelen 
binnen en buiten Krimpen aan den IJssel. 

 



 20

 
Duurzaamheidsvisie 
Totaal zal er € 130.400 worden overgeheveld naar 2012, hiervan staat € 113.400 nog als 
nieuw beleid met betrekking tot de duurzaamheidsvisie en is € 17.000 Sloksubsidie.  
De activiteiten die in de Slokaanvraag zijn opgenomen staan ook in de duurzaamheidsvisie. 
Daarnaast staan er nog genoeg activiteiten in de duurzaamheidsvisie, die nog tot eind 2012 
geldig is, die nog uitgevoerd moeten worden. Aangezien het voor de beleidsonderwerpen 
economie, duurzaamheid en milieu afgelopen jaar erg druk geweest is was er onvoldoende 
capaciteit om tijd vrij te maken om de doelstelling met behulp van het gereserveerde budget 
te behalen. Er wordt momenteel gekeken of er voor 2012 meer capaciteit vrijgemaakt kan 
worden.  
 
 
Analyse doorstroming  
In 2009 was nieuw beleid aangeleverd voor het project analyse doorstroming als instrument 
om de woonvisie te monitoren (€ 20.000). Dit bedrag wordt nu nogmaals een jaar 
doorgeschoven.  
 
Het budget voor analyse doorstroming zal in 2012 worden ingezet voor een onderzoek naar 
de mate van levensloopbestendigheid van alle koopappartementen in Krimpen aan den 
IJssel. In het lopende programma woonzorgzonering is dit onderzoek als een speerpunt van 
beleid geformuleerd.  
 
 
Grote Woontest 
In 2009 was nieuw beleid aangeleverd voor de evaluatie van de bloemenbuurt  
(€ 20.000). Dit bedrag wordt nu nogmaals een jaar doorgeschoven.   
 
Het budget voor de evaluatie van de bloemenbuurt wordt in 2012 ingezet voor het uitvoeren 
van de Grote Woontest 2012. Met deelname aan dit onderzoek willen we gedetailleerd 
inzicht in de woontevredenheid en de woonwensen krijgen van Krimpense inwoners, om 
vervolgens deze inzichten te gebruiken bij het te voeren woonbeleid.  
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HOOFDSTUK 4 – Budgetaanpassingen  
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt per programma aangegeven welke budgetaanpassingen nodig zijn, 
waarbij een toelichting wordt opgenomen met de belangrijkste wijzigingen. Tevens wordt 
aandacht geschonken aan de algemene dekkingsmiddelen en de resultaatbestemming 
(reservemutaties). 
 

Budgetaanpassingen per programma 
In de onderstaande tabel wordt per programma aangegeven welke budgettaire 
aanpassingen nodig zijn om het bestaande beleid 2011 te kunnen uitvoeren. Hierbij is het 
verloop van de ramingen vanaf de begroting 2011 tot en met deze najaarsnota inzichtelijk 
gemaakt. 
 
Programma Saldo voor 

 NJN 
Aanpassingen 

NJN 
Saldo na  

NJN 

      
      
PRG1 BESTUUR EN DIENSTVERLENING 5.591.056 -166.294 5.424.762 

PRG2 VEILIGHEID 2.523.629 67.682 2.591.311 

PRG3 JEUGD EN ONDERWIJS 5.297.031 -849.552 4.447.479 

PRG4 SPORT EN CULTUUR 3.798.274 -125.362 3.672.912 

PRG5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 6.002.475 -444.036 5.558.439 

PRG6 WERK EN INKOMEN 3.458.511 -296.884 3.161.627 

PRG7 BEHEER BUITENRUIMTE 5.509.924 9.093 5.519.017 

PRG8 DUURZAAM WONEN EN WERKEN 1.305.892 -2.280.319 -974.427 

Algemene dekkingsmiddelen -31.130.568 117.832 -31.012.736 

Onvoorzien 50.000 0 50.000 

Saldo voor resultaatbestemming 2.406.224 -3.967.840 -1.561.616 

RESBEST RESULTAAT EN BESTEMMING -2.406.224 3.947.450 1.541.226 

Saldo na resultaatbestemming 0 -20.390 -20.390 

 
 
De volgende aanpassingen verdienen op grond van de omvang of het onderwerp een 
nadere toelichting. 
 
 
Programma 1 
 
Omschrijving  Mutatie -/- = voordeel Opmerking 
De ICT kosten leveren een 
voordeel op:  
 

-106.098 Diverse investeringen op het 
gebied van ICT zijn later 
uitgevoerd dan waarop bij de 
begroting 2011 rekening was 
gehouden; de afschrijving vind 
dan een jaar later plaats. 
 

Hogere kosten voor de 
telecommunicatie binnen het 
raadhuis: 

55.000 Door aanschaf van iPhones en 
hogere kosten voor het 
telefonieverkeer zijn de kosten 
voor telecommunicatie dit jaar 
hoger.  
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Op kostenplaats rente laat een 
nadeel zien.  

178.000 De voornaamste oorzaak is een 
lagere opbrengst voor rente op 
uitstaande gelden.  
 

Voordeel op de huisvesting van 
het raadhuis van … 

-40.000 Het onderzoek naar een nieuw 
raadhuis wordt niet volledig in 
2011 uitgevoerd. 
 

Er is een voordeel ontstaan op de 
personeelslasten van … 

-253.238 De voormalige IZA-gelden 
worden in 2011 niet gebruikt; de 
lasten van de afschrijving (en 
dekking uit de reserve) worden 
in 2012 geraamd). 
 

Budgetoverheveling zoals bespro-
ken in het voorgaande hoofdstuk: 
 

-70.023 Dit betreft professionalisering 
van de inkoop, verbetering van 
het personeelsinstrumentarium 
en  digitalisering bouwvergun-
ningen. 

 
 
Programma 2 
 
Omschrijving  Mutatie -/- = voordeel Opmerking 
Het product handhaving en 
toezicht heeft een nadelige 
inkomsten in verband met lagere 
leges. 

73.000 Voor twee woningbouwprojecten 
worden de aanvragen van 
omgevingsvergunningen niet in 
2011 verwacht, wat een lagere 
opbrengst betekent. Deze wordt 
gecompenseerd via de 
egalisatiereserve bouwleges. 
 

Budgetoverheveling zoals bespro-
ken in het voorgaande hoofdstuk: 

-14.205 Dit betreft de cameraopstelling in 
de Stormpolder. 
 

 
 
Programma 3 
 
Omschrijving  Mutatie -/- = voordeel Opmerking 
Op het gebied van het openbaar 
en bijzonder primair onderwijs is 
een voordeel ontstaan van ... 
 

-652.000 Dit heeft onder andere te maken 
met hernieuwde berekeningen 
van de kapitaallasten als gevolg 
van werkelijk geïnvesteerde 
bedragen, het afwikkelen van de 
aanpassingen in verband met de 
brandveiligheid en het  
binnenklimaat en het nog niet 
geheel kunnen afschrijven van de 
boekwaarde van de Admiraal De 
Ruyterschool.  
Met betrekking tot de afwikkeling 
van het binnenklimaat betekent 
dat niet alle hiervoor van het Rijk 
ontvangen investeringsbijdragen 
verantwoord kunnen worden en 
dat een deel daarvan 
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teruggevorderd zal worden 
(€ 90.000). 
Het grootste deel van deze 
mutatie komt ten laste van 
reserves en zorgt bij de 
resultaatbestemming voor een 
nadeel. 
 

Kosten van het leerlingenvervoer 
zijn lager dan geraamd.  
 

-95.600 Door het samenvoegen van ritten, 
is er een voordeel behaald op het 
gebied van efficiency. 
 

Voor centrum jeugd en gezin is 
meer geld nodig. 

24.989 In 2011 is er extra geld nodig voor 
de baliefunctie. 
 

Er is een voordeel ontstaan op de 
jeugdgezondheidszorg van … 

-26.625 De Stadsregio heeft ook gelden 
beschikbaar gesteld, waardoor de 
kosten van Krimpen op het 
gebied van de gezinscoach lager 
uitvallen. 
 

Budgetoverheveling zoals bespro-
ken in het voorgaande hoofdstuk: 
 

-25.224 Dit betreft twee bedragen voor 
jeugdparticipatie (€ 15.224 en  
€ 10.000). 

 
 
Programma 4 
 
Omschrijving  Mutatie -/- = voordeel Opmerking 
De kosten voor binnensport 
accommodaties en het zwembad 
zijn lager uitgevallen. 

-70.000 Als gevolg van lagere 
energiekosten daalt de raming 
voor gymlokaal Groenendaal met 
€ 26.000 en die van het zwembad 
met € 44.000. 
 

Bij de kosten zwembad de 
Lansingh is er een voordeel 
ontstaan van … 

-18.800 Vanwege de latere start van de 
verbouwing van het zwembad zijn 
de lockers in 2011 nog niet 
vervangen; de eerste afschrijving 
vindt vanaf 2012 plaats en is nu 
afgeraamd. 
 

Budgetoverheveling zoals bespro-
ken in het voorgaande hoofdstuk: 

-25.548 Dit betreft de ontwikkeling the-
aterprogramma en monumen-
tenzorg.  

 
 
Programma 5 
 
Omschrijving  Mutatie -/- = voordeel Opmerking 
Er is een voordeel ontstaan op het 
gebied van woonzorgzonering van 
… 

-30.462 Minder intensieve inzet op de 
inventarisatie werkzaamheden 
wat betreft woonzorgzonering in 
2011. 
 

Op het gebied van AWBZ is een 
voordeel ontstaan van … 

-96.700 Bij de uitvoering van de AWBZ-
pakketmaatregel voor opvoedings 
ondersteuning is voorrang 
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gegeven aan financiering via 
stadsregionale middelen. Als 
gevolg hiervan was de aanvul-
lende gemeentelijke financiering 
niet nodig. 
 

Er is een voordeel van … ontstaan 
op het gebied van WMO huishou-
delijke verzorging. 

-39.200 Door wijzigingen in eigen 
bijdragen en aantallen cliënten 
voor de huishoudelijke verzor-
ging, zijn de kosten die gemeente 
maakt voor huishoudelijke 
verzorging in 2011 lager dan 
geraamd. Dit zorgt ook voor een 
meerjarig positieve aanpassing 
van de budgetten. 
 

Er zijn flinke voordelen op het 
gebied van woonvoorzieningen 
gerealiseerd. 

-160.000 Het voordeel op de aanpassingen 
in de woonvoorzieningen wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de 
annulering van een dure 
aanpassing. Daarnaast zijn er 
meer eigenbijdragen geboekt dan 
verwacht werd.  
 

Voordeel behaald op het gebied 
van rolstoelvoorzieningen. 
 

-42.000 Er zijn minder investeringen 
gedaan voor het aanschaffen van 
'eigen rolstoelen'. 
 

Minder uitgaven op het gebied van 
vervoersvoorzieningen. 

-53.410 Vanwege de terugloop van 
cliënten is er een afname van 
eigenbijdragen. Hierdoor vallen 
de kosten voor auto’s en vervoer 
lager dan begroot. 

 
 
Programma 6 
 
Omschrijving  Mutatie -/- = voordeel Opmerking 
In het kader van uitvoering van het 
Verandertraject Werk en Inkomen 
2011-2012 is er een voordeel te 
constateren van … 
 
Inmiddels loopt het traject 
ongeveer 4 maanden en de 
contouren van de eerste resultaten 
worden hier toegelicht. 

-500.000 Vanaf juni 2011 is het 
klantenbestand Wwb en WIJ 
behoorlijk gaan zakken (van 340 
naar 301). Waar het Wwb 
bestand de afgelopen maanden 
(vanaf juli 2011) beperkt is gezakt 
(van 293 naar 278), is duidelijk 
sprake van een forse afname van 
het WIJ bestand (van 47 naar 23). 
De pilot WIJ zet in op een 
strakkere poortwachter en 
intensievere begeleiding door de 
klantmanagers. De pilot zal 
doorlopen tot einde van het jaar 
en zich gaandeweg verbreden 
naar de Wwb. Daarnaast zal 
uiterlijk medio november de pilot 
controle op maat afgerond 
worden. De verwachting is dat de 
doelstellingen van de pilot 
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(uitstroom van vijf clienten) voor 
een groot deel zullen worden 
behaald. 
In 2011 verwachten wij in 
aanmerking te komen voor een 
incidentele aanvullende uitkering 
WWB. Het verzoek zal na 
jaarafsluiting in 2012 worden 
ingediend. Pas in 2013 zal de 
haalbaarheid bekend worden of 
de uitkering wordt toegekend en 
met welk bedrag. In de 
najaarsnota wordt rekening 
gehouden met een voorzichtige 
schatting van de verwachte 
uitkering. 
 

Op het gebied van uitkeringen en 
levensonderhoud is er een nadelig 
effect van … 

216.000 Er zijn meer cliënten door de 
aanhoudende tegenvallende 
economische situatie en het 
rijksbudget WWB in is 2011 lager 
vastgesteld. 

 
 
Programma 7 
 
Omschrijving  Mutatie -/- = voordeel Opmerking 
Er is een voordeel opgetreden in 
het onderdeel straatverlichting. 

-31.729 Doordat we een eigen net hebben 
is er een structurele verlaging van 
de energielasten voor de 
openbare verlichting gerealiseerd. 
 

In het kader van bomenbeheer is 
er een nadelig effect opgetreden 
van … . 

25.000 Er zijn hogere kosten opge-
nomen voor het bomenbeheer in 
2011. Dit komt voornamelijk door 
stormschade. 
 

Budgetoverheveling zoals bespro-
ken in het voorgaande hoofdstuk: 

0 Deze budgetoverheveling betreft 
de degeneratie van kabelsleuven. 
De overheveling bedraagt nul 
omdat het zowel positief als 
negatief wordt meegenomen. 
 

 
 
Programma 8 
 
Omschrijving  Mutatie -/- = voordeel Opmerking 
Er is een voordeel ontstaan in het 
onderdeel Lansingh-Zuid van 2 
miljoen Euro. 

-2.000.000 Dit betreft een tussentijdse 
winstneming van € 2 miljoen. Er is 
inmiddels goed zicht op de 
resultaten van de laatste fasen. 
Er wordt een voorstel gedaan om 
de genoemde € 2 miljoen te 
storten in de algemene reserve 
bouwgrondexploitatie. Dit is in de 
resultaat bestemming 
verantwoord. 
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Budgetoverheveling zoals bespro-
ken in het voorgaande hoofdstuk: 

-240.000 Deze budgetoverhevelingen 
betreft o.a. Parkmanagement, 
nieuw beleid bereikbaarheids-
makelaar, duurzaamheidsvisie, 
Slokaanvraag subsidies, evalua-
tie Bloemenbuurt en analyse 
doorstroming. 
 

 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
 
Omschrijving  Mutatie -/- = voordeel Opmerking 
Er is een nadelig effect opge-
treden bij de algemene dekkings-
middelen van … 

100.000 De mei- en septembercirculaire 
hebben een negatief effect van 
€ 75.000 en de OZB-opbrengsten 
zijn € 25.000 lager in verband met 
een afwijkend waardeniveau van 
de niet-woningen en door 
bezwaren. 

 
 
Resultaat bestemming 
 
Omschrijving  Mutatie -/- = voordeel Opmerking 
Op grond van het BBV worden alle 
lasten en baten verantwoord op de 
programma’s. Dit is inclusief de 
stortingen in de voorzieningen. 
Wanneer echter sprake is van 
dekking uit reserves of storting in 
reserves mag dat niet via de 
programma’s. Dat gaat via de zo-
genaamde resultaatbestemming. 
 

1.747.450 Zoals bij verschillende 
toelichtingen hiervoor is 
aangegeven worden bepaalde 
lasten gedekt uit een bijdrage uit 
een reserve. Op basis van de 
noodzakelijke aanpassingen op 
de programma’s en de daaraan 
gekoppelde reservemutaties 
ontstaat hier een nadeel. 

In de begroting 2012 hebben wij in 
de paragraaf Grondbeleid reeds 
een opmerking gemaakt over het 
saldo van het complex Lansingh-
Zuid.  

2.000.000 Omdat de boekwaarde per 1 
januari 2011 € 4,6 miljoen be-
draagt achten wij een tussentijdse 
winstneming van € 2 miljoen ver-
antwoord. Er is inmiddels goed 
zicht op de resultaten van de 
laatste fasen. Nadat € 2 miljoen 
van de winst is afgeroomd, res-
teert naar verwachting een eind-
saldo van circa € 1,5 miljoen. Wij 
stellen voor de genoemde € 2 
miljoen te storten in de algemene 
reserve bouwgrondexploitatie. 
Ten laste van de programmabe-
groting wordt als gevolg hiervan 
minder rente vergoed over het 
lagere saldo van Lansingh-Zuid. 
Dit heeft een gunstig effect op het 
begrotingssaldo, waarmee in de 
begroting 2012 al rekening is 
gehouden. 
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Het saldo van de aanpassing van de begroting 2011 naar aanleiding van deze najaarsnota 
wordt toegevoegd aan de post onvoorzien, waarna deze € 70.390 zal bedragen. 
 
 
Aanpassingen die doorwerken naar 2012  
Een aantal saldi worden meerjarig aangepast, dit levert een voordeel op voor de 
meerjarenbegroting 2012-2015 variërend van € 114.000 tot € 226.000. Deze voordelen 
worden voornamelijk veroorzaakt door wijzigingen op programma 5. 
 
 
Investeringen 
Naast de aanpassingen binnen de exploitatie zijn nog een aantal aanpassingen in de 
investeringssfeer voorzien. 
 
Zoals bij programma 3 al vermeld is zijn er voor aanpassingen aan scholen op het gebied 
van de brandveiligheid en het binnenklimaat andere normvergoedingen gehanteerd dan 
waarmee op voorhand was gerekend. Dit betekent dat op deze investeringen een bedrag 
van bijna € 350.000 niet is besteed. 
 
De vervangende nieuwbouw van het Kompas is als gevolg van verrekening van de 
omzetbelasting € 136.609 hoger uitgevallen. In de nieuwe MJB is met deze hogere 
investering in relatie tot de afschrijvingslasten inmiddels rekening gehouden. 
 
Voor de aanleg van kunstgrasvelden bij DCV heeft u op 11 februari 2011 krediet beschikbaar 
gesteld. Gedurende het project zijn er wijzigingen doorgevoerd, waarbij het is gelukt om de 
financiële tegenvallers binnen het krediet op te vangen. De belastingdienst heeft echter een 
forse aanslag opgelegd vanwege de zogenaamde integratieheffing, waartegen bezwaar is 
aangetekend, deze verhoging is niet meer binnen het krediet op te vangen, hiervoor wordt 
een extra krediet gevraagd van € 80.000. 
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HOOFDSTUK 5 – Rapportage reserves en voorzieningen  
 

Inleiding 
In de raadsvergadering van 17 december 2009 is de nota reserves en voorzieningen 
vastgesteld. Conform deze nota ontvangt de raad ieder najaar een rapportage over de 
reserves en voorzieningen. In de nota ligt in het algemeen en per reserve/voorziening vast 
hoe de gemeente Krimpen aan den IJssel met reserves en voorzieningen omgaat. De 
rapportage wordt vanaf 2011 opgenomen in de najaarsnota. Eventuele besluiten worden 
daarmee ook via de najaarsnota verwerkt, waardoor een integraal beeld blijft bestaan. 
U krijgt een actueel en volledig beeld van de beschikbare middelen en de verwachtingen ten 
aanzien van de besteding. Tevens worden indien nodig voorstellen gedaan met betrekking 
tot nieuwe of bestaande reserves en voorzieningen. De in de nota benoemde criteria worden 
daarbij betrokken. Door de doorlopende actualisatie van reserves en voorzieningen bij het 
opstellen van planning en controldocumenten bestaat steeds voldoende inzicht in de stand 
van reserves en voorzieningen. Als bijlage zijn de specificaties en het verwachte verloop per 
reserve en voorziening opgenomen. 

Reservepositie 
Overzicht reserves Meerjaren Meerjaren Prognose

1-jan-11 Mutaties 1-1-2012 Mutaties 1-1-2016
Algemene reserve
Algemene Dienst 5.011.530 -362.911 4.648.619 56.000 4.704.619
Bouwgrondexploitatie 2.884.262 1.764.758 4.649.020 -1.438.926 3.210.094
Nieuw Beleid 974.599 -10.527 964.072 -900.023 64.049

8.870.391 1.391.319 10.261.710 -2.282.949 7.978.761

Bestemmingsreserves
BTW-compensatiefonds 920.749 -12.000 908.749 0 908.749
Dekking tijdelijke tekorten op structurele lasten 780.586 338.890 1.119.476 -100.000 1.019.476
Vorming en opleiding 258.465 0 258.465 -253.238 5.227
Tijdelijke kosten personeel 352.978 89.815 442.793 -360.555 82.238
Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2.197.050 0 2.197.050 -1.741.490 455.560
Afschrijvingen 329.035 -58.595 270.441 -218.481 51.960
Raadhuis 1.000.000 -35.000 965.000 -40.000 925.000
Centrum 239.511 -30.681 208.830 0 208.830
Hoofdinfrastructuur 1.000.000 135.828 1.135.828 -55.000 1.080.828

7.078.375 428.257 7.506.632 -2.768.764 4.737.868

Egalisatiereserves
Reiniging 3.955.513 -367.300 3.588.213 -2.038.262 1.549.951
Riolering 270.767 0 270.767 3.822 274.589
RO-projecten 138.019 -99.782 38.237 -38.237 0
Bouwleges 0 721.404 721.404 -633.131 88.273

4.364.299 254.322 4.618.621 -2.705.808 1.912.813

TOTAAL 20.313.064 2.073.899 22.386.963 -7.757.521 14.629.442  
 
Reserves spelen een belangrijke rol bij het opvangen van risico’s en de dekking van 
incidentele uitgaven. Op grond van de nota reserves en voorzieningen en bestendig beleid 
wordt in Krimpen dit beginsel strikt gehanteerd. Daarmee wordt bijgedragen aan het 
materiële evenwicht in de begroting. De voortdurende economische crisis, met name in de 
bouwsector, geeft blijvende aanleiding om de bufferfunctie van de reserves in stand te 
houden en te bewaken. Anderzijds zetten we reserves ook in om ontwikkelingen, zoals de 
bouw van nieuwe scholen, mogelijk te maken. 
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In de begroting 2012 zijn opnieuw alle geplande mutaties in de reserves vertaald in het 
overzicht van reserves en wordt geen structureel beroep op reserves wordt gedaan, 
waardoor het materieel evenwicht in het geding zou komen. In de nota reserves en 
voorzieningen is helder en uitvoerig bepaald waar reserves voor dienen en wanneer ze 
kunnen worden opgeheven. Dit najaar is dat opnieuw getoetst. Daarmee willen we vast 
stellen dat Krimpen er geen vage potjes op na houdt, waarvan niemand schijnt te weten 
waar ze precies voor bedoeld zijn.  
 
Uit de geactualiseerde overzichten blijkt dat de reserves toereikend zijn. De omvang van het 
reservetotaal vertoont wel een daling, van € 20,3 miljoen per 1-1-2011 naar € 14,6 miljoen 
per 1-1-2016. In de begroting 2012 hebben wij benadrukt dat Krimpen blijft investeren in de 
samenleving. Dit is financieel met name te zien aan geplande nieuwbouw van een aantal 
scholen. Daarvoor zijn ook onttrekkingen nodig uit met name de reserve 
onderwijshuisvestingsvoorzieningen en de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Tevens 
is sprake van een terugloop van de egalisatiereserves, omdat de komende jaren bijdragen 
nodig zijn.  
 
Vooralsnog is nauwelijks sprake van de inzet van reserves in verband met de economische 
crisis. Reserves worden voornamelijk ingezet om doelen te realiseren. De afnemende 
reservepositie sluit aan bij het uitgangspunt om geen reserves aan te houden zonder 
onderbouwing of bestemming. Onvoorziene omstandigheden daargelaten is er geen reden 
om te twijfelen aan de soliditeit van de Krimpense reservepositie. Wij zullen in de eerste helft 
van 2012 via een nota weerstandsvermogen richtlijnen ontwikkelen om de benodigde 
omvang van de reserves te bepalen in relatie tot de risico’s. 

Ontwikkelingen in 2011 
In de nota reserves en voorzieningen zijn een aantal toezeggingen gedaan. De voortgang 
hiervan komt indien relevant hieronder aan de orde. Tevens zijn in de loop van 2011 
besluiten genomen die van invloed zijn op de reserves en voorzieningen. Het is niet nodig in 
deze rapportage op die besluiten terug te komen. Enkele hoofdpunten worden toegelicht. 
 
De evaluatie van de huidige werkwijze van de voorziening onderhoud kapitaalgoederen kan 
worden verwacht in het eerste kwartaal van 2012. Door het uitstel van deze evaluatie kunnen 
nu vier volledige jaren worden betrokken, waarmee het functioneren van het systeem beter 
kan worden geanalyseerd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de gevolgen van de 
centralisatie van het gemeentelijk vastgoed. 
 
Hierboven is al toegelicht dat in 2012 de nota weerstandsvermogen verschijnt. Tevens wordt 
via het meerjarenperspectief grondexploitaties aandacht geschonken aan de reserves van 
de bouwgrondexploitatie. Onder andere wordt opnieuw beoordeeld of afwaarderingen 
noodzakelijk zijn en welke omvang de buffer voor grondexploitaties moet hebben. 
 
Besluiten 2011 
De meest opvallende besluiten van het afgelopen jaar zijn genomen bij het vaststellen van 
de begroting 2011. U heeft ingestemd met de realisatie van een nieuwe school voor het 
Krimpenerwaardcollege inclusief een sporthal en korfbalvelden. Een deel van deze 
investeringen houdt verband met de inrichting van de openbare ruimte en wordt gedekt uit de 
algemene reserve bouwgrondexploitatie. Tevens wordt voor de dekking van restant 
boekwaarden van diverse te vervangen scholen een beroep gedaan op de reserve 
onderwijshuisvestingsvoorzieningen. 
 
Er zijn in 2011 geen besluiten genomen om reserves in te stellen of op te heffen. 
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Beoordeling reserves en voorzieningen 
In de nota reserves en voorzieningen is vastgesteld aan welke criteria reserves en 
voorzieningen moeten voldoen. Zelfs per reserve/voorziening is aangegeven hoe de 
voeding, aanwending etc. plaatsvindt. Jaarlijks worden de reserves en voorzieningen op 
deze criteria beoordeeld. 
 

Algemene reserves 
 

Algemene reserve 

Het plafond en de bodem van de algemene reserve zijn bepaald op respectievelijk € 5 
miljoen en € 2 miljoen. Daarmee wordt vooralsnog een voldoende buffer aangehouden.  
 
Algemene reserve bouwgrondexploitatie 

Het complex Lansingh-Zuid nadert zijn afronding. Door de huidige marktsituatie wordt in de 
laatste fasen nog enige vertraging opgelopen. Het positieve eindsaldo komt daardoor echter 
niet in gevaar. Door het verlengen van de fasering wordt wel steeds meer rente 
bijgeschreven op het positieve saldo. Deze rente wordt ten laste van de programma’s 
gebracht en drukt dus op het begrotingssaldo. Daarom wordt u gevraagd in te stemmen met 
een winstneming uit het complex Lansingh-Zuid ad € 2 miljoen. In de begroting 2012 is al 
rekening gehouden met de winstneming, waardoor de rentelasten afnemen. Een tweede 
reden voor de winstneming is de gewenste versterking van de bufferfunctie van algemene 
reserve bouwgrondexploitatie. 
 
Over de gewenste omvang van de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie is in de nota 
reserves en voorzieningen bepaald dat deze minimaal 25% van de boekwaarde van nog te 
ontwikkelen grondposities dient te bedragen. Met de huidige inzichten wordt nog steeds aan 
dit criterium voldaan. Bij het opstellen van de eerste meerjarenprognose grondexploitaties 
wordt ook aan het aspect risico’s aandacht besteed. In het verlengde daarvan is ook de 
benodigde omvang van de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie aan de orde. 
 
Reserve Nieuw Beleid 

De reserve Nieuw Beleid raakt als gevolg van de aanspraken uit de begroting 2012 bijna 
leeg. Eind 2013 resteert een bedrag van € 64.000. Gezien de ombuigingstaakstellingen die 
nog moeten worden uitgevoerd, de ambities waar momenteel aan gewerkt wordt en de 
financiële krapte stellen wij nu geen aanvulling van de reserve voor. 
 
In de nota weerstandsvermogen, die in het eerste halfjaar van 2012 verschijnt, wordt 
aandacht geschonken aan een betere onderbouwing van de gewenste omvang van de 
algemene reserves in relatie tot de risico’s. 
 

Bestemmingsreserves 
 
Reserve Dekking tijdelijke tekorten op structurele posten 

Vorig jaar is de reserve Dekking Tijdelijke Tekorten op Structurele Posten ingesteld. Eind 
2011 bedraagt het saldo van deze reserve € 1,1 miljoen. Bij het opstellen van de begroting 
2012 is geconcludeerd dat de tijdelijke tekorten in de meerjarenperiode gemakkelijk binnen 
deze reserve kunnen worden gedragen. Dit leidt echter nog niet tot nieuwe bestedingen 
vanuit de reserve. Omdat ook de komende jaren nog rekening moet worden gehouden met 
financiële opgaven bij het opstellen van de begroting blijft deze reserve een nuttig instrument 
om fasering van dekkingsmaatregelen mogelijk te maken. 
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Reserve tijdelijke kosten personeel 

De reserve Tijdelijke Kosten Personeel wordt ingezet om lasten te dekken die samenhangen 
met het vertrek van medewerkers. De huidige aanspraken leiden ertoe dat de reserve in 
2013 leeg raakt. Te verwachten valt dat in de komende jaren door vertrek van medewerkers, 
het invullen van ombuigingen opnieuw een beroep op deze reserve moet worden gedaan. 
Daarom stellen wij voor om de reserve te verhogen met € 200.000 ten laste van het 
begrotingsjaar 2011. Bij de toelichting op de mutaties in deze najaarsnota is deze storting 
ook aan de orde geweest. In het overzicht reserves is de mutatie verwerkt. 
 
Reserve raadhuis 
Uit onderzoek in het voorjaar van 2011 is gebleken dat de realisatie van een nieuw raadhuis 
de voorkeur dient te krijgen boven instandhouding van de huidige huisvesting. Voor de 
investering in een raadhuis is dekking nodig. De reserve Raadhuis kan daar slechts in 
beperkte mate een bijdrage aan leveren aan een verlaging van de afschrijvingslasten. In de 
eerste fasen van het traject worden kosten gemaakt die nog niet behoren tot de 
daadwerkelijke investering in de bouw van een raadhuis. Wij stellen voor de reserve 
vooralsnog in te zetten voor de dekking van voorbereidings- en onderzoekskosten die 
verband houden met de realisatie van een nieuw raadhuis. 
 
Egalisatiereserves 
 
Met betrekking tot de egalisatiereserves doen zich geen bijzondere ontwikkelingen voor. Er 
worden op dit moment geen beslissingen gevraagd. De reserve RO-projecten zal naar 
verwachting eind 2012 leeg zijn. In verband met de lopende doorlichting van de 
grondexploitaties en het opstellen van het meerjarenperspectief worden nu geen voorstellen 
met betrekking tot de reserves van de bouwgrondexploitatie gedaan. 

Voorzieningen 
 
Overzicht voorzieningen

01-jan-11 mutaties 01-jan-12
meerjaren 
mutaties 01-jan-16

Voorzieningen met relatie tarieven
Rioleringen 4.728.456 -2.945.685 1.782.771 225.707 2.008.478

4.728.456 -2.945.685 1.782.771 225.707 2.008.478

Onderhoudsvoorzieningen
Onderhoud Kapitaalgoederen 2.801.118 -237.213 2.563.905 -602.476 1.961.429
Herstraten 11.904.581 -1.600.610 10.303.971 -4.079.503 6.224.468

14.705.699 -1.837.823 12.867.876 -4.681.979 8.185.897

Voorzieningen met onzekere verplichtingen
Dubieuze debiteuren 434.000 0 434.000 0 434.000
Pensioenverplichtingen wethouders 2.517.982 -107.595 2.410.387 -2.410.387 0
Spaarovereenkomst ambtenaren 141.731 -45.364 96.368 -28.034 68.333
CAP AVR 1.109.000 -1.109.000 0 0 0
FLO Brandweer 50.000 0 50.000 0 50.000

4.252.713 -1.261.959 2.990.754 -2.438.421 552.333

Voorzieningen derdengelden
Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan 1.395.881 131.000 1.526.881 532.500 2.059.381

1.395.881 131.000 1.526.881 532.500 2.059.381

TOTAAL VOORZIENINGEN 25.082.749 -5.914.466 19.168.282 -6.362.193 12.806.089  
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De voorzieningen zijn onderbouwd en toereikend, gebaseerd op een periode van 10 jaar. 
Evenals de reserves laten de voorzieningen een dalend saldo zien. Dit komt met name door 
de hoge saldi voor herstraten en riolering per 1-1-2011. De grote investeringen die de 
komende jaren nodig zijn laten het saldo fors dalen, zonder de systematiek in gevaar te 
brengen.  
De voorziening CAP AVR valt in 2011 vrij en wordt toegevoegd aan de reserve Tijdelijke 
tekorten op structurele posten. 
Een laatste factor die voor daling van het saldo zorgt is de overdracht van de 
pensioenverplichtingen wethouders, die naar verwachting in 2013 plaatsvindt. 
Binnenkort wordt van de Veiligheidsregio uitsluitsel verwacht over de voorziening FLO 
Brandweer. Deze voorziening wordt uitbetaald of valt vrij ten gunste van het programma 
Veiligheid. 

Conclusie 
De reserves en voorzieningen van Krimpen aan den IJssel zijn op orde en toereikend voor 
de vastgestelde doelen. Het doorlopende inzicht in deze middelen heeft tot gevolg dat geen 
onnodige oppotting plaatsvindt. De keerzijde is dat er geen reserves zijn zonder 
bestemming, waaruit nog geput kan worden om nieuwe activiteiten te dekken. 
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Nota reserves en voorzieningen 

Bijlage 1: Tabellen reserves en voorzieningen 

 

Per reserve en voorziening zijn de belangrijkste gegevens vastgelegd in de nu volgende tabellen. 

Tevens is indien van toepassing een toelichting gegeven en wordt een beslissing gevraagd. 

 

Naam reserve/voorziening Algemene reserve 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) algemeen 

Nummer 060100 

Omschrijving/doel/achtergrond Verplichte reserve ten behoeve van het 

opvangen van risico’s, waarvoor geen of 

onvoldoende middelen in een 

bestemmingsreserve of voorziening zijn 

vastgezet. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Risico/weerstand en verrekening van 

exploitatiesaldi 

Datum instelling  

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

n.v.t. 

Bodembedrag € 2.000.000 

Plafondbedrag € 5.000.000 

Voedingswijze • Batige rekeningsaldi 

• Vrijval van overbodige middelen uit 

bestemmingsreserves/voorzieningen  

• Incidentele voordelen van de algemene 

dienst, zoals grond- en aandelenverkopen 

Afdeling Financiën en Control 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) • Nadelige rekeningsaldi 

• Aanvulling ontoereikende 

bestemmingsreserves/voorzieningen 

• Bodemsaneringen 

• Wanneer de algemene reserve boven het 

plafond komt wordt het meerdere 

overgeheveld naar de reserve nieuw beleid. 

Wijze van aanwending (raad/college) De overheveling naar de reserve nieuw beleid 

vindt automatisch plaats bij de rekening. Voor 

andere mutaties is een raadsbesluit nodig. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) Via de kadernota 2010 is het plafond verhoogd 

naar €5 miljoen.  Hiermee wordt extra 

weerstandsvermogen gecreëerd om de effecten 

van de crisis op te vangen wanneer dat nodig is. 

Stand per 1-1-11  € 5.011.530 

Mutaties 2011   € - 362.911 

Stand per 31-12-11  € 4.648.619 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 2.704.619 (saldo 2016 – bodem) 

Verwacht verloop Afhankelijk van de rekeningsaldi blijft de 

algemene reserve op voldoende niveau. 

Bijzonderheden/toelichting: 

Via de nog op te stellen nota risicomanagement wordt aandacht besteed aan de gewenste omvang van 

de algemene reserve in relatie tot de risico’s. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Algemene reserve bouwgrondexploitatie 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) Algemeen 

Nummer 060102 

Omschrijving/doel/achtergrond Deze reserve is bedoeld om de risico’s in de 

grondexploitaties te kunnen opvangen, voor 

zover hiervoor geen voorzieningen zijn gevormd. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Risico/weerstand 

Datum instelling 1934 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

n.v.t. 

Bodembedrag Zie bijzonderheden/toelichting 

Plafondbedrag € 5.000.000 

Voedingswijze Positieve eindsaldi van grondexploitaties 

Afdeling Financiën en Control 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) • Aanvulling ontoereikende 

bestemmingsreserves/voorzieningen 

• Verwervingen 

• Dekking jaarlijkse lasten 

bouwgrondexploitatie die niet aan een 

locatie kunnen worden toegerekend 

Wijze van aanwending (raad/college) De raad beslist over aanwending. Jaarlijks wordt 

bij de begroting een bedrag voor algemene 

voorbereidingskosten ten laste van deze reserve 

beschikbaar gesteld. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) Minimum 25% van de boekwaarde van nog te 

ontwikkelen grondposities. Maximum 50%. 

Stand per 1-1-11  € 2.884.262 

Mutaties 2011  € 1.764.758 

Stand per 31-12-11  € 4.649.020 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 3.210.094 (saldo 2016) 

Verwacht verloop In 2011 wordt € 2 miljoen toegevoegd vanwege 

winstneming uit het complex Lansingh-Zuid. Een 

belangrijke onttrekking is geraamd voor de 

inrichting van het openbaar gebied bij het 

nieuwe Krimpenerwaardcollege. In 2015 wordt 

de reserve gevuld met het resterende eindsaldo 

van Lansingh-Zuid. Naar verwachting blijft de 

reserve tussentijds boven of net onder het 

bodembedrag, zodat geen aanvullende 

maatregelen nodig zijn. 

Bijzonderheden/toelichting: 

De rol van de reserves is bij de beoordeling van risico’s van groot belang. Met name de Algemene 

Reserve van de Bouwgrondexploitatie vervult een bufferfunctie. Er zijn diverse methoden om de 

gewenste omvang van deze reserve te bepalen. Voor de hand ligt om te kijken naar de boekwaarden 

van de grond- en vastgoedposities die nog niet worden ontwikkeld. Het risico verschilt per locatie maar 

in het algemeen kan worden gesteld dat wanneer de ontwikkeling stukloopt bij verkoop van de locatie 

een maximale waardedaling van 25% als redelijk wordt verondersteld. 

Er is in 2011 geen hercalculatie opgesteld. Op basis van de cijfers per 1-1-2011 is de boekwaarde van 

de betreffende grondposities circa € 8,4 mln, waarmee de bodem van deze reserve € 2,1 miljoen is. Via 

de nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt een betere onderbouwing van het gewenste 

niveau van deze reserve nagestreefd. 

Na afwikkeling van Lansingh-Zuid wordt bezien welk deel van deze reserve beschikbaar kan komen 

voor hoofdinfrastructuur, aan de hand van de dan actuele risico’s. 

Gevraagde beslissing: 

In 2011 € 2 miljoen afromen van het complex Lansingh-Zuid. Zie toelichting in de najaarsnota 2011. 
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Naam reserve/voorziening Reserve nieuw beleid 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) Algemeen 

Nummer 060101 

Omschrijving/doel/achtergrond Financiële ruimte reserveren voor incidentele 

dekking van nieuw beleid. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Sparen 

Datum instelling  

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

 

Bodembedrag n.v.t. 

Plafondbedrag n.v.t. 

Voedingswijze Overheveling vanuit de algemene reserve 

wanneer die boven het afgesproken plafond 

uitkomt. 

Afdeling Financiën en Control 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Dekking van incidentele lasten van nieuw beleid, 

zoals opgenomen in de begroting, paragraaf H 

of gedurende het begrotingsjaar via 

begrotingswijzigingen. 

Wijze van aanwending (raad/college) Het college stelt de raad (via de begroting) voor 

om deze reserve als dekkingsmiddel in te zetten 

voor de uitvoering van nieuw beleid. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) Geen 

Stand per 1-1-11  € 974.599 

Mutaties 2011  € - 10.527 

Stand per 31-12-11  € 964.072 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 64.049 

Verwacht verloop Door de verhoging van het plafond in de 

algemene reserve heeft in 2009 en 2010 geen 

toevoeging plaatsgevonden, waardoor de 

reserve een neerwaartse ontwikkeling vertoont 

in de komende jaren. 

Bijzonderheden/toelichting: 

Wanneer de algemene reserve (door meevallers in de exploitatie) boven het plafond komt, wordt deze 

reserve opnieuw gevoed. Ten laste van het huidige saldo zijn al een aantal besluiten genomen. Het vrij 

beschikbare saldo is slechts € 64.049 en beperkt de mogelijkheden voor nieuw beleid in de toekomst. 

Bij de bepaling en eventuele verdeling van het rekeningsaldo 2011 wordt ook de gewenste omvang van 

de reserve nieuw beleid betrokken. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Reserve BTW-compensatiefonds  

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) Bestemmingsreserve 

Nummer 060111 

Omschrijving/doel/achtergrond Opvangen negatieve effecten invoering BTW-

compensatiefonds (BCF) 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) De effecten van het invoeren van het BCF waren 

zodanig onzeker, dat de in het eerste jaar 

terugontvangen BTW gestort is in deze reserve.  

Datum instelling 2003 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

Na afwikkeling beroepszaak 

Bodembedrag n.v.t. 

Plafondbedrag n.v.t. 

Voedingswijze Geen nieuwe voeding te verwachten. 

Afdeling Financiën en Control 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Het dekken van het jaarlijkse verschil in 

terugontvangen BTW en de korting op de 

algemene uitkering. 

Wijze van aanwending (raad/college) Tekorten als gevolg van BTW-compensatie 

worden uit deze reserve gedekt. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 920.749 

Mutaties 2011  € - 12.000 

Stand per 31-12-11  € 908.749 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 908.749 

Verwacht verloop Geen onttrekkingen t.b.v. exploitatie. Zie 

bijzonderheden. 

Bijzonderheden/toelichting:  

Reeds enige jaren is het nadelige effect van de terugontvangen BTW en de korting op het 

gemeentefonds zodanig, dat geen onttrekking van deze reserve heeft plaatsgevonden. In de nieuwe 

meerjarenbegroting 2012-2015 wordt geen rekening meer gehouden met een onttrekking. In 2011 

wordt slechts een bedrag van € 12.000 onttrokken als gevolg van extra kosten voor deskundig advies 

omtrent de beroepszaak rondom de begraafplaatsen. 

 

In 2009 heeft de belastingdienst over de jaren 2003 en 2004 een controle op de BCF uitgevoerd, 

waarbij de gemeente Krimpen een naheffingsaanslag heeft ontvangen. Tegen deze naheffing heeft de 

gemeente bezwaar aangetekend. 

Tevens is de gemeente van mening, dat op het onderdeel begraafplaatsen de BTW ook teruggevraagd 

mag worden, hetgeen door dezelfde belastingsdienst wordt ontkend. Ook hiervoor heeft de gemeente 

een naheffing ontvangen en daartegen is eveneens bezwaar gemaakt. Voor dit laatste loopt inmiddels 

een beroepszaak.  

Wanneer de uitspraken van deze zaken bekend en (financieel) afgewikkeld zijn kan deze reserve 

opgeheven worden. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Dekking tijdelijke tekorten structurele posten 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) Bestemming 

Nummer 060129 

Omschrijving/doel/achtergrond De reserve is bedoeld om gedurende de periode 

2010-2015 tekorten op te vangen die het gevolg 

zijn van tijdelijk ontbreken van materieel 

evenwicht. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Risico/weerstand 

Datum instelling 1-7-2010 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

31-12-2015 

Bodembedrag Geen 

Plafondbedrag  

Voedingswijze Incidentele voeding uit bijvoorbeeld 

rekeningsaldi 

Afdeling Financiën en Control 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) • Dekking van tijdelijke tekorten op structurele 

lasten in de begroting. 

Wijze van aanwending (raad/college) De raad neemt besluit tot aanwending via 

begroting of begrotingswijziging. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 780.586 

Mutaties 2011  € 338.890 

Stand per 31-12-11  1.119.476 

Vrij beschikbaar deel van de reserve  € 1.019.476 

Verwacht verloop In 2011 valt de voorziening CAP-AVR vrij. Deze 

voorzieningen wordt aan de reserve 

toegevoegd, waarbij een eventueel restant na 

31-12-2015 naar de egalisatiereserve reiniging 

gaat. 

Voor de vorming van de egalisatiereserve 

bouwleges wordt in 2011 € 1 miljoen uit deze 

reserve uitgenomen. 

De reserve is ruim voldoende om het verwachte 

negatieve saldo van 2013 op te vangen. Bij het 

opstellen van de begroting 2013 wordt duidelijk 

of daadwerkelijk een onttrekking aan de reserve 

moet worden geraamd. 

 

Bijzonderheden/toelichting: 

Deze reserve is ingesteld via de kadernota 2011 in verband met de grote bezuinigingsopdracht en het 

onzekere verloop van de gemeentefinanciën. Omdat de komende jaren waarschijnlijk nog nieuwe 

financiële uitdagingen op de gemeente afkomen, blijft deze reserve vooralsnog bestemd voor het 

creëren van ruimte voor de ingroei van dekkingsmaatregelen. 
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Naam reserve/voorziening Reserve vorming en opleiding 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) bestemmingsreserve 

Nummer 060110 

Omschrijving/doel/achtergrond (gemeentebrede) opleidingen die niet binnen 

jaarlijkse budget passen 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) sparen 

Datum instelling  

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

 

Bodembedrag n.v.t. 

Plafondbedrag n.v.t. 

Voedingswijze Incidenteel. In 2010 is het restant van de IZA 

gelden ontvangen, deze is in deze reserve 

gestort. 

Afdeling Bestuur en managementondersteuning 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden)  

Wijze van aanwending (raad/college)  

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 258.465 

Mutaties 2011  € 0 

Stand per 31-12-11  € 258.465 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 5.227 

Verwacht verloop In 2012 worden de IZA gelden naar verwachting 

besteed. Over het restant van deze reserve 

wordt daarna een besluit genomen. 

Bijzonderheden/toelichting: 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Reserve tijdelijke kosten personeel 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) bestemmingsreserve 

Nummer 060114 

Omschrijving/doel/achtergrond Opvangen frictiekosten a.g.v. 

organisatiewijzigingen of vertrek van personeel.  

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) egalisatie 

Datum instelling 2005 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

2015 

Bodembedrag  

Plafondbedrag  

Voedingswijze incidenteel 

Afdeling Bestuur en managementondersteuning 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Frictie kosten / extra kosten bij tijdelijke dubbele 

bezetting 

Wijze van aanwending (raad/college)  

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 352.978 

Mutaties 2011  € 89.815 

Stand per 31-12-11  € 442.793 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 82.238 

Verwacht verloop  

Bijzonderheden/toelichting: 

Zodra de frictie-effecten n.a.v. de nieuwe organisatie afgewikkeld zijn, kan deze reserve worden 

opgeheven. Naar verwachting is dit uiterlijk in 2015 het geval. 

Gevraagde beslissing: 

Ten laste van de exploitatie 2011 een storting ad € 200.000 doen om te voorkomen dat de reserve door 

huidige aanspraken een negatief saldo krijgt. 
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Naam reserve/voorziening Reserve onderwijshuisvestingsvoorzieningen 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) bestemmingsreserve 

Nummer 060119 

Omschrijving/doel/achtergrond Bevordering van de bouwplannen in het kader 

van het integraal huisvestingsplan. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) sparen 

Datum instelling 2-7-2009 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

 

Bodembedrag Geen 

Plafondbedrag Het bedrag van de actuele boekwaarde van de 

scholen (per 31-12-09: € 5,4 miljoen) 

Voedingswijze Bij herontwikkeling van vrijkomende locaties 

wordt bezien of eventuele winsten op de 

grondexploitatie in deze reserve kunnen worden 

gestort. 

Afdeling Samenleving 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Boekwaarden van de bestaande 

schoolgebouwen die vervangen gaan worden en 

gedeeltelijke afschrijvingen van nieuwbouw. 

Wijze van aanwending (raad/college) De raad beslist over aanwending van deze 

reserve 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) De reserve is voldoende groot om de 

boekwaarden te kunnen dekken. Het restant 

wordt ingezet voor toekomstige 

onderwijshuisvestingsproblemen. 

Stand per 1-1-11  € 2.197.050 

Mutaties 2011  € 0 

Stand per 31-12-11  € 2.197.050 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 455.560 

Verwacht verloop In het meerjarig verloop van de reserve zijn alle 

te dekken boekwaarden opgenomen. Er resteert 

een saldo van € 455.560. 

Bijzonderheden/toelichting: 

De reserve is ontoereikend om de bouw van nieuwe scholen te kunnen dekken. De lasten van 

(vervangende) nieuwbouw horen overigens thuis in de programmabegroting. In veel gevallen is echter 

ook nog sprake van een boekwaarde op een bestaand gebouw. Deze reserve kan worden ingezet om 

de afschrijving ineens van die boekwaarden te dekken. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Reserve afschrijvingen 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) bestemmingsreserve 

Nummer 060199 

Omschrijving/doel/achtergrond Afschrijving ten laste van reservemiddelen 

garanderen voor de looptijd van de afschrijving. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Egalisatie 

Datum instelling Voorjaarsnota 2007 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

Einde van de laatste afschrijving 

Bodembedrag Benodigd bedrag voor afschrijvingen 

Plafondbedrag Benodigd bedrag voor afschrijvingen 

Voedingswijze Storting ten laste van een reserve bij de start 

van de afschrijving. 

Afdeling Financiën en control 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Afschrijving van activa met economisch nut, 

waarvoor dekking in een reserve beschikbaar is. 

Wijze van aanwending (raad/college)  

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) De reserve is exact toereikend voor de dekking 

van de berekende afschrijvingslasten. 

Stand per 1-1-11  € 329.035 

Mutaties 2011  € - 58.595 

Stand per 31-12-11  € 270.441 

Vrij beschikbaar deel van de reserve  € 0 

Verwacht verloop Stortingen in de reserve zijn sluitend met de 

geplande aanwending. 

Bijzonderheden/toelichting: 

Omdat deze reserve structurele lasten dekt, in tegenstelling tot het uitgangspunt m.b.t. dekking t.l.v. 

reserves, moet terughoudend worden omgegaan met het gebruik van deze reserve. Bij afschrijving van 

activa verdient het de voorkeur om deze lasten per saldo op de programma’s te laten drukken. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Reserve raadhuis 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) Bestemmingsreserve 

Nummer 060116 

Omschrijving/doel/achtergrond Dekken van voorbereidingskosten om te komen 

tot de realisatie van een nieuw raadhuis en 

indien mogelijk het beperken van de invloed van 

investeringen/kapitaallasten van een nieuw 

raadhuis op de exploitatie. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Sparen 

Datum instelling 5-7-2007 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

 

Bodembedrag  

Plafondbedrag  

Voedingswijze Incidenteel 

Afdeling Informatievoorziening en facilitaire zaken 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) De reserve zal worden ingezet in de 

voorbereidingsfase voor het realiseren van een 

nieuw raadhuis,  

Wijze van aanwending (raad/college) De raad besluit over aanwending 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 1.000.000 

Mutaties 2011  € - 35.000 

Stand per 31-12-11  € 965.000 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 925.000 

Verwacht verloop In de voorbereidingsfase worden veel 

onderzoeks- en advieskosten gemaakt. Hierdoor 

wordt naar verwachting een deel van deze 

reserve opgebruikt.  

Bijzonderheden/toelichting: 

In het voorjaar van 2011 is besloten onderzoek te doen naar de noodzaak van een nieuw raadhuis. 

Daarmee is een weg ingeslagen die uiteindelijk moet leiden tot de realisatie van een nieuw raadhuis. 

Per fase in de aanloop naar een nieuw raadhuis kan worden bezien hoe deze reserve effectief kan 

worden ingezet. 

Gevraagde beslissing: 

Instemmen met de gewijzigde inzet van de reserves, waarbij de focus meer ligt op het dekken van 

eenmalige kosten in de voorbereiding dat op het temperen van toekomstige exploitatielasten. 
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Naam reserve/voorziening Reserve Centrum 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) Bestemmingsreserve 

Nummer 060127 

Omschrijving/doel/achtergrond Mogelijk maken van de ontwikkeling van een 

nieuw centrum 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Sparen 

Datum instelling 12-11-2009 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

 

Bodembedrag  

Plafondbedrag  

Voedingswijze Vooralsnog incidentele toevoegingen. 

Afdeling Ruimte 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Tekorten op onderdelen van de 

centrumontwikkeling dekken. 

Wijze van aanwending (raad/college)  

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 239.511 

Mutaties 2011  € -30.681 

Stand per 31-12-11  € 208.830 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 208.830 

Verwacht verloop  

Bijzonderheden/toelichting: 

De eerste storting (€ 1 mln) vond in 2010 plaats. De geactiveerde kosten van het Centrum tot en met 

2010 zijn ten laste van deze reserve gebracht.  

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Reserve Hoofdinfrastructuur 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) bestemmingsreserve 

Nummer 060126 

Omschrijving/doel/achtergrond (gedeeltelijke) dekking voor investeringen in de 

hoofdinfrastructuur in en rond Krimpen. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) sparen 

Datum instelling 3-7-2008 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

uiterlijk 2025, in samenhang met de realisatie 

van investeringen. 

Bodembedrag  

Plafondbedrag Geen 

Voedingswijze Bijdragen vanuit ontwikkelingslocaties 

Afdeling Ruimte 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) • Ontsluiting wijken en gemeente 

• Aanleg rotondes voor verbetering 

verkeersafwikkeling 

• Algeracorridor 

• Nieuwe oeververbindingen 

Wijze van aanwending (raad/college) Raad 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 1.000.000 

Mutaties 2011  € 135.828 

Stand per 31-12-11  € 1.135.828 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 1.080.828 

Verwacht verloop Als gevolg van de economische crisis is de 

voeding van deze reserve voorlopig onzeker. De 

besteding is echter ook (nog) niet concreet. 

Bijzonderheden/toelichting: 

Tot op heden was de besteding en hoogtebepaling van deze reserve gebaseerd op onderzoek van 

GoudappelCoffeng naar de benodigde investeringen. Door ontwikkelingen in Krimpen en de regio is dit 

onderzoek inmiddels niet meer actueel. Voor de besteding van deze reserve kan daarom beter worden 

gekeken naar plannen waarmee een verbetering in de infrastructuur binnen Krimpen wordt 

gerealiseerd, of waarmee de ontsluiting van Krimpen wordt aangepast. 

Gevraagde beslissing:  

De hoogte en bestemming van deze reserve niet langer ophangen aan het onderzoek dat 

Goudappel/Coffeng in 2007 heeft gedaan. In plaats daarvan de reserve inzetten wanneer investeringen 

in hoofdinfrastructuur en ontsluiting nodig zijn. 
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Naam reserve/voorziening Reserve reiniging 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) Egalisatiereserve 

Nummer 060118 

Omschrijving/doel/achtergrond  

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Egalisatie 

Datum instelling  

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

 

Bodembedrag  

Plafondbedrag  

Voedingswijze De afwikkeling van de voorziening CAP AVR 

indien restant reserves beschikbaar zijn van 

Dekking tijdelijke tekorten structurele lasten. 

Afdeling Ruimte 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden)  

Wijze van aanwending (raad/college) De reserve wordt jaarlijks aangewend om het 

begrotingstekort op de reinigingsexploitatie te 

dekken. Hiertoe is via de begroting 2010 

besloten. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 3.955.513 

Mutaties 2011  € - 367.300 

Stand per 31-12-11  € 3.588.213 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 1.549.951 

Verwacht verloop Door de inzet voor het tekort op de 

reinigingsexploitatie loopt de reserve de 

komende jaren terug. 

Bijzonderheden/toelichting: 

Gevraagde beslissing:  
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Naam reserve/voorziening Reserve riolering 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) egalisatiereserve 

Nummer 060117 

Omschrijving/doel/achtergrond Opvangen van rekeningverschillen in de 

rioleringsexploitatie. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) egalisatie 

Datum instelling 3-7-2008 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

n.v.t. 

Bodembedrag € 0 

Plafondbedrag € 500.000 

Voedingswijze exploitatiesaldi riolering 

Afdeling Ruimte 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) opvangen exploitatiesaldi riolering 

Wijze van aanwending (raad/college) automatische verrekening bij de jaarrekening 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) Het maximum van deze reserve bedraagt € 

500.000. Daarboven wordt het saldo verrekend 

met de algemene reserve. 

Stand per 1-1-11  € 270.767 

Mutaties 2011  0 

Stand per 31-12-11  € 270.767 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 278.499 

Verwacht verloop De reserve wordt gevoed wanneer zich positieve 

saldi op de rioleringsexploitatie voordoen. 

Wanneer de reserve ontoereikend (of leeg) is 

worden de negatieve saldi met het 

rekeningsaldo verrekend. 

Bijzonderheden/toelichting: 

Wanneer de rioleringsexploitatie een tekort vertoond wordt dit uit deze reserve gedekt voorzover die 

toereikend is. Het resterende deel wordt ten laste van het rekeningsaldo gebracht.  

Exploitatieoverschotten worden in deze reserve gestort. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Reserve RO-projecten 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) egalisatiereserve 

Nummer 060125 

Omschrijving/doel/achtergrond Deze reserve is bedoeld om voordelige en 

nadelige RO-projecten met elkaar te kunnen 

verrekenen. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Egalisatie van kosten en opbrengsten RO-

projecten 

Datum instelling februari 2005 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

n.v.t. 

Bodembedrag n.v.t. 

Plafondbedrag € 500.000 

Voedingswijze De opbrengsten van RO-projecten worden in 

deze reserve gestort. 

Afdeling Ruimte 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden)  

Wijze van aanwending (raad/college) Jaarlijks vindt verrekening van de actuele saldi 

van de RO-projecten met de reserve plaats. De 

raad heeft hiertoe besloten in de begroting 2010 

(paragraaf G). 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) De maximale omvang van deze reserve 

bedraagt € 500.000. Wanneer het saldo aan het 

einde van een boekjaar boven dit bedrag komt, 

of wanneer de reserve leeg is, worden de RO-

projecten verrekend met de algemene reserve 

bouwgrondexploitatie. 

Stand per 1-1-11  € 138.019 

Mutaties 2011  € - -99.782 

Stand per 31-12-11  € 38.237 

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  € 0 

Verwacht verloop Na verwachting is de reserve eind 2012 leeg. De 

saldi van de projecten worden dan voor zover 

nodig ten laste van de algemene reserve 

bouwgrondexploitatie gebracht.  

Bijzonderheden/toelichting: 

De economische teruggang heeft negatieve gevolgen voor de kostendekking van RO-projecten. Meer 

projecten worden met een nadelig saldo afgesloten. 

De werkwijze wordt geëvalueerd en meegenomen bij de opzet van het meerjarenperspectief 

grondexploitaties in het voorjaar van 2012. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Egalisatiereserve bouwleges 

Soort reserve (algemeen/egalisatie/bestemming) Egalisatiereserve 

Nummer 060128 

Omschrijving/doel/achtergrond Afvlakken schommelingen in inkomsten uit 

omgevingsvergunningen 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Egalisatie 

Datum instelling 01-01-2011 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

n.v.t. 

Bodembedrag € 0 

Plafondbedrag € 500.000 

Voedingswijze Egalisatiereserve wordt eenmalig gevoed met 

een storting van € 1miljoen uit Dekking tijdelijke 

tekorten op structurele posten. 

 

Inkomsten boven 100% kostendekking worden 

in de reserve gestort. 

Afdeling Ruimte 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) • Compenseren onderdekking op leges 

omgevingsvergunningen. 

• Incidentele dekking voor activiteiten i.h.k.v. 

omgevingsvergunningen. 

Wijze van aanwending (raad/college) De raad besluit over aanwending voor andere 

doelen dan egalisatie. Dit wil zeggen dat de 

storting en aanwending worden aangepast op 

100% kostendekking zonder specifiek 

raadsbesluit. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) Boven het gestelde maximum kan sprake zijn 

van structurele overdekking en is nadere 

analyse nodig. 

Stand per 1-1-11  € 0 

Mutaties 2011  € 721.404  

Stand per 31-12-11  € 721.404  

Vrij beschikbaar deel van de reserve (saldo 1-1-16)  €88.273  (saldo 2016 – bodem) 

Verwacht verloop Storting € 1 miljoen in 2011, daarna uitnamen 

t.b.v. onderdekking omgevingsvergunning. 

Bijzonderheden/toelichting: 

De jaarlijkse storting of onttrekking vanwege over-/onderdekking vindt plaats op basis van het 

rekeningresultaat, zonder aanvullende besluitvorming door de raad. Het aanvangsbedrag (€ 1 miljoen) 

is hoger dan het plafond omdat in de eerste jaren forse onttrekkingen worden voorzien. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Voorziening riolering 

Soort voorziening voorziening met relatie tarieven 

Nummer 060200 

Omschrijving/doel/achtergrond Waarborgen van de gebruiksmogelijkheid van 

het gemeentelijke rioleringsstelsel d.m.v. groot 

onderhoud en vervanging. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Egalisatie 

Datum instelling  

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

n.v.t. 

Bodembedrag n.v.t. 

Plafondbedrag n.v.t. 

Voedingswijze Jaarlijkse storting t.l.v. programma 7 (Beheer 

Buitenruimte) 

Afdeling Ruimte 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Op basis van meerjarenplanning herstraten. 

Wijze van aanwending (raad/college) Via de begroting (paragraaf C) wordt het college 

geautoriseerd voor de projecten die starten in 

het begrotingsjaar. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) Jaarlijks wordt een meerjarenplanning voor de 

komende 10 jaar vastgesteld. Daarop wordt het 

verloop van de voorziening gebaseerd. 

Stand per 1-1-11  € 4.728.456 

Mutaties 2011  € - 2.945.685 

Stand per 31-12-11  € 1.782.771 

Verwacht verloop  

Bijzonderheden/toelichting: 

Naast de rioleringskosten wordt van de kosten voor het herstraten 20% ten laste van deze voorziening 

gebracht. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Voorziening onderhoud kapitaalgoederen 

Soort voorziening onderhoudsvoorziening 

Nummer 060210 

Omschrijving/doel/achtergrond Het egaliseren van niet jaarlijks terugkerend 

groot onderhoud aan gemeentelijke 

accommodaties. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Egalisatie 

Datum instelling 1995 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

 

Bodembedrag n.v.t. 

Plafondbedrag n.v.t. 

Voedingswijze De jaarlijkse stortingen zijn gebaseerd op een 

meerjarenonderhoudsplanning en vinden op de 

betreffende programma’s plaats. 

Afdeling Informatievoorziening en facilitaire zaken 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden)  

Wijze van aanwending (raad/college) Het college wordt via de begroting 

geautoriseerd. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) Berekend op basis van vast jaarbedrag. 

Stand per 1-1-11  € 2.801.118 

Mutaties 2011  € - 237.213 

Stand per 31-12-11  € 2.563.905 

Verwacht verloop  

Bijzonderheden/toelichting:  

De werkwijze rondom deze voorziening is begin 2008 gewijzigd. Vanaf 2008 is een vast jaarbudget (€ 

800.000) beschikbaar waaruit het gehele onderhoud moet worden gedekt. In de praktijk van voor 2008 

was namelijk sprake van forse onderuitputting, hetgeen met deze werkwijze getracht wordt te 

voorkomen. Deze manier van werken lijkt te functioneren, zodat thans geen verandering wordt 

voorgesteld. In de eerste helft van 2012 wordt de systematiek geëvalueerd. 

Gevraagde beslissing:  

 



Rapportage reserves en voorzieningen 2011  Bijlage 1 19

 
Naam reserve/voorziening Voorziening herstraten 

Soort voorziening onderhoudsvoorziening 

Nummer 060211 

Omschrijving/doel/achtergrond Waarborgen van de kwaliteit van de openbare 

wegen in Krimpen. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Egalisatie 

Datum instelling  

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

n.v.t. 

Bodembedrag  

Plafondbedrag  

Voedingswijze Jaarlijkse geïndexeerde storting t.l.v. programma 

7 Beheer Buitenruimte 

Afdeling Ruimte 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Op basis van meerjarenplanning herstraten. 

Wijze van aanwending (raad/college) Via de begroting (paragraaf C) wordt het college 

geautoriseerd voor de projecten die starten in 

het begrotingsjaar. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) Jaarlijks wordt een meerjarenplanning voor de 

komende 10 jaar vastgesteld. Daarop wordt het 

verloop van de voorziening gebaseerd. 

Stand per 1-1-11  € 11.904.581 

Mutaties 2011  € - 1.600.610 

Stand per 31-12-11  € 10.303.971 

Verwacht verloop  

Bijzonderheden/toelichting: 

 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Voorziening dubieuze debiteuren 

Soort voorziening voorzieningen met onzekere verplichtingen 

Nummer 060233 

Omschrijving/doel/achtergrond Financiële buffer voor het opvangen van risico’s 

bij de beoordeling van vorderingen op 

debiteuren en hun betaalgedrag. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Risico 

Datum instelling Juli 2004 (jaarrekening 2003) 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

n.v.t. 

Bodembedrag Jaarlijkse berekening 

Plafondbedrag Jaarlijkse berekening 

Voedingswijze t.l.v. exploitatie 

Afdeling Financiën en control 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Afboeken van niet te innen vorderingen. 

Wijze van aanwending (raad/college) Nieuwe berekening en benodigde storting of 

vrijval wordt in de jaarrekening opgenomen. 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) Jaarlijkse berekening afhankelijk van de 

ouderdom van de vorderingen. 

Stand per 1-1-11  € 434.000 

Mutaties 2011  € 0 

Stand per 31-12-11  € 434.000 

Verwacht verloop n.v.t. 

Bijzonderheden/toelichting: 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Voorziening pensioenen wethouders 

Soort voorziening voorzieningen met onzekere verplichtingen 

Nummer 060236 

Omschrijving/doel/achtergrond Inspelen op de verwachte ontwikkeling ten 

aanzien van de overdracht van de pensioenen 

naar een pensioenfonds. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Sparen 

Datum instelling 2-7-2009 (jaarrekening 2008) 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

Naar verwachting wordt het saldo van deze 

voorziening in 2012 overgedragen aan het ABP. 

Bodembedrag Jaarlijkse berekening 

Plafondbedrag Jaarlijkse berekening 

Voedingswijze Ten laste van programma 1 Bestuur en 

Dienstverlening 

Afdeling Bestuur en Managementondersteuning 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Uitbetaling van pensioenen aan wethouders 

Wijze van aanwending (raad/college)  

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum) Jaarlijks wordt extern de hoogte van deze 

voorziening berekend. 

Stand per 1-1-11  € 2.517.982 

Mutaties 2011  € -107.595 

Stand per 31-12-11  € 2.410.387 

Verwacht verloop Zie einddatum 

Bijzonderheden/toelichting: 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Voorziening spaarovereenkomst ambtenaren 

Soort voorziening voorzieningen met onzekere verplichtingen 

Nummer 060232 

Omschrijving/doel/achtergrond Schatting van voorzienbare lasten in verband 

met risico’s en verplichtingen m.b.t. 

spaarovereenkomsten. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) Risico 

Datum instelling 1996 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

2016 

Bodembedrag  

Plafondbedrag  

Voedingswijze  

Afdeling Financiën en control 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Bij uitdiensttreding deelnemers 

Wijze van aanwending (raad/college) College 

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 141.731 

Mutaties 2011  € - 45.364 

Stand per 31-12-11  € 96.368 

Verwacht verloop  

Bijzonderheden/toelichting: 

Deze in het verleden opgebouwde voorziening wordt afgebouwd bij het vertrek van de deelnemers. 

Gevraagde beslissing: 



Rapportage reserves en voorzieningen 2011  Bijlage 1 23

 
Naam reserve/voorziening Voorziening CAP AVR 

Soort voorziening voorzieningen met onzekere verplichtingen 

Nummer 060202 

Omschrijving/doel/achtergrond Nav verkoop aandelen AVR in 2006 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie) risico 

Datum instelling 6-7-2006 

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

2011  

Bodembedrag  

Plafondbedrag  

Voedingswijze  

Afdeling Financiën en control 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden)  

Wijze van aanwending (raad/college)  

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 1.109.000 

Mutaties 2011  € 1.109.000 

Stand per 31-12-11  € 0 

Verwacht verloop zie bijzonderheden 

Bijzonderheden/toelichting: 

Garanties lopen tot 5 jaar na verkoop, tot 2011. De gelden zijn afkomstig uit de verkoopopbrengst. De 

rest van de opbrengst is gestort in de Reserve Egalisatie Reiniging. Deze voorziening valt in 2011 vrij 

en wordt daarna opgeheven. Bij de kadernota 2011 is besloten dat het saldo in de reserve tijdelijke 

tekorten structurele posten wordt gestort. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Voorziening FLO brandweer 

Soort voorziening voorzieningen met onzekere verplichtingen 

Nummer 060235 

Omschrijving/doel/achtergrond  

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie)  

Datum instelling  

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

 

Bodembedrag  

Plafondbedrag  

Voedingswijze  

Afdeling Bestuurs- en managementondersteuning 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden)  

Wijze van aanwending (raad/college)  

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 50.000 

Mutaties 2011  € 0 

Stand per 31-12-11  € 50.000 

Verwacht verloop  

Bijzonderheden/toelichting: 

Bij de overgang van het brandweerpersoneel naar de veiligheidsregio is voor één medewerker een 

voorziening getroffen in het kader van FLO verplichtingen. Inmiddels heeft deze collega van de FLO 

regeling gebruikt gemaakt. Omdat de regeling rondom de financiering van FLO na de overgang 

ingrijpend is gewijzigd is niet duidelijk in hoeverre de aanspraken nog gelden. Zodra hierover 

duidelijkheid bestaat, vindt uitkering of vrijval plaats. 

Gevraagde beslissing: 
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Naam reserve/voorziening Voorziening Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan 

Soort voorziening voorzieningen met onzekere verplichtingen 

Nummer 060244 

Omschrijving/doel/achtergrond Het reserveren van het spaardeel dat jaarlijks 

voor de personeelshypotheken door de 

hypotheeknemers wordt betaald en dat bestemd 

is voor de aflossing van de hypotheek. 

Motieven voor instelling (risico/sparen/egalisatie)  

Datum instelling  

Einddatum (bij bestemmingsreserves en 

voorzieningen) 

 

Bodembedrag  

Plafondbedrag  

Voedingswijze Jaarlijks ontvangen spaarbedragen 

 

Afdeling Financiën en control 

Mogelijkheden m.b.t. aanwending (voorbeelden) Aflossing van de verstrekte 

personeelshypotheken 

Wijze van aanwending (raad/college)  

Kaders (hoogtebepaling, maximum – minimum)  

Stand per 1-1-11  € 1.395.881 

Mutaties 2011  € 131.000 

Stand per 31-12-11  € 1.526.881 

Verwacht verloop  

Bijzonderheden/toelichting: 

Sinds 1 januari 2009 verstrekt de gemeente geen nieuwe hypotheken meer en worden lopende 

hypotheken niet meer aangepast. 

Gevraagde beslissing: 
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Overzichten verloop reserves 

 
 
 
 



 



Overzicht reserves

01-jan-11

Toevoe-

gingen 01-jan-12

Toevoe-

gingen

Onttrek-

kingen 01-jan-13

Toevoe-

gingen

Onttrek-

kingen 01-jan-14

Toevoe-

gingen

Onttrek-

kingen 01-jan-15

Toevoe-

gingen

Onttrek-

kingen 01-jan-16

Algemene reserve

Algemene Dienst 5.011.530 110.003 4.648.619 14.000 0 4.662.619 14.000 0 4.676.619 14.000 4.690.619 14.000 4.704.619

Bouwgrondexploitatie 2.884.262 2.000.000 4.649.020 0 -2.360.923 2.288.097 0 -202.151 2.085.946 0 -205.185 1.880.761 1.537.599 -208.266 3.210.094

Nieuw Beleid 974.599 200.000 964.072 100.000 -940.023 124.049 0 -60.000 64.049 64.049 64.049

8.870.391 2.310.003 10.261.710 114.000 -3.300.946 7.074.764 14.000 -262.151 6.826.613 14.000 -205.185 6.635.428 1.551.599 -208.266 7.978.761

Bestemmingsreserves

BTW-compensatiefonds 920.749 0 908.749 0 0 908.749 0 0 908.749 0 0 908.749 908.749

Dekking tijdelijke tekorten op structurele posten 780.586 1.338.890 1.119.476 -100.000 1.019.476 1.019.476 1.019.476 1.019.476

Vorming en opleiding 258.465 0 258.465 0 -253.238 5.227 0 5.227 5.227 5.227

Tijdelijke kosten personeel 352.978 300.000 442.793 0 -186.504 256.289 -158.743 97.546 -15.308 82.238 0 82.238

Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2.197.050 0 2.197.050 0 -523.645 1.673.405 0 1.673.405 -416.918 1.256.487 -800.927 455.560

Afschrijvingen 329.035 0 270.441 0 -58.605 211.836 -58.605 153.232 -50.636 102.596 -50.636 51.960

Raadhuis 1.000.000 0 965.000 0 -40.000 925.000 925.000 925.000 925.000

Centrum 239.511 150.000 208.830 208.830 208.830 208.830 208.830

Hoofdinfrastructuur 1.000.000 135.828 1.135.828 150.000 -155.000 1.130.828 -50.000 1.080.828 1.080.828 1.080.828

7.078.375 1.924.718 7.506.632 150.000 -1.316.992 6.339.640 0 -267.348 6.072.293 0 -482.862 5.589.431 0 -851.563 4.737.868

Egalisatiereserves

Reiniging 3.955.513 0 3.588.213 0 -501.396 3.086.817 0 -590.925 2.495.892 -505.051 1.990.841 -440.890 1.549.951

Riolering 270.767 0 270.767 3.822 0 274.589 274.589 274.589 274.589

RO-projecten 138.019 0 38.237 79.290 -117.527 0 0 0 0

Bouwleges 0 1.000.000 721.404 252.263 0 973.667 0 -303.286 670.381 0 -208.179 462.202 -373.929 88.273

4.364.299 1.000.000 4.618.621 335.375 -618.923 4.335.073 0 -894.211 3.440.862 0 -713.230 2.727.632 0 -814.819 1.912.813

TOTAAL 20.313.064 5.234.721 22.386.963 599.375 -5.236.861 17.749.478 14.000 -1.423.710 16.339.768 14.000 -1.401.277 14.952.491 1.551.599 -1.874.648 14.629.442
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Algemene reserve

Algemene Dienst Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 5.011.530

Toevoegingen 

storting grondverkopen 2011 33.003

storting gedeelte rekeningsaldo 2010 ivm bijdragen kunstgras hockey 77.000

NJN 2011 - Overheveling budgetten naar 2012

Totaal toevoegingen 110.003

Onttrekkingen

NB 2010 - aanpassingen gebouwen onderwijs (aanvraag schoolbest) -188.910

NB 2010 - aanpassingen gebouwen kinderen <4 jaar (aanvraag schoolbesturen) -196.004

BenW 26 april 2011 - kunstgrasveld hockey -88.000

Totaal onttrekkingen -472.914

Stand op 1 januari 2012 4.648.619

Toevoegingen 

storting grondverkopen 2012 14.000

Totaal toevoegingen 14.000

Onttrekkingen

NJN 2011 - Overheveling budgetten naar 2012 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2013 4.662.619

Toevoegingen 

storting grondverkopen 2013 14.000

Totaal toevoegingen 14.000

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 4.676.619

Toevoegingen 

storting grondverkopen 2014 14.000

Totaal toevoegingen 14.000

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 4.690.619

Toevoegingen 

storting grondverkopen 2015 14.000

Totaal toevoegingen 14.000

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 4.704.619
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Algemene reserve

Bouwgrondexploitatie Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 2.884.262

Toevoegingen 

Afromen saldo Lansingh-Zuid 2.000.000

Totaal toevoegingen 2.000.000

Onttrekkingen

Voorbereidingskosten -123.000

Ambtelijke kosten -50.849

Dekking RO-projecten uit AR BE -59.912

Exploitatiesaldo erfpachten -1.481

Totaal onttrekkingen -235.242

Stand op 1 januari 2012 4.649.020

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Voorbereidingskosten -75.678

Exploitatiesaldo erfpachten -5.955

Aanvulling reserve RO-projecten -79.290

Openbaar gebied Krimpenerwaardcollege -2.200.000

Totaal onttrekkingen -2.360.923

Stand op 1 januari 2013 2.288.097

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Voorbereidingskosten -76.813

Exploitatiesaldo erfpachten -6.048

Aanvulling reserve RO-projecten -119.290

Totaal onttrekkingen -202.151

Stand op 1 januari 2014 2.085.946

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Voorbereidingskosten -77.965

Exploitatiesaldo erfpachten -6.143

Aanvulling reserve RO-projecten -121.077

Totaal onttrekkingen -205.185

Stand op 1 januari 2015 1.880.761

Toevoegingen 

Afwikkeling complex Lansingh-Zuid 1.537.599

Totaal toevoegingen 1.537.599

Onttrekkingen

Voorbereidingskosten -79.135

Exploitatiesaldo erfpachten -6.239

Aanvulling reserve RO-projecten -122.892

Totaal onttrekkingen -208.266

Stand op 1 januari 2016 3.210.094
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Algemene reserve

Nieuw Beleid Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 974.599

Toevoegingen 

storting gedeelte rekeningsaldo 2010 200.000

Totaal toevoegingen 200.000

Onttrekkingen

Leeftijdsbewust personeelsbeleid 0

NB 2011 notitie dienstverlening concept 2 -20.000

NB 2011 Huisstijl -25.000

NB 2011 Vernieuwing GPDC en vraag & antwoorden collectie -7.000

NB 2011 Evaluatie integraal veiligheidsbeleid -18.680

NB 2011 Aanvraag onderwijsprogramma -34.870

NB 2011 Onderzoek centrale inkopen -64.977

NB 2008 - Uitvoering milieubeleidsplan 2008-2011 jaar 3

0

NB 2008 - Uitvoering milieubeleidsplan 2008-2011 jaar 4 0

NB 2007 - Ontwikkelen duurzame energievormen/Energievisie 0

NB 2010 - uitvoering monumentenbeleid (Pilot) 0

NB 2010 - cultuurnota (restant) 0

NB 2009 - evaluatie bloemenbuurt 0

NB 2009 - analyse doorstroming 0

NB 2010 - actualisatie bestemmingsplannen 2010 (restant) -40.000

NB 2010 - actualisatie bestemmingsplannen 2011 0

Totaal onttrekkingen -210.527

Stand op 1 januari 2012 964.072

Toevoegingen 

bijdrage van de reserve tijdelijke tekorten 100.000

Totaal toevoegingen 100.000

Onttrekkingen

NB 2008 - Uitvoering milieubeleidsplan 2008-2011 jaar 1 (duurzaamheidsvisie) -50.000

NB 2008 - Uitvoering milieubeleidsplan 2008-2011 jaar 3 -40.000

NB 2008 - Uitvoering milieubeleidsplan 2008-2011 jaar 4 -40.000

NB 2009 - evaluatie bloemenbuurt -20.000

NB 2009 - analyse doorstroming -20.000

Leeftijdsbewust personeelsbeleid -15.000

NB 2007 - Ontwikkelen duurzame energievormen/Energievisie -25.000

NB 2010 - uitvoering monumentenbeleid (Pilot) -14.600

NB 2010 - actualisatie bestemmingsplannen 2012 en restanten 2010/2011 -251.400

NB 2011 Onderzoek centrale inkopen + extra bedrag advies BenW 25/10/11 -59.023

NB 2012 - gebruiksvergunningen gemeentelijke gebouwen -175.000

NB 2012 - actualisatie verkeers(veiligheid)beleid -37.500

NB 2012 - digitaliseren bouwvergunningen 2012 -90.000

NB 2012 - uitvoeren speelruimtebeleid en speelruimteplan -50.000

NB 2012 - verder ontwikkelen dienstverleningsconcept 2012 -15.000

NB 2012 - evaluatie duurzaamheidvisie -37.500

Totaal onttrekkingen -940.023

Stand op 1 januari 2013 124.049

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

NB 2012 - digitaliseren bouwvergunningen 2013 -45.000

NB 2012 - verder ontwikkelen dienstverleningsconcept 2013 -15.000

Totaal onttrekkingen -60.000

Stand op 1 januari 2014 64.049

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 64.049

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 64.049
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Bestemmingsreserve

BTW-compensatiefonds Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2009 920.749

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2010 920.749

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2011 920.749

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

uitname -12.000

Totaal onttrekkingen -12.000

Stand op 1 januari 2012 908.749

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2013 908.749

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 908.749

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 908.749

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 908.749
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Bestemmingsreserve

Dekking tijdelijke tekorten op structurele posten Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2010 0 v

Toevoegingen 

Storting saldo 2009 780.586

Totaal toevoegingen 780.586

Onttrekkingen

Onttrekking ivm nieuwe organisatie

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2011 780.586 v

Toevoegingen 

vrijval voorziening CAP AVR 1.109.000

storting gedeelte rekeningsaldo 2010 229.890

Totaal toevoegingen 1.338.890

Onttrekkingen

Onttrekking vorming Egal-Res. Bouwleges -1.000.000

Totaal onttrekkingen -1.000.000

Stand op 1 januari 2012 1.119.476

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Bijdrage aan de reserve nieuw beleid -100.000

Onttrekking 0

Totaal onttrekkingen -100.000

Stand op 1 januari 2013 1.019.476

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 1.019.476

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 1.019.476

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 1.019.476
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Bestemmingsreserve

Vorming en opleiding Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2009 5.227

Toevoegingen 

Ontvangst middelen IZA 253.238

Totaal toevoegingen 253.238

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2010 258.465

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking ivm nieuwe organisatie 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2011 258.465

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking ivm nieuwe organisatie 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2012 258.465

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking ivm nieuwe organisatie -253.238

Totaal onttrekkingen -253.238

Stand op 1 januari 2013 5.227

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 5.227

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 5.227

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 5.227
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Bestemmingsreserve

Tijdelijke kosten personeel Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 352.978

Toevoegingen 

storting gedeelte rekeningsaldo 2010 100.000

NJN 2011 - Storting ten laste van exploitatie 200.000

Totaal toevoegingen 300.000

Onttrekkingen

Onttrekking -66.431

Onttrekking -92.312

Onttrekking -51.442

Totaal onttrekkingen -210.185

Stand op 1 januari 2012 442.793

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking -66.898

Onttrekking -91.845

Onttrekking -27.761

Totaal onttrekkingen -186.504

Stand op 1 januari 2013 256.289

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking -66.898

Onttrekking -91.845

Totaal onttrekkingen -158.743

Stand op 1 januari 2014 97.546

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking PM

Onttrekking -15.308

Totaal onttrekkingen -15.308

Stand op 1 januari 2015 82.238

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking PM

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 82.238
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Bestemmingsreserve

Raadhuis Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 1.000.000

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

onderzoek nieuwbouw (bestuursopdracht) -35.000

Totaal onttrekkingen -35.000

Stand op 1 januari 2012 965.000

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

onderzoek nieuwbouw (bestuursopdracht) -40.000

Totaal onttrekkingen -40.000

Stand op 1 januari 2013 925.000

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 925.000

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 925.000

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 925.000
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Bestemmingsreserve

Onderwijshuisvestingsvoorzieningen Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 2.197.050

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Admiraal de Ruyterschool 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2012 2.197.050

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Admiraal de Ruyterschool -523.645

Totaal onttrekkingen -523.645

Stand op 1 januari 2013 1.673.405

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 1.673.405

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

sloopkosten Kortland en R. Steiner -160.000

boekwaardes Kortland en R. Steiner -256.918

Totaal onttrekkingen -416.918

Stand op 1 januari 2015 1.256.487

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Krimpenerwaardcollege boekwaarde per 1-1-15 + afkoop eigendom vereniging -800.927

Totaal onttrekkingen -800.927

Stand op 1 januari 2016 455.560
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Bestemmingsreserve

Afschrijvingen Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 329.035

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

afschrijving uitbreiding/verbetering clubgebouw Driekamp 2011 -8.667

afschrijving exporuimte raadhuis 2011 -7.969

afschrijving 2 noodlokalen OBS Kortland 2011 -41.959

Totaal onttrekkingen -58.595

Stand op 1 januari 2012 270.441

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

afschrijving uitbreiding/verbetering clubgebouw Driekamp 2012 -8.667

afschrijving exporuimte raadhuis 2012 -7.979

afschrijving 2 noodlokalen OBS Kortland 2012 -41.959

Totaal onttrekkingen -58.605

Stand op 1 januari 2013 211.836

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

afschrijving uitbreiding/verbetering clubgebouw Driekamp 2013 -8.667

afschrijving exporuimte raadhuis 2013  -> laatste jaar -7.969

afschrijving 2 noodlokalen OBS Kortland 2013 -41.969

Totaal onttrekkingen -58.605

Stand op 1 januari 2014 153.232

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

afschrijving uitbreiding/verbetering clubgebouw Driekamp 2014 -8.667

afschrijving 2 noodlokalen OBS Kortland 2014 -41.969

Totaal onttrekkingen -50.636

Stand op 1 januari 2015 102.596

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

afschrijving uitbreiding/verbetering clubgebouw Driekamp 2015 -8.667

afschrijving 2 noodlokalen OBS Kortland 2015 --> laatste jaar -41.969

Totaal onttrekkingen -50.636

Stand op 1 januari 2016 51.960

Overzichten verloop reserves 11 Bijlage 2



Bestemmingsreserve

Centrum Mutaties stand

Stand op 1 januari 2011 239.511

Toevoegingen 

storting gedeelte rekeningsaldo 2010 150.000

Totaal toevoegingen 150.000

Onttrekkingen

Saldo kosten Centrum 2011 -180.681

Totaal onttrekkingen -180.681

Stand op 1 januari 2012 208.830

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2013 208.830

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 208.830

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 208.830

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 208.830
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Bestemmingsreserve

Hoofdinfrastructuur Mutaties stand

Stand op 1 januari 2011 1.000.000

Toevoegingen 

Lansingh-Zuid Fase 7+8a (cf hercalculaties 2011) 91.924

Lansingh-Zuid Fase 8b (cf hercalculaties 2011) 43.904

Totaal toevoegingen 135.828

Onttrekkingen

NB 2011 - bereikbaarheidsmakelaar 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2012 1.135.828

Toevoegingen 

Bijdrage Heeck 150.000

Totaal toevoegingen 150.000

Onttrekkingen

NB 2011 - bereikbaarheidsmakelaar kosten 2011 en 2012 -100.000

NB 2012 - haalbaarheidsonderzoeken autoveer, voet-/fietsveren -55.000

Totaal onttrekkingen -155.000

Stand op 1 januari 2013 1.130.828

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

NB 2011 - bereikbaarheidsmakelaar -50.000

Totaal onttrekkingen -50.000

Stand op 1 januari 2014 1.080.828

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 1.080.828

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 1.080.828
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Egalisatiereserve

Reiniging Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 3.955.513

Toevoegingen 

Opheffing CAP voorziening 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking tbv expl reiniging -367.300

Totaal onttrekkingen -367.300

Stand op 1 januari 2012 3.588.213

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking tbv expl reiniging -501.396

Totaal onttrekkingen -501.396

Stand op 1 januari 2013 3.086.817

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking tbv expl reiniging -590.925

Totaal onttrekkingen -590.925

Stand op 1 januari 2014 2.495.892

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking tbv expl reiniging -505.051

Totaal onttrekkingen -505.051

Stand op 1 januari 2015 1.990.841

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Onttrekking tbv expl reiniging -440.890

Totaal onttrekkingen -440.890

Stand op 1 januari 2016 1.549.951
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Egalisatiereserve

RO-projecten Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 138.019

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Kosten RO-projecten 2011 -99.782

Totaal onttrekkingen -99.782

Stand op 1 januari 2012 38.237

Toevoegingen 

Aanvulling uit ARBE 79.290

Totaal toevoegingen 79.290

Onttrekkingen

Kosten RO-projecten -117.527

Totaal onttrekkingen -117.527

Stand op 1 januari 2013 0

Toevoegingen 

Aanvulling uit ARBE 119.290

Totaal toevoegingen 119.290

Onttrekkingen

Kosten RO-projecten -119.290

Totaal onttrekkingen -119.290

Stand op 1 januari 2014 0

Toevoegingen 

Aanvulling uit ARBE 121.077

Totaal toevoegingen 121.077

Onttrekkingen

Kosten RO-projecten -121.077

Totaal onttrekkingen -121.077

Stand op 1 januari 2015 0

Toevoegingen 

Aanvulling uit ARBE 122.892

Totaal toevoegingen 122.892

Onttrekkingen

Kosten RO-projecten -122.892

Totaal onttrekkingen -122.892

Stand op 1 januari 2016 0

Overzichten verloop reserves 15 Bijlage 2



Egalisatiereserve

Riolering Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 270.767

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2012 270.767

Toevoegingen 

NJN 2011 - Saldo meerjarenbegroting 2012-2015 3.822

Totaal toevoegingen 3.822

Onttrekkingen

0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2013 274.589

Toevoegingen 

NJN 2011 - Saldo meerjarenbegroting 2012-2015 2.470

Totaal toevoegingen 2.470

Onttrekkingen

0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 277.059

Toevoegingen 

NJN 2011 - Saldo meerjarenbegroting 2012-2015 1.108

Totaal toevoegingen 1.108

Onttrekkingen

0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 278.167

Toevoegingen 

NJN 2011 - Saldo meerjarenbegroting 2012-2015 332

Totaal toevoegingen 332

Onttrekkingen

0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 278.499
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Egalisatiereserve

Bouwleges Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 0 v

Toevoegingen 

Storting uit Dekking tijdelijke tekorten op structurele posten 1.000.000

Totaal toevoegingen 1.000.000

Onttrekkingen

aanwending saldo bouwleges -278.596

Totaal onttrekkingen -278.596

Stand op 1 januari 2012 721.404

Toevoegingen 

storting saldo bouwleges 252.263

Totaal toevoegingen 252.263

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2013 973.667

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

aanwending saldo bouwleges -303.286

Totaal onttrekkingen -303.286

Stand op 1 januari 2014 670.381

Toevoegingen 

0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

aanwending saldo bouwleges -208.179

Totaal onttrekkingen -208.179

Stand op 1 januari 2015 462.202

Toevoegingen 

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

aanwending saldo bouwleges -373.929

Totaal onttrekkingen -373.929

Stand op 1 januari 2016 88.273
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Overzichten verloop voorzieningen 

 
 





Overzicht voorzieningen

01-jan-11

Toevoe-

gingen 01-jan-12

Toevoe-

gingen 01-jan-13

Toevoe-

gingen

Onttrek-

kingen 01-jan-14

Toevoe-

gingen

Onttrek-

kingen 01-jan-15

Toevoe-

gingen

Onttrek-

kingen 01-jan-16

Voorzieningen met relatie tarieven

Rioleringen 4.728.456 1.697.664 1.782.771 1.835.284 1.545.733 1.950.148 -2.273.705 1.222.176 2.124.513 -2.295.252 1.051.437 2.186.988 -1.229.947 2.008.478

4.728.456 1.697.664 1.782.771 1.835.284 1.545.733 1.950.148 -2.273.705 1.222.176 2.124.513 -2.295.252 1.051.437 2.186.988 -1.229.947 2.008.478

Voorzieningen voor onderhoud 

Onderhoud Kapitaalgoederen 2.801.118 686.947 2.563.905 713.695 2.341.077 724.400 -849.070 2.216.407 735.266 -861.806 2.089.867 746.295 -874.733 1.961.429

Herstraten 11.904.581 1.292.116 10.303.971 1.224.222 9.017.423 1.310.433 -2.593.065 7.734.791 1.390.955 -3.376.051 5.749.695 2.936.628 -2.461.855 6.224.468

14.705.699 1.979.063 12.867.876 1.937.917 11.358.500 2.034.833 -3.442.135 9.951.198 2.126.221 -4.237.857 7.839.562 3.682.923 -3.336.588 8.185.897

Voorzieningen met onzekere verplichtingen

Dubieuze debiteuren 434.000 0 434.000 0 434.000 0 0 434.000 0 0 434.000 434.000

Pensioenvoorziening wethouders 2.517.982 0 2.410.387 107.595 2.410.387 0 -2.410.387 0 0 0 0 0

Spaarovereenkomst ambtenaren 141.731 0 96.368 0 68.333 0 0 68.333 0 0 68.333 68.333

CAP AVR 1.109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLO Brandweer 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 50.000 0 0 50.000 50.000

4.252.713 0 2.990.754 107.595 2.962.720 0 -2.410.387 552.333 0 0 552.333 0 0 552.333

Voorzieningen derdengelden

Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan 1.395.881 131.000 1.526.881 127.500 1.654.381 132.500 0 1.786.881 135.000 0 1.921.881 137.500 2.059.381

1.395.881 131.000 1.526.881 127.500 1.654.381 132.500 0 1.786.881 135.000 0 1.921.881 0 137.500 2.059.381

TOTAAL VOORZIENINGEN 25.082.749 3.807.727 19.168.282 4.008.296 17.521.334 4.117.481 -8.126.227 13.512.588 4.385.734 -6.533.109 11.365.213 5.869.911 -4.429.035 12.806.089

Overichten verloop voorzieningen 1 Bijlage 3



Voorziening (met relatie tarieven)

Riolering Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 4.728.456

Toevoegingen 

Storting 1.697.664

Totaal toevoegingen 1.697.664

Onttrekkingen

Uitname -4.643.349

Totaal onttrekkingen -4.643.349

Stand op 1 januari 2012 1.782.771

Toevoegingen 

Storting 1.835.284

Totaal toevoegingen 1.835.284

Onttrekkingen

Uitname -2.072.322

Totaal onttrekkingen -2.072.322

Stand op 1 januari 2013 1.545.733

Toevoegingen 

Storting 1.950.148

Totaal toevoegingen 1.950.148

Onttrekkingen

Uitname -2.273.705

Totaal onttrekkingen -2.273.705

Stand op 1 januari 2014 1.222.176

Toevoegingen 

Storting 2.124.513

Totaal toevoegingen 2.124.513

Onttrekkingen

Uitname -2.295.252

Totaal onttrekkingen -2.295.252

Stand op 1 januari 2015 1.051.437

Toevoegingen 

Storting 2.186.988

Totaal toevoegingen 2.186.988

Onttrekkingen

Uitname -1.229.947

Totaal onttrekkingen -1.229.947

Stand op 1 januari 2016 2.008.478

Overichten verloop voorzieningen 2 Bijlage 3



Voorziening (voor onderhoud)

Onderhoud Kapitaalgoederen Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 2.801.118

Toevoegingen 

Storting 686.947

Totaal toevoegingen 686.947

Onttrekkingen

Uitname -924.160

Totaal onttrekkingen -924.160

Stand op 1 januari 2012 2.563.905

Toevoegingen 

Storting 713.695

Totaal toevoegingen 713.695

Onttrekkingen

Uitname -936.522

Totaal onttrekkingen -936.522

Stand op 1 januari 2013 2.341.077

Toevoegingen 

Storting 724.400

Totaal toevoegingen 724.400

Onttrekkingen

Uitname -849.070

Totaal onttrekkingen -849.070

Stand op 1 januari 2014 2.216.407

Toevoegingen 

Storting 735.266

Totaal toevoegingen 735.266

Onttrekkingen

Uitname -861.806

Totaal onttrekkingen -861.806

Stand op 1 januari 2015 2.089.867

Toevoegingen 

Storting 746.295

Totaal toevoegingen 746.295

Onttrekkingen

Uitname -874.733

Totaal onttrekkingen -874.733

Stand op 1 januari 2016 1.961.429

Overichten verloop voorzieningen 3 Bijlage 3



Voorziening (voor onderhoud)

Herstraten Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 11.904.581

Toevoegingen 

Storting 1.292.116

Totaal toevoegingen 1.292.116

Onttrekkingen

Uitname -2.892.726

Totaal onttrekkingen -2.892.726

Stand op 1 januari 2012 10.303.971

Toevoegingen 

Storting 1.224.222

Totaal toevoegingen 1.224.222

Onttrekkingen

Uitname -2.510.770

Totaal onttrekkingen -2.510.770

Stand op 1 januari 2013 9.017.423

Toevoegingen 

Storting 1.310.433

Totaal toevoegingen 1.310.433

Onttrekkingen

Uitname -2.593.065

Totaal onttrekkingen -2.593.065

Stand op 1 januari 2014 7.734.791

Toevoegingen 

Storting 1.390.955

Totaal toevoegingen 1.390.955

Onttrekkingen

Uitname -3.376.051

Totaal onttrekkingen -3.376.051

Stand op 1 januari 2015 5.749.695

Toevoegingen 

Storting 1.468.002

Lansing-zuid 1.468.626

Totaal toevoegingen 2.936.628

Onttrekkingen

Uitname -2.461.855

Totaal onttrekkingen -2.461.855

Stand op 1 januari 2016 6.224.468

Overichten verloop voorzieningen 4 Bijlage 3



Voorziening (met onzekere verplichtingen)

Dubieuze debiteuren Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 434.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2012 434.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2013 434.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 434.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 434.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 434.000

Overichten verloop voorzieningen 5 Bijlage 3



Voorziening (met onzekere verplichtingen) 9910609

Pensioenverplichtingen wethouders Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 2.517.982

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname -107.595

Totaal onttrekkingen -107.595

Stand op 1 januari 2012 2.410.387

Toevoegingen 

Storting 107.595

Totaal toevoegingen 107.595

Onttrekkingen

Uitname -107.595

Totaal onttrekkingen -107.595

Stand op 1 januari 2013 2.410.387

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname 0

Uitname in verband met pensioenoverdracht -2.410.387

Totaal onttrekkingen -2.410.387

Stand op 1 januari 2014 0

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 0

Toevoegingen 

Storting 0

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname 0

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 0

Overichten verloop voorzieningen 6 Bijlage 3



Voorziening (met onzekere verplichtingen)

Spaarovereenkomst ambtenaren Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 141.731

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname W. de Gelder -25.364

Uitname F.P. van Rij  -20.000

Totaal onttrekkingen -45.364

Stand op 1 januari 2012 96.368

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname W. de Gelder -6.341

Uitname F.P. van Rij  -21.694

Totaal onttrekkingen -28.034

Stand op 1 januari 2013 68.333

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 68.333

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 68.333

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 68.333

Overichten verloop voorzieningen 7 Bijlage 3



Voorziening (met onzekere verplichtingen)

CAP AVR Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 1.109.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname -1.109.000

Totaal onttrekkingen -1.109.000

Stand op 1 januari 2012 0

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2013 0

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 0

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 0

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 0

Overichten verloop voorzieningen 8 Bijlage 3



Voorziening (met onzekere verplichtingen)

FLO Brandweer Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 50.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2012 50.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2013 50.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 50.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 50.000

Toevoegingen 

Storting

Totaal toevoegingen 0

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 50.000
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Voorziening (derden gelden)

Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan Mutaties Stand

Stand op 1 januari 2011 1.395.881

Toevoegingen 

Rentetoerekening en storting 131.000

Totaal toevoegingen 131.000

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2013 1.526.881

Toevoegingen 

Rentetoerekening en storting 127.500

Totaal toevoegingen 127.500

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2013 1.654.381

Toevoegingen 

Rentetoerekening en storting 132.500

Totaal toevoegingen 132.500

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2014 1.786.881

Toevoegingen 

Rentetoerekening en storting 135.000

Totaal toevoegingen 135.000

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2015 1.921.881

Toevoegingen 

Rentetoerekening en storting 137.500

Totaal toevoegingen 137.500

Onttrekkingen

Uitname

Totaal onttrekkingen 0

Stand op 1 januari 2016 2.059.381

Overichten verloop voorzieningen 10 Bijlage 3




