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1. INLEIDING 
Voor u ligt de Nota Reserves en Voorzieningen 2008.  
Door uw raad is bij de behandeling van de jaarrekening 2007 gevraagd alle bestaande 
reserves en voorzieningen opnieuw te bekijken en te beoordelen op nut, noodzaak en 
rechtmatigheid. Dit is de afgelopen maanden door ons college uitgevoerd. 
 
1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen? 
De kaderstellende functie van een nota reserves en voorzieningen is bij de meeste 
gemeenten vastgelegd in de Financiële Verordening ex. art 212 van de Gemeentewet. In de 
huidige Financiële verordening volgens artikel 212 gemeente Bergen wordt dit echter niet 
specifiek genoemd. 
 
Voor onze gemeente zijn de onderstaande afspraken en regelgeving over reserves en 
voorzieningen vastgelegd in artikel 12 van de verordening ex artikel 212. De verordening is 
vastgesteld op 24 juni 2008. 
1. Het college biedt jaarlijks een (bijgesteld) overzicht aan van de positie reserves en 
voorzieningen. Het overzicht wordt gepresenteerd in de paragraaf weerstandsvermogen van 
de begroting en jaarstukken.  
2. De paragraaf behandelt:  
a. de vorming en besteding van reserves;  
b. de vorming en besteding voorzieningen;  
c. de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen, in relatie 

tot het weerstandsvermogen bedoeld in artikel 16 (dit moet artikel 17 zijn); 
3. Wijzigingen in de reserves worden in een afzonderlijk raadsbesluit in beeld gebracht.  
 
Beslispunt 1: 
Het voorstel is om artikel 12 van de verordening ex. artikel 212 bij de eerstvolgende 
aanpassing te wijzigen in: 
1. Het college biedt de Raad eens in de vier jaar een herijkte nota reserves en voorzieningen 
aan. De raad stelt de nota vast. De nota behandelt in ieder geval. 

a. de vorming en besteding van reserves;  
b. de vorming en besteding van voorzieningen;  
c. de toerekening en verwerking van rente (i.v.m. prijscompensatie) over de reserves en 

voorzieningen 
d. de minimale omvang van de algemene reserve cq de bestemmingsreserve 

weerstandsvermogen in relatie tot het weerstandsvermogen bedoeld in artikel 17 van 
deze verordening; 

 
Deze wijziging wordt voorgesteld om er voor te zorgen dat in de interne regelgeving wordt 
geborgd dat de nota reserves en voorzieningen en de daarmee gepaard gaand beleidsregels 
en regelgeving iedere 4 jaar wordt herijkt. Verder heeft de nu onder c genoemde toerekening 
van rente niets te maken met het weerstandsvermogen en wordt in de huidige verordening 
onder c verwezen naar artikel 16 i.p.v. artikel 17. Verder is het voor ons college niet duidelijk 
wat met het gestelde onder 3 wordt bedoeld. 
 
Eerdere besluitvorming: 
De vorige nota reserves en voorzieningen dateert van 30 juni 2004. 
In deze nota is verwoord dat bij het opstellen van de jaarrekening ook gekeken wordt of het 
bestedingsdoel van de reserves nog aanwezig is en of de begrote onttrekkingen en 
toevoegingen toereikend zijn.  
Naar aanleiding van het jaarrekeningtraject 2007 is door de accountant en commissie van 
onderzoek opgemerkt dat de reserves en voorzieningen herijkt dienen te worden, en dat de 
financiële onderbouwing van de voorzieningen moet worden geactualiseerd om te voldoen 
aan de regelgeving op dit punt. 
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Resultaat opheffen / herbestemmen / instellen 
In deze nota worden voorstellen aan uw raad voorgelegd tot het (gedeeltelijk) opheffen van 
reserves en voorzieningen voor ongeveer € 2,1 mln. Hiervan wordt ongeveer 0,6 mln. 
toegevoegd aan de algemene reserve, 0,7 mln. aan de reserve weerstandsvermogen en  
0,8 mln. aan overige bestemmingsreserves.  
 
Effecten in de begroting 
Aan het opheffen van de reserves en voorzieningen, en de nieuw in te stellen reserve zijn 
incidentele en structurele effecten verbonden in de (meerjaren)begroting. Dit effect is in 
onderstaande tabel zichtbaar gemaakt: 
 

 2009 wordt € 597.000 extra toegevoegd aan de algemene reserve (€ 379.000 vrijval 
t ten 

en 5 

houd van de nota 
et wettelijk kader aan de orde: wat zijn de definities en wat zijn de 

n 4 worden de uitgangspunten toegelicht die gelden vanaf vaststelling van 

le 
n 

 
In
reserves en € 218.000 vrijval voorzieningen). Het vermelde nadeel op de exploitatie kom
laste van het begrote saldo over de betreffende jaren. Bovenstaande is de som van alle 
wijzigingen betreffende de reserves en voorzieningen zoals voorgesteld in de hoofdstukk
en 6. 
 
In
In hoofdstuk 2 komt h
regels en bevoegdheden betreffende het instellen en opheffen van reserves en 
voorzieningen. 
In hoofdstuk 3 e
deze nota. Verder wordt in hoofdstuk 5 de herijking van de reserves onderbouwd en in 
hoofdstuk 6 die van de voorzieningen. In hoofdstuk 7 wordt een actueel overzicht van al
reserves en voorzieningen getoond zoals van toepassing na vaststelling van de beslispunte
uit deze nota en in hoofdstuk 8 een samenvatting van de gevraagde beslissingen. 
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2 Regelgeving en definities reserves en voorzieningen: 
Regelgeving en definities zijn gebaseerd op de Gemeentewet artikel 212, de daaruit 
voortvloeiende Financiële verordening 212 van gemeente Bergen en de BBV artikelen 11, 43 
t/m 45 en 49. 
 
2.1 Reserves: 
Het instellen en opheffen van reserves als ook het herbestemmen van reserves is een eigen 
keuze en bevoegdheid van uw raad.  
Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves moeten door uw raad worden goedgekeurd en 
worden dus altijd via een raadsvoorstel en raadsbesluit aan uw raad voorgelegd. 
 
Reserves zijn vermogensbestanddelen (gereserveerd geld) dat onderdeel uit maakt van het 
eigen vermogen. Uw raad mag de reserves immers zelf instellen opheffen en herbestemmen 
en kan dus vrijelijk over het geld beschikken. 
 
Binnen onze gemeente zijn er twee verschillende soorten reserves namelijk de algemene 
reserve en bestemmingsreserves. 
 
2.1.1 De algemene reserve:  
De algemene reserve is het spaargeld van de gemeente waaraan geen bestemming is 
gegeven. De algemene reserve wordt gevoed door overschotten van afgesloten 
begrotingsjaren (rekeningresultaat), de in de begroting opgenomen structurele toevoeging 
van € 250.000 per jaar en de incidentele verkoop van eigendommen en snippergroen.  
 
De algemene reserve vormt samen met de hieronder toegelichte bestemmingsreserve 
weerstandsvermogen en de overige bestemmingsreserves het overgrote deel van de 
weerstandscapaciteit van de gemeente. 
 
Definitie Weerstandscapaciteit (Artikel 11 van het BBV)
“De middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt 
of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.”  
 
2.1.2 Bestemmingsreserve Weerstandsvermogen: 
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente de mogelijkheden heeft om zelf 
financiële risico’s op te kunnen vangen. De relatie tussen het totaal aan financiële risico’s 
( de vereiste weerstandscapaciteit) en de aanwezige weerstandscapaciteit bepaalt het 
weerstandsvermogen van de gemeente.  
Zolang de aanwezige weerstandscapaciteit (“wat we hebben”) groter of gelijk is aan het 
vereiste weerstandsvermogen (“wat we mogelijk nodig hebben als het berekende risico zich 
voordoet”) zijn de financiële risico’s voldoende afgedekt.  
 
Binnen onze gemeente is het weerstandsvermogen als aparte bestemmingsreserve 
opgenomen. Er bestaat geen voorschrift op basis waarvan de minimale omvang van het 
weerstandsvermogen wordt vastgesteld. Via autonome besluitvorming door uw raad is bij 
vaststelling van de eerdere Nota reserves en Voorzieningen van 30 juni 2004 voor het 
weerstandsvermogen een ondergrens 10 % van de totale gemeentebegroting vastgesteld. 
 
Ons college heeft aan uw raad toegezegd de huidige methodiek van de risico-inventarisatie 
en de vaststelling van de norm voor het bepalen van het weerstandsvermogen opnieuw 
onder de loep te nemen. Naar aanleiding hiervan wordt eventueel een nieuw voorstel voor 
de methodiek van risico-inventarisatie en berekening van het benodigde 
weerstandsvermogen aan uw raad voorgelegd. 
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2.1.3 Overige bestemmingsreserves 
ing is gegeven. 

ozen 

n exploitatiebudgetten (vanwege BBV-voorschriften) te voorkomen. 

en

Dit zijn reserves waaraan door uw raad een bepaalde bestemm
Ook bij meerjarige projecten waarbij de fasering in tijd erg onzeker is kan worden gek
voor financiering via een bestemmingsreserve. Dit om technische problemen met het 
overhevelen va
 
2.2 Voorziening  

 waarvan de kosten redelijk zijn in te schatten, moet
In een aantal gevallen is de regelgeving dwingend in het vormen van een voorziening. Zodra 
een verplichting of risico zich voordoet  

sis van 
en onderhoudsplan heeft uw raad de keuze om wel of niet voor een voorziening te kiezen. 

einig 
t verplichtende karakter hiervan.  

 

oorzieningen zijn onderdeel van het vreemd

een voorziening worden gevormd. 
Alleen als er sprake is van het vormen van een voorziening grootonderhoud op ba
e

 
Het instellen van een voorziening en het doen van toevoegingen aan voorzieningen is de 
bevoegdheid van uw raad. Uw raad heeft bij het vaststellen van voorzieningen echter w
ruimte voor het maken van keuzen door he
Ons college heeft bij voorzieningen de bevoegdheid tot het doen van uitgaven, maar legt
hierover wel verantwoording af aan uw raad via de voor- en najaarsnota en de jaarrekening. 
 
V  vermogen van gemeenten. 
Een gemeente mag namelijk niet vrij beschikken over de gelden aangezien die voor 
afdekking van specifieke en reële risico’s zijn aangewezen. 
 
Aan voorzieningen mag geen rente worden toegevoegd. 
 
Geld van derden, met een specifiek bestedingsdoel, dat niet van de overheid afkomstig is, 

verheid 

wordt ook als voorziening opgenomen. Dit aangezien dit geld niet vrij besteedbaar is door 
een gemeente. 
 
Voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel, afkomstig van de o
(provincie/rijk) mogen niet als voorziening worden opgenomen. Deze moeten als nog te 

etalen posten op de balans worden opgenomen (Artikel 49 BBV)b .
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3 Uitgangspunten betreffende reserves en voorzieningen 
 

U1 De raad kiest ervoor om voor voeding van (bestemmings)reserves geen toekomstige
      verkopen van gemeentelijke eigendommen te gebruiken. Dit om te voorkomen
      door veranderde omstandigheden de dekking uiteindelijk niet gerealiseerd w

  
 dat  

ordt. 
 

lus wordt opgenomen dat de budgethouders bij de jaarrekening en de  

er mutaties nodig zijn. 

      intentie is dat de gelden jaarlijks geheel worden uitgegeven (zoals bijvoorbeeld het  
      Mobiliteitsfonds) ieder jaar uiterlijk in februari een bestedingsplan vast. 

 
 
4 Rentebeleid gemeente Bergen  
Reserves en voorzieningen worden ingezet als financieringsmiddelen waarover interne 
fictieve rente, de zogenaamde omslagrente wordt vergoed. De hoogte van de te gebruiken 
omslagrente wordt vastgelegd in de kadernota. Voor 2009 is de omslagrente bepaald op 5%. 
 
4.1 Voorzieningen

U2 In de P&C cyc
     overige P&C documenten zoals voorjaarsnota, najaarsnota en begroting voor iedere  
     reserve/voorziening bekijken of er nog voldoende nut en noodzaak voor de  
     reserve/voorziening is en of 
 
U3 De raad stelt, voor bestemmingsreserves met een structurele voeding waarvan de  

 
Aan voorzieningen mag géén rente worden toegevoegd omdat voorzieningen altijd (naar 
beste schatting cq berekeningsmethodiek) dekkend moeten zijn. 
 
4.2 Reserves 
Aan reserves mag rente worden toegerekend. 
 

U4 De raad kiest ervoor om rente toe te rekenen aan de reserves tenzij bij  
      de instelling van een reserve (gemotiveerd) is aangegeven dit niet te doen. De  
      rentetoevoeging wordt gebruikt als vorm van prijscompensatie om zo de koopkracht  
      van de reserves op peil te houden. De rente die wordt berekend over de reserve  
      weerstandsvermogen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
U5 Wij gebruiken als uitgangspunt voor de berekening van de rentetoevoeging het  

satie” aan  

     (Bron cijfer: http://www.cpb.nl/nl/prognoses/nlinfo.html

      vastgestelde saldo (jaarrekening) op 1 januari van het betreffende jaar. 
 
U6 Wij gebruiken als percentage voor “rentetoevoeging i.v.m. prijscompen
      reserves, het jaarlijks inflatiecijfer (CPI, alle huishoudens) van het CPB. Dit cijfer  
      wordt vanaf heden in de kadernota voor het betreffende begrotingsjaar opgenomen.  

).  

en  
ploitatie. 

md in  

 
U7 Wij laten het overige deel van de omslagrente over de reserves en voorziening
      (% omslagrente – % inflatiecijfer CPB) ten gunste komen aan de jaarlijkse ex

 
Beslispunt 2: 

kkoord te gaan met de uitgangspunten U1 tot en met U7 zoals genoeA
hoofdstuk 3 en 4. 
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5 Begrote stand reserves per 31 december 2008 
 
Alle 27 bestaande reserves t/m 26 november 2008 zijn beoordeeld op hun bestaansrecht. De 
reserves zijn in deze paragraaf opgenomen en voorzien van beslispunten die leiden tot 
(gedeeltelijke) opheffing, aanpassing bestedingsdoel of voeding en samenvoeging.  
De beoordelingen hebben plaatsgevonden op basis van de omvang van de reserves op  
31-12-2007 rekening houdend met de begrote onttrekkingen en toevoegingen in 2008. De 
beslispunten en begrote saldo’s zijn gebaseerd op de meest actuele visies en ontwikkelingen 
t/m 26-11-2008 datum oplevering nota. 
 
Hieronder zijn in een tabel de reserves gepresenteerd. Van de 27 reserves uit onderstaande 
tabel wordt voorgesteld er 12 op te heffen en 2 samen te voegen. 
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Reserves: 

.1 Voorstel op te heffen reserves
 
5  

ties. 

e heffen. Dit omdat het saldo al lange tijd 0 is. Als er 
ieuw beleid voor grondexploitaties wordt ontwikkeld kan, indien nodig, een dergelijk reserve 

an de Weijdjes.  
In § 3 van deze nota is voorgesteld geen toekomstige verkoop van gronden cq panden meer 
op te nemen als (toekomstige) dekking van reserves. Bij verkoop van de grond wordt dit in 
de eventuele exploitatie van de grond meegenomen of ten gunste gebracht van de algemene 
reserve.  
 
Beslispunt 3: De reserve ‘Bovenwijkse voorzieningen’ opheffen.  
 
5.1.2 Bestemmingsplannen   (Vrom) 79804400 
Doel:  Egalisatiefunctie voor bestemmingsplannen  
Voeding : Was eenmalig. Geen toekomstige voeding.  
Saldo per 31-12-2007 : € 14.107,08 
 
Voorgesteld wordt deze reserve op te heffen. Deze reserve was in 2004 bedoeld als 
egalisatiefunctie voor bestemmingsplannen. Dit is echter zo nooit gebruikt en het saldo is 
ook onvoldoende. Verder is er geen toekomstige voeding en is het benodigde budget voor 
bestemmingsplannen opgenomen in de meerjarenbegroting.  
 
Beslispunt 4: Opheffen van de reserve Bestemmingsplannen en het saldo ad € 14.107,08 
laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 
 
5.1.3 Bredeschool   (Welzijn) 79803304 
Doel: Dekking van voorbereidingskosten voor de Brede School Saenegeest.  
Voeding: Was eenmalig samenvoeging van oude reserves, geen structurele voeding. 
Saldo per 31-12-2007: € 12.815,88  
 
Voorgesteld wordt deze reserve op te heffen. De voorbereiding is afgerond. 
 
Beslispunt 5: Opheffen van de reserve Brede school en het saldo ad € 12.815,88 laten 
vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 

5.1.4 Herinrichting peuterspeelzaal / kinderopvang Herenweg 72 (Welzijn) 79803307 
Doel: Herinrichting van de peuterspeelzaal, en kinderopvang et cetera.  
Voeding: was eenmalig d.m.v. samenvoeging van diverse reserves.  
Saldo per 31-12-2007: € 32.110,18. 
 
De herinrichting van de peuterspeelzaal, kinderopvang et cetera is afgerond. Voorgesteld 
wordt deze reserve op te heffen. 
  
Beslispunt 6: Opheffen van de reserve Herinrichting peuterspeelzaal/kinderopvang  
Herenweg 72 en het saldo ad € 32.110,18 laten vrijvallen ten gunste van de algemene 
reserve. 
 

 
5.1.1 Bovenwijkse voorzieningen   (Vrom) 79803303 
Doel : Aanleg van voorzieningen die nodig zijn bij ontwikkeling van nieuwe bouwloca
Voeding : Toekomstige verkoop van grond industrieterrein de Weijdjes. 
Saldo per 31-12-2007 : € 0  
 
Voorgesteld wordt om deze reserve op t
n
weer worden opgenomen.  
Verder is de enige voeding de toekomstige verkoop van de grond v
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5.1.5 Jeugdbeleid   (Welzijn) 79803310 
oel: Het opzetten van een jongerencentrum in de dorpskern Bergen 

ekomstige voeding. 
aldo per 31-12-2007 : € 23.817,60.  

 
). Deze verbouwing 

7 afgerekend. Het openstaand saldo betreft terugontvangen 
TW van de verbouwing. 

algemene reserve. 

31-12-2007 : € 2.079,73 

or opvang pieken en 
alen inkomsten sportcentrum. Nu gezien het lage saldo en verkoop zwembad Watertoren 

gmond en het saldo ad € 2.079,73 
mene reserve. 

ing. 
aldo per 31-12-2007 : € 188.868,48. Begrote onttrekking 2008 werkzaamheden Elzenlaan 

 heffen. Ná de in 2008 begrote onttrekking ad 
 160.000 i.v.m. werkzaamheden voor de Elzenlaan in Bergen aan Zee heeft de reserve een 

Verdere 
vesteringen worden via het normale proces in de begroting opgenomen. 

rvisie Bergen aan Zee en het saldo ad 
 28.868,48 laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 

voeding. 
aldo per 31-12-2007 : € 38.134,10 

p te heffen. Deze reserve was bedoeld voor 
rkeersdrempels in Groet. Deze zijn aangelegd. 

4,10 
allen ten gunste van de algemene reserve. 

D
Voeding: Was eenmalig, er is geen to
S
 
Voorgesteld wordt deze reserve op te heffen. Deze reserve was bedoeld voor het opzetten
van een jongerencentrum in de dorpskern Bergen (verbouwing de Beeck
is in 2006 afgerond en in 200
B
 
Beslispunt 7: Opheffen van de reserve Jeugdbeleid en het saldo ad € 23.817,60 laten 
vrijvallen ten gunste van de 
 
5.1.6 Sportcentrum Egmond  (Welzijn) 79804405 
Doel:  Opvang pieken en dalen inkomsten sportcentrum de Watertoren. 
Voeding: Was eenmalig, er is geen toekomstige voeding. 
Saldo per 
 
Voorgesteld wordt deze reserve op te heffen. Deze reserve was vo
d
alsnog opheffen. 
 
Beslispunt 8: Opheffen van de reserve Sportcentrum E
laten vrijvallen ten gunste van de alge
 
5.1.7 Structuurvisie Bergen aan Zee  (C&C) 79803315 
Anders dan de naam doet vermoeden heeft deze reserve helemaal niets met de huidige 
structuurvisies in het kader van de gebiedsvisie en onderliggende zaken als 
bestemmingsplannen van doen. De naam stamt al uit 2004. 
 
Doel: Het mogelijk maken van investeringen in de openbare ruimte in Bergen aan Zee. 
Voeding: Was eenmalig, er is geen toekomstige voed
S
Bergen aan zee € 160.000. 
Begroot saldo 31-12-2008 : € 28.868,48  
 
Voorgesteld wordt deze reserve op te
€
te beperkte omvang om de doelstelling nog langer te kunnen ondersteunen. 
in
 
Beslispunt 9: Opheffen van de reserve Structuu
€
 
5.1.8 Verkeersmaatregelen   (C&C) 79803318 
Doel: Verkeersmaatregelen Groet (verkeersdrempels) 
Voeding: Was eenmalig, er is geen toekomstige 
S
 
Voorgesteld wordt deze reserve o
ve
 
Beslispunt 10: Opheffen van de reserve Verkeersmaatregelen en het saldo ad € 38.13
laten vrijv
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5.1.9 Decentralisatie Huisvesting   (DV) 79803306 
eden, daarna is dit 

aal loket). 
nvullende middelen van het Rijk voor fusiegemeenten. 

aldo per 31-12-2007: € 182.862,55 

d 

ene reserve. 

 3311 
af. 

 

ding 

t opmaken van de PPN 2008 is hiervoor een bedrag ad € 15.000 in de 
egroting van 2009 opgenomen. Dit omdat op dat moment nog onduidelijk was of het om 

ald uit het exploitatiebudget 2009.  

mpenstaf en het saldo ad 

oel: Tijdelijke dekking (t/m 2015) voor het nadeel in exploitatie dat ontstond bij de invoering 

2003, er is geen toekomstige 

ompensatie : Nee 
8 is nog een uitname ad € 161.500 begroot. 

egroot saldo per 31-12-2008 : € 1.175.875 

 per 
nuit deze reserve 

n gunste van de exploitatie te laten komen. In verband met het huidige meerjarige positieve 

taat kan worden 
pgevangen door het meerjarige positieve begrotingssaldo. De reserve kan nu in een keer 

e g van het eigen vermogen.  
6 en verder een mogelijk tekort ad 

staat en er geen jaarlijkse 
oitatie meer gedaan kan worden. 

ad 
mene reserve. 

Doel: Oorspronkelijk: decentrale dienstverlening in de gemeente aanbi
gewijzigd in ontwikkeling van digitale dienstverlening (digit
Voeding: Was eenmalig bij fusie uit aa
S
 
Voorgesteld wordt deze reserve op te heffen. Uw raad heeft besloten af te stappen van 
decentrale dienstverlening via decentrale loketten. Het digitaal loket is inmiddels ontwikkel
en werkzaam. 
 
Beslispunt 11: Opheffen van de reserve Decentralisatie Huisvesting en het saldo ad 
€ 182.862,55 laten vrijvallen ten gunste van de algem
 
5.1.10 Kwaliteitsslag rampenstaf   (brandweer) 7980
Doel: Wegwerken achterstand in opleiding i.v.m. kwaliteitsslag rampenst
Voeding: Was eenmalig, er is geen toekomstige voeding. 
Saldo per 31-12-2007:  € 14.708,75
 
Voorgesteld wordt deze reserve op te heffen. Deze reserve was bedoeld voor extra oplei
i.v.m. wegwerken achterstand in opleidingen in het kader van een kwaliteitsslag van de 
rampenstaf. Bij he
b
dezelfde opleidingen ging. Gebleken is dat de opleidingen hetzelfde doel hebben. Hierdoor 
kan de reserve vervallen. De opleidingen worden beta
 
Beslispunt 12: Opheffen van de reserve Kwaliteitsslag ra
€ 14.708,75 laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 
 
5.1.11 BTW compensatiefonds   (FIN) 79804401 
D
van het BTW compensatiefonds in 2003.  
Voeding: Was eenmalig uit ontvangen algemene uitkering 
voeding. 
Rentetoevoeging i.v.m. prijsc
Saldo per 31-12-2007 : € 1337.375. In 200
B
 
Voostel is om deze reserve op te heffen. Deze reserve werd gebruikt om het, in 2003 door 
de invoering van het BTW compensatiefonds ontstane structurele tekort ad € 161.500
jaar te dekken. Dit gebeurt door een jaarlijkse onttrekking ad  € 161.500 va
te
begrotingssaldo is dit niet meer nodig.  
Het tekort in de exploitatie ad € 161.500 dat door de opheffing onts
o
vrijvall n aan de algemene reserve ter versterkin
Verder wordt met deze actie voorkomen dat er voor 201
€ 161.500 per jaar ontstaat doordat de reserve dan op € 0 
onttrekking ad € 161.500 ten gunste van de expl
 
Beslispunt 13: Opheffen van de reserve BTW compensatiefonds en het saldo 
€ 1.175.875 laten vrijvallen ten gunste van de alge
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5.1.12 Vervoermiddelen   (B&O) 79804406  

oorgesteld wordt deze reserve op te heffen.  

r is er geen toekomstige voeding. 

 laten 

Doel:  Onderhoud gemeentelijke voertuigen van grondgebied 
Voeding: Was eenmalig, er is geen toekomstige voeding. 
Saldo per 31-12-2007 : € 9.499,70 
 
V
Deze reserve was bedoeld voor onderhoud gemeentelijke voertuigen van grondgebied. 
Onderhoud voertuigen loopt tegenwoordig via de exploitatie en de reserve is al jaren niet 
gebruikt. Verde
 
Beslispunt 14: Opheffen van de reserve Vervoermiddelen en het saldo ad € 9.499,70
vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 
 
 
5.2 Reserves met voorstel voor extra toevoeging of gedeeltelijke vrijval 
 
5.2.1 Weerstandsvermogen   (FIN) 79802200 

oel: Reserveren van voldoende vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen 

an 

aximale omvang : n.v.t.  

etreft programma : 9 Middelen 
perspectief. 

een extra toevoeging van € 700.000 voorgesteld 
in 

ing. 
zijn afgerond €  57.000.000. 

ene reserve. 

teringen   (FIN) 79803323 
 

 
oet worden 

entetoevoeging i.v.m. prijscompensatie : Nee. Dit is niet nodig aangezien de kapitaallasten 

aximale omvang : n.v.t. 
aldo per 31-12-2007 : € 2.002.084  
aximale duur : n.v.t. 
etreft programma : 9 Middelen 

D
zonder dat bestaand beleid moet worden aangepast. 
Voeding: Jaarlijkse herberekening op 10% van de begrote uitgaven, de benodigde 
toevoeging of onttrekking ten gunste of ten laste van de algemene reserve. 
Rentetoevoeging i.v.m. prijscompensatie : Nee, de berekende rente wordt toegevoegd a
de algemene reserve. 
Minimale omvang : 10% van de begrote uitgaven. Voor 2009 € 5.700.000 
M
Saldo per 31-12-2007 : € 5.000.000 
Maximale duur : n.v.t. 
B
Betreft hoofdlijn : 11 Structureel sluitend meerjaren
 
Deze reserve blijft ongewijzigd. Wel wordt 
om te voldoen aan de eerder vastgestelde norm van 10% van het totaal van de uitgaven 
de begrot
De begrote uitgaven 2009 in de programmabegroting 2009 
10% hiervan is € 5.700.000. Dit betekent een extra toevoeging van € 700.000 aan het 
weerstandsvermogen ten laste van de algem
 
Beslispunt 15: Een extra toevoeging ad € 700.000 aan de reserve Weerstandsvermogen 
ten laste van de algemene reserve om te voldoen aan de norm van 10% van de begrote 
uitgaven. 
 
5.2.2 reserve afschrijvingslasten inves
Doel: Deze reserve is bedoeld als dekking voor de kapitaallasten van investeringen. 
Voeding: Bij het opzetten van investeringen worden gelden in dit fonds gestort. Verder staan
er nog twee panden genoemd waarvan de toekomstige verkoop als dekking m
gebruikt. Het gaat om Slotweg 23 en Torensduin 1. In 2006 is voor deze twee panden een 
geschatte opbrengst ad  € 362.500 en € 370.700 is samen € 733.200 opgenomen als 
toekomstige voeding.  
R
niet wijzigen. 
Minimale omvang : € 0. 
M
S
M
B
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Betreft hoofdlijn : 11 Structureel sluitend meerjarenperspectief. 

 geen toekomstige verkopen meer 
, wordt voorgesteld om vanuit de algemene reserve een 

xtra toevoeging te doen aan deze reserve ter hoogte van het bedrag van de twee nog te 
tale dekking is. 

ngst 
n 

zodat de gelden ten gunste komen van de 
lgemene reserve. 

reserve afschrijvingslasten investeringen 
anuit de algemene reserve ter hoogte van het bedrag ad € 733.200 dat nog gedekt moet 
orden door toekomstige verkopen van de gebouwen Slotweg 23 en Torensduin 1.  

.2.3 Verstrekkingen Wmo (MZ) 79803326 
chrijding van het Wmo-budget. 

 ervaringscijfers worden 

50.000 

08: € 0 

org 

ij amendement nr. 6 ingebracht en aangenomen in de raadsvergadering van 13 november 

we inzichten wordt nu voorgesteld de voorziening te verhogen naar 10 % van 

 
Aangezien als uitgangspunt (zie § 3) is opgenomen dat wij
gebruiken als voeding voor reserves
e
verkopen panden ad € 733.200 zodat er een to
Afhankelijk van het toekomstige beleid voor grondexploitatie wordt de toekomstige opbre
van deze twee panden meegenomen in de grondexploitatie van de grond en anders worde
de opbrengsten geboekt op “Verspreide gronden” 
a
 
Beslispunt 16: Een eenmalige toevoeging aan 
v
w
 
5
Doel : Financiering verstrekkingen Wmo bij overs
Voeding: De reserve wordt vooralsnog jaarlijks aangevuld/afgeraamd tot 10% van de 
integratie uitkering Wmo. Later zal de hoogte op grond
heroverwogen. In 2008 komt dit neer op zo’n € 250.000. 
Rentetoevoeging i.v.m. prijscompensatie : Nee 
Minimale omvang : € 0 
Maximale omvang : € 2
Saldo per 31-12-2007 : € 0 
Begroot saldo per 31-12-20
Maximale duur : n.v.t. 
Betreft programma : 8 Z
Betreft hoofdlijn : 5 Wmo 
 
B
2007 is in 2008 een reserve verstrekkingen Wmo ingesteld van € 156.000 met een 
structurele voeding van € 156.000 per jaar. In 2008 is hierop geen beroep gedaan.  
Vanwege nieu
de integratie uitkering Wmo, + € 250.000, met als dekking de vrijval uit de overige reserves. 

orden 
 van de reserve toegelicht. 

t 
 de 

rdergaande decentralisatie en de demografische ontwikkeling van Gemeente 
ergen is de kans groot dat de vraag naar individuele verstrekkingen in de komende jaren 

llectieve 
erking 

isico 
ëerd voor nieuw beleid. 

angegeven dat, hoewel toegevoegd aan de algemene uitkering, de Wmo-
eoormerkt blijven. De uitgavenkant voor de individuele 

einde regeling. Wij kunnen moeilijk inschatten hoe deze 
en gaat lopen.  

 het gebied van de individuele voorzieningen. Behalve het directe 
l onzekerheden. De prognose die kan worden gegeven 

De structurele voeding van € 156.000 kan met ingang van 2009 vervallen. Hieronder w
de uitgangspunten en onderbouwing van deze aanpassing
 
De reserve wordt besteed aan de uitvoering van de Wmo, voor de bekostiging van zowel he
individuele als collectieve voorzieningenaanbod. Gelet op de voorgenomen wijzigingen in
wet, de ve
B
toeneemt. Verder moet in de komende jaren het ontwikkelen van co
maatschappelijke voorzieningen die ondersteuning bieden aan inwoners met een bep
prioriteit moeten krijgen om de druk op de individuele voorzieningen tegen te gaan c.q. te 
verminderen. Gezien de individuele verstrekkingen een open einde karakter hebben en de 
noodzaak tot ontwikkelen van nieuwe collectieve voorzieningen voor maatschappelijk 
ondersteuning, is het raadzaam om een reserve in te stellen. Op deze wijze wordt het r
beperkt en ruimte gecre
 
Het rijk heeft a
budgetten grotendeels g
voorzieningen is een open
openeinde regeling in de komende jar
Het risico ligt vooral op
risico, is er sprake van een aanta
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bevat, vanwege het gebrek aan ervaringscijfers, nog erg veel onzekerheden. Een structurele 
ostenontwikkeling van de uitvoering van de Wmo taken is nog onvoldoende in beeld. 

bod door wijzigingen in 

 

leiden tot bijvoorbeeld een extra afname c.q. bekostiging van 
sychosociale interventies bij het maatschappelijk werk, de gespecialiseerde gezinszorg, 

 

en ander risico is de toename van het aantal (dure) woningaanpassingen door de (dubbele) 
en.  

 
ing met als 

 hoogte van de reserve worden in 
le stand van zaken en kennis. Er wordt 

 de hand van voortschrijdend inzicht te optimaliseren zodat alleen 
dt gedaan op de reserve. Een integraal beleidsplan Wmo met 

rm van een meerjarenperspectief kan hiertoe als basis dienen.  

 reserve  jaarlijks heroverwogen. Zonodig wordt op basis daarvan 
n de 10% norm) bij te stellen. 

eslispunt 17: Akkoord te gaan met een extra toevoeging aan de reserve Verstrekkingen 

entetoevoeging i.v.m. prijscompensatie : Ja 

g 

€ 386.000 kan vrijvallen ten gunste van de 
lgemene reserve. 

aten 

k
Onzeker is of alle kosten in de toekomst uit de Wmo-budgetten gedekt kunnen blijven en 
welke taken nog in de Wmo ondergebracht worden.  
 
Verder ligt er ook een risico bij het collectieve voorzieningenaan
bijvoorbeeld de AWBZ door het schrappen psychosociale grondslag voor de 
Ondersteunende Begeleiding met ingang van 1 januari 2009 (OB). Ook een toename van het
aantal psychosociale problemen, vooral bij kinderen (zie instroom Wajong), vormt een risico. 
Deze toename kan 
p
jeugdzorg, e.d.. Ook het ontwikkelen van nieuwe collectieve voorzieningen voor inwoners,
van jong tot oud, met een psychosociale problematiek in de vorm van bijvoorbeeld 
dagbestedingsarrangementen vormt een risico. 
E
vergrijzing en een tekort aan nultreden woning
 
Het voorstel is om als hoogte van de reserve 10% van de integratie-uitkering Wmo als
uitgangspunt te nemen. Het blijft vooralsnog beperkt tot een eenmalige toevoeg
peilmoment de integratie-uitkering 2008. Wijzigingen in de
de toekomst voorgesteld aan de hand van actue
ingezet de ramingen aan
bij calamiteiten een beroep wor
financiële uitwerking in de vo
 
Zoals vermeld wordt de
voorgesteld om de reserve (e
 
B
Wmo van € 94.000 en de structurele voeding van € 156.000 per jaar vanaf 2009 te laten 
vervallen.  
 
5.2.4 Reïntegratietrajecten   (MZ) 79803324 
Doel:  Bekostigen lasten wegens scholing en activering van uitkeringsgerechtigden. 
Voeding: Eenmalige storting van € 616.000 in 2008. Er zijn twee onttrekkingen totaal van 
€ 80.000 begroot. 
R
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang : n.v.t.  
Saldo per 31-12-2007 : € 616.000 
Begroot saldo per 31-12-2008 : € 536.000 
Maximale duur : n.v.t. 
Betreft programma : 8 Zorg 
Betreft hoofdlijn : 9 Sociaal beleid , reïntegratie 
 
Het is gebleken dat een reserve van € 150.000 naast de normale gelden in de begrotin
groot genoeg is om incidenteel extra activiteiten uit te kunnen bekostigen als het normale 
budget ontoereikend blijkt te zijn. Het restant ad 
a
 
Beslispunt 18: Van de reserve Reïntegratietrajecten een bedrag ad € 386.000 l
vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 
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5.3 Reserves met overige mutaties 
 
5.3.1 Samenvoegen Bijzondere Bijstand 798023302 & Inkomensdeel Wet Werk en Bijsta
Het voorstel is om de reserve Bijzonder Bijstand, sald

nd  
o per 31-12-2007 € 6.635, samen te 

oegen met de reserve Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (7983309), saldo per 31-12-
ide 

bijstand. 

 

etreft programma : 8 Zorg 

d is 
 

ndere Bijstand”, deze reserve 
er 31-12-2009 op te heffen en het dan aanwezig saldo vrij te laten vallen aan de algemene 

ldende kunst openbare ruimte 1% regeling   (Welzijn) 798033301 
oel: De reserve is bedoeld voor het sparen van geld voor de aankoop van beeldende kunst 

edrag is 

 bestaat sinds 2006 uit 1% van bepaalde investeringen in de openbare 
voeging aangezien is gebleken dat dit in strijd 

scompensatie : Ja 

 
betreft spaarfunctie en er is een jaarlijkse toevoeging) 

etreft hoofdlijn :13 Projecten in de openbare ruimte 

v
2007 € 236.875,13, en te hernoemen in “Verstrekking middelen Bijzondere Bijstand”. Be
reserves hadden al een soortgelijk doel. 
 
Onderstaande de nieuwe gegevens betreffende de samengevoegde reserve: 
Doel : Dekking van tekorten op verstrekking middelen in het kader van bijzondere 
Voeding : De samenvoeging van de twee saldo’s totaal ad € 243.528. Verder geen 
toekomstige voeding. Er zijn twee onttrekkingen begroot, € 100.000 in 2008 en € 100.000 in
2009. 
Rentetoevoeging i.v.m. prijscompensatie : Ja 
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang : niet van toepassing  
B
Betreft hoofdlijn : 9 Sociaal Beleid 
 
Deze reserve wordt gebruikt voor het opvangen van de tekorten in de exploitatie over 2008 
en 2009 net zoals dit in 2007 ten laste van de reserve Inkomensdeel wet werk en bijstan
gedaan. Als er op 31-12-2009 nog saldo aanwezig is dan kan dat saldo vrijvallen ten gunste
van de algemene reserve. Met ingang van 2010 is de meerjarenbegroting al bijgeraamd om 
de eerder genoemde tekorten vanaf dat jaar te voorkomen. 
 
Beslispunt 19: Samenvoegen van de reserves Bijzonder Bijstand en Inkomensdeel Wet 
Werk en Bijstand in de reserve “Verstrekking middelen Bijzo
p
reserve. 
 
5.3.2 Bee
D
voor in de openbare ruimte. 
Voeding: Voorstel voor nieuwe voeding, een jaarlijkse toevoeging van € 15.000. Dit b
gebaseerd op het feit dat er slechts incidenteel gebruik van wordt gemaakt.  
De huidige voeding
ruimte. Dit heeft echter nooit geleid tot een toe
is met de regelgeving.  
Rentetoevoeging i.v.m. prij
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang : n.v.t. 
Saldo per 31-12-2007 : € 27.749,20
Maximale duur : Onbeperkt (
Betreft programma :4 Voorzieningen 
B
 
Beslispunt 20: De reserve te hernoemen in “Realiseren beeldende kunst in openbare 
ruimte”, en de voeding veranderen in een jaarlijkse toevoeging van € 15.000. 
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5.4 Ongewijzigde reserves 
 
5.4.1 Herinrichting centrum Bergen “Project Mooi Bergen”  (Vrom) 79803308 
Doel:  Deze reserve is voor investeringen in het centrum van Bergen in het kader van het 
project Mooi Bergen (voormalige naam Masterplan centrum Bergen). 
 Reconstructie Breelaan, ged. Vijverlaan / Stationsstraat Dreef en Plein. 
Voeding: In het verleden uit verkoop panden, exploitatie Brederodeveld en brandschade de 

rocht. Er is geen toekomstige voeding meer. 

n 45.000 in 2009 voor ontwikkeling van het nieuwe plan project Mooi Bergen 

2008 : € 394.241,43 
ergen (ongeveer 2013) 

elijke ontwikkeling 
bare ruimten 

 project Mooi Bergen opnieuw 
oorgerekend. Als deze doorrekening gevolgen heeft voor de financiering dan wordt dit aan 

iliteren realisatie sociale woningbouw. Doelstelling daarbij is 30% sociale 
oningbouw te realiseren bij nieuwbouw. Dit kan door aanvullende financiering te bieden bij 

rzoek waarbij 

uw mogelijk te maken. 

n sociale 

 485.650,68  In 2008 is nog een toevoeging begroot ad € 38.530 
sociale woningbouw.  

.180,68   

bouw locaties 

e 

.4.3 Toerismefonds  (Vrom) 79803316  
oel:  Het Toerismefonds wordt besteed aan projecten die de toeristische sector een impuls 
even. Het moet gaan om eenmalige en geen structurele bijdragen. Uitzondering hierop zijn 
rojecten met een langere realisatieperiode (maximaal 3 jaar).  
ogelijke projecten kunnen worden aangedragen door de gemeente zelf of door 
ndernemers of toeristische organisaties als de stuurgroep Toerisme en Recreatie en VVV. 

K
Rentetoevoeging i.v.m. prijscompensatie : Ja 
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang : n.v.t.  
Saldo per 31-12-2007 : € 494.241,43. In 2008 is er een onttrekking begroot ad € 100.000  in 
2008 e
(plankosten). 
Begroot saldo per 31-12-
Maximale duur : Tot afloop project Mooi B
Betreft programma : 7 Ruimt
Betreft hoofdlijn : 13 Projecten open
 
Voor deze reserve worden geen wijzigingen voorgesteld alleen de naam wordt aangepast 
aan de huidige naam project Mooi Bergen.  
De begrote uitnamen in 2008 en 2009 betreffen het voorbereidingskrediet project Mooi 
Bergen. De reserve blijft in stand tot het einde van het project. 
In de eerste helft van 2009 worden de kosten voor het totale
d
uw raad voorgelegd. 
 
5.4.2 Sociale Woningbouw / Grondexploitatie   (Vrom) 79803314 
Doel: Fac
w
bouwprojecten waarbij er een exploitatietekort is of door financiering van onde
de gemeente (mede) opdrachtgever is en dat er (ook) op gericht is om meer en/of op de 
juiste wijze sociale woningbo
Voeding: Exploitatieoverschotten woningbouwplannen, incidentele afkoop van anti-
speculatiebedingen en eventueel incidentele terugvloei van subsidies met ee
volkshuisvestingsdoelstelling. 
Rentetoevoeging i.v.m. prijscompensatie :Ja  
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang : n.v.t. 
Saldo per 31-12-2007 : €
i.vm. teruggave subsidies 
Begroot saldo per 31-12-2008 : € 524
Maximale duur : n.v.t. 
Betreft programma : 2 Wonen 
Betreft hoofdlijn : 4 Realiseren 500 woningen / woning
 
Bij het ontwikkelen van het nieuwe grondbeleid wordt bekeken hoe verder te gaan met d
reserve Sociale Woningbouw / Grondexploitatie. 
 
5
D
g
p
M
o
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Voeding: € 50.000 per jaar met ingang van 2008. Bij amendement aangenomen op 25 
ovember 2008 is door uw raad besloten om de voeding in 2010 te verhogen tot € 75.000 en 

onomie 
e en Recreatie 

college 
id krijgt om gedurende het jaar geld uit te nemen uit het Toerismefonds voor 

en projecten met een positief ambtelijk advies. 
namen.  

n rapportage verstrekt waarin de 

 van, en de verkeersdoorstroming binnen de 

.000 per jaar. 

v.t. 
aldo per 31-12-2007 : € 0  

et 

mstige voeding. 
rijscompensatie : Ja 

ng begroot ad € 57.000. 

2010 
 

ebeleid. Nu nog voor verhuizing De Laars 
aar de NBS en De Beeck medio 2009-2010.  

anuit reserve kinderopvang. Geen toekomstige 

n
vanaf 2011 tot €120.000 per jaar. 
Rentetoevoeging i.v.m. prijscompensatie : Ja 
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang : n.v.t.  
Saldo per 31-12-2007 : 0 
Begroot saldo per 31-12-2008: € 50.000 
Maximale duur : n.v.t.  
Betreft programma : 5 Ec
Betreft hoofdlijn : 8 Toerism
 
Bij amendement aangenomen op 25 november 2008 heeft uw raad besloten dat het 
de bevoegdhe
bekostiging van gedurende dat jaar aangedrag
Dit zonder dat eerst toestemming van uw raad nodig is voor de uit
Op het einde van het jaar wordt aan uw raad ee
bestedingen worden verantwoord. 
 
5.4.4 Mobiliteitsfonds   (C&C) 79804404 
Doel : Het verbeteren van de bereikbaarheid
gemeente Bergen. 
Voeding : Met ingang van 2008 een jaarlijkse storting van €150
Rentetoevoeging i.v.m. prijscompensatie : Ja 
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang :n.
S
Begroot saldo per 31-12-2008 : € 150.000  
Maximale duur : n.v.t. 
Betreft programma : 6 Verkeer en Vervoer 
Betreft hoofdlijn : 2 Bereikbaarheid kust   
 
5.4.5 Reorganisatie   (P&O) 79803320 
Doel: Dekking van allerlei kosten die verband houden met de reorganisatie zoals 
assessmentskosten voor vacatures en advieskosten voor bijvoorbeeld functieprofielen 
cetera. 
Voeding: was eenmalig € 185.000. Geen toeko
Rentetoevoeging i.v.m. p
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang : n.v.t.    
Saldo per 31-12-2007 : € 185.000  In 2008 is een verminderi
Begroot saldo op 31-12-2008: € 128.000 
Maximale duur : 31-12-
Betreft programma : 9 Middelen
Betreft hoofdlijn : 15 Formatie 
 
5.4.6 Herhuisvestingkosten accommodatiebeleid   (Welzijn) 79803321 
Doel: Geld voor verhuizingen i.v.m. accommodati
n
Voeding: Was eenmalige herbestemming v
voeding. 
Rentetoevoeging i.v.m. prijscompensatie : Ja  
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang : n.v.t. 
Saldo per 31-12-2007 : € 30.673,72 
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Maximale duur : 31-12-2010 
Betreft programma : 4 Voorzieningen 
Betreft hoofdlijn : 12 Accommodatiebeleid 

zeker of deze reserve nog in stand moet blijven of dat dit vanuit de 
 worden. Zodra dit in 2009 duidelijk is, wordt indien nodig in de 

 voorgesteld de reserve op te heffen. 

erpersoneel   (Brandweer) 79804403 
 brandweer. 

tige voeding. 
aldo per 31-12-2007 : € 55.694,65 

io Noord Holland 

ieuwe kledingvoorschriften.  

 
Op dit moment is nog on
exploitatie gefinancierd kan
eerst volgende rapportage
 
5.4.7 Kleding brandwe
Doel:  Aanschaf nieuwe uniformen
Voeding: Was eenmalig, er is geen toekoms
S
Betreft programma : 3 Veiligheid 
Betreft hoofdlijn : n.v.t. 
 
In 2009 zullen de uniformen regionaal worden aangeschaft waardoor in reg
Noord alle brandweermedewerkers zijn uitgerust met het door het ministerie van 
Binnenlandse zaken vastgestelde n
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6 Begrote stand voorzieningen per 31 december 2008 
 
Alle 19 bestaande voorzieningen (per 26 november 2008) zijn beoordeeld op hun 
bestaansrecht. De voorzieningen zijn in deze paragraaf opgenomen en voorzien van 
onderbouwing en waar nodig van beslispunten die leiden tot mutatie of opheffing. De 
beoordelingen hebben plaatsgevonden op basis van de omvang van de voorzieningen op 
31-12-2007 rekening houdend met de begrote onttrekkingen en toevoegingen in 2008. De 
beslispunten en begrote saldo’s zijn gebaseerd op de meest actuele visies en ontwikkelingen 
t/m 26-11-2008. 
 
Hieronder worden in een tabel de voorzieningen gepresenteerd. Van de 19 voorzieningen 
zijn er op de balansdatum 31-12-2008 al 5 opgeheven door veranderde regelgeving. Verder 
wordt voorgesteld nog 7 andere voorzieningen op te heffen. 
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Voorzieningen 
 
6.1 Voorstel op te heffen voorzieningen 
 
6.1.1 Groot onderhoud gemeentehuis   (B&O) 79806600 
Doel: Egaliseren van de kosten voor grootonderhoud van Elkshove.  
Voeding: Sinds 2001 geen storting meer. 
Saldo per 31-12-2007 : € 38.541,28 
 
Voorgesteld wordt deze voorziening op te heffen. Dit was een onderhoudsvoorziening voor 

it 

OHP (onderwijs 
uisvestingsplan) loopt. Daarna is het de bedoeling dat in het kader van het 

accommodatiebeleid woningbouw op de locatie Elkshove plaatsvindt. De Elkshove is al 
verkocht aan KennemerWonen en Bouwfonds.  
 
Beslispunt 21: De voorziening Groot onderhoud gemeentehuis wordt opgeheven. Het saldo 
ad € 38.541,28 kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 
 
6.1.2 Onderhoud graven   (B&O) 79807709 
Doel :Uitvoeren van onderhoud van de begraafplaatsen op basis van de afkoopsommen voor 
onderhoud.  
Voeding: € 5.218 per jaar 
Saldo per 31-12-2007: € 71.403,12 In 2008 nog toevoeging ad € 5.218 begroot. 
Voeding: € 5.218 per jaar 
 
Dit is een onderhoudsvoorziening voor onderhoud graven die al jaren niet gebruikt wordt.  
Er is al eerder door uw raad besloten om het onderhoud via de exploitatie te bekostigen en 
niet via een voorziening. Er is een beheerplan en de daar uit voortvloeiende benodigde 
middelen zijn In de begroting opgenomen. 
 
Beslispunt 22: De voorziening Onderhoud graven wordt opgeheven. Het saldo ad 
€71.403,12 kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 
 
6.1.3 Groot onderhoud wegen en kunstwerken   (C&C) 79806601 
Doel: Opvang van fluctuaties in de kosten van het onderhoud en in de kosten van 
reconstructies van wegen en kunstwerken. 
Voeding: Eenmalige herbestemming van gelden in 2004.  
Saldo per 31-12-2007 : € 79.580 
 
Na goedkeuring van het beleidsplan door uw raad zijn er voldoende middelen in de begroting 
opgenomen.  
 
Beslispunt 23: De voorziening Groot onderhoud wegen en kunstwerken wordt opgeheven 
Het saldo ad € 79.580 kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 
 
6.1.4 Onderhoud woonwagenlocatie   (Vrom/B&O) 79806604 
Doel: Onderhoud woonwagenlocatie 
Saldo per 31-12-2007 : € 5.504 
 
Dit was een onderhoudsvoorziening voor de woonwagenlocaties aangezien de gemeente 
eigenaar was van de grond en de bijgebouwen. De grond en bijgebouwen zijn in 2008 aan 
de bewoners verkocht. Hierdoor kan deze voorziening vervallen.  
 

het oude gemeentehuis Elkshove. Vanwege het ontbreken van een onderhoudsplan mag d
volgens regelgeving geen voorziening meer zijn .Verder is er nu een school gehuisvest in de 
Elkshove waardoor het onderhoud gedurende die tijd via het 
h
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Beslispunt 24: De voorziening Onderhoud woonwagenlocatie wordt opgeheven. Het saldo 
d € € 5.504 kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 

.1.5 Onderhoud beeldende kunst   (Welzijn) 79807708 

it was een onderhoudsvoorziening voor de beeldende kunst.  

 ad 
e reserve. 

aldo per 31-12-2007 : € 13.195,78  

lannen. Deze onderhoudskosten zijn echter allemaal opgenomen in het nieuwe 
gsplan). 

ning Technische onderhoudsvoorziening basisonderwijs wordt 
pgeheven. Het saldo ad €13.195,78 kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 

 

oeding : Was eenmalig, geen structurele voeding 
omen. 

eze voorziening staat sinds week 20 2008 op € 0,00 en er is geen toekomstige voeding. De 

pheffen.  

.2 Per balansdatum 31-12-2008 opgeheven voorzieningen i.v.m. veranderde regelgeving

a
 
6
Doel : Onderhoud beeldende kunst. 
Voeding : Was eenmalig, geen structurele voeding 
Saldo per 31-12-2007 : € 4.738 
 
D
In de begroting is hier al een jaarlijks bedrag ad € 15.000 per jaar voor opgenomen. Omdat 
er weinig schommelingen worden verwacht in de kosten van het onderhoud en gezien het 
relatief vrij lage bedrag wordt voorgesteld de voorziening op te heffen en het onderhoud in de 
exploitatie te laten.  
 
Beslispunt 25: De voorziening Onderhoud beeldende kunst wordt opgeheven. Het saldo
€ 4.738 kan vrijvallen ten gunste van de algemen
 
6.1.6 Technische onderhoudsvoorziening basisonderwijs   (Welzijn) 79807713 
Doel : Dekking kapitaallasten oude onderwijs huisvestingsplannen. 
S
 
Dit was een voorziening voor dekking van kapitaallasten oude onderwijs 
huisvestingsp
OHP (onderwijs huisvestin
 
Beslispunt 26: De voorzie
o
 
6.1.7 VWS Pilot  (MZ) 79807717 
Doel : De VWS pilot had als doel om vraaggestuurd werken in zorg, wonen en welzijn te
bevorderen. 
V
Saldo per 31-12-2007 :€ 18.494,39. In 2008 is dit hele bedrag ad € 18.494,39 uitgen
 
D
voorziening kan daarom worden opgeheven.  
 
Beslispunt 27: De voorziening VWS Pilot o
 
 
6  

et ingang van 2008 als nog te betalen post op de balans worden opgenomen 
rtikel 49 BBV)

Het betreft voorschotbedragen van het rijk of de provincie met een specifiek bestedingsdoel. 
Dit geld moet m
(A . 

oel :Sportstimulering in de breedte: jeugd, ouderen, gehandicapten en 

08 is nog een toevoeging begroot ad € 47.570. 
6.140. 

g begroot ad € 18.595 
egroot saldo 31-12-2008 : € 373.611,37 

 
6.2.1 79807701 Breedtesportstimulering   (Welzijn) 79807701 
D
verenigingsondersteuning. 
Saldo per 31-12-2007 :€ 68.570. In 20
Begroot saldo 31-12-2008 : € 11
 
6.2.2 Scholings en activeringsbudget WIW   (MZ) 79807711 
Doel : Scholing en activering van uitkeringsgerechtigden. 
Saldo per 31-12-2007 : € 392.206,37  In 2008 is nog een toevoegin
B
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6.2.3 Wet inburgering   (MZ) 79807718 
Doel:  Betaling kosten re-integratie trajecten betreffende inburgering. 

oeding: Jaarlijkse bijdrage van rijk voor re-integratie trajecten betreffende inburgering. 
n toevoeging begroot ad 

.2.4 ISV subsidie 2005/2010   (Vrom) 79807716 
e gemeente 

ie voor Kogendijk 91 en voor het project centrumplan Bergen. 
aldo per 31-12-2007 : € 266.088  (€ 208.376 voor centrumplan en € 57.712 voor Kogendijk 

V
Saldo per 31-12-2007 : € 189.391,97 37  In 2008 is nog ee
€ 139.180. 
Begroot saldo 31-12-2008 : € 328.571,97. 
 
6
Doel : Een impuls geven aan de stedelijke vernieuwing binnen d
Saldo per 31-12-2007 : € 367.229,06 
 
6.2.5 Centrumplan Bergen en Kogendijk   (Vrom) 79807719 
Doel:  Is tekortsubsid
S
91) 
 
 
6.3 Ongewijzigde voorzieningen 
 
6.3.1 Wethouderspensioenen   (P&O) 79805502 

oel: Afdekken risico wethouderspensioenen en wachtgelden. 
 grond van 

. 
aldo per 31-12-2007 : € 1.159.782,67 begrote toevoeging 2008 € 39.554 

 van wethouderswisseling (waardoor 
er 

 ontstaat waarvoor een waardeoverdracht 
 pensioenfonds wordt verlangd). De 

ensioenvoorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend en bij de jaarrekening aangepast. 

04 
oel:  Afdekking van het eigenrisico van de verzekering  i.v.m. schadevergoeding Bras. 

oeding: eenmalig bij instelling.  
inimale omvang : € 11.325 

.3.3 Schade uitkering Verdegaal   (Vrom) 79805505 
al. 

. 

etreft programma : 9 Middelen  

 een nieuwe inschatting van de kosten gemaakt 

D
Voeding: Onderbouwing van het benodigde geld vindt ieder jaar plaats op
actuariële berekeningen door Deloitte. 
Minimale omvang : € 1.159.782,670
S
Betreft programma : 9 Middelen  
Betreft hoofdlijn : 11 Structureel sluitend meerjarenperspectief 
 
Dit is een voorziening voor het risico
wachtgeldverplichtingen ontstaan) en het opeisen van gevormde pensioenrechten (wanne
door wijziging van werkgever een pensioenbreuk
van het opgebouwde pensioenrecht naar een ander
realisatie hiervan is onvoorspelbaar en houdt een risico in. De gevormde 
p
 
6.3.2 Schade uitkering Bras   (Vrom) 798055
D
Eigenrisico is € 11.325  
V
M
Saldo per 31-12-2007 : € 11.325 
Betreft programma : 9 Middelen  
Betreft hoofdlijn : 11 Structureel sluitend meerjarenperspectief 
 
6
Doel: Afdekking te verwachte kosten schadevergoeding Verdega
Voeding: Eenmalig € 90.000 bij instelling. 
Minimale omvang : € 90.000
Maximale omvang : n.v.t.  
Saldo per 31-12-2007 : € 90.000 
B
Betreft hoofdlijn : 11 Structureel sluitend meerjarenperspectief 
 
Er is nu meer zicht op de daadwerkelijk kosten omdat nu alleen nog de procedure bij de 
Raad van State loopt. In november 2008 is
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door de juridische afdeling. Er is dit jaar al € 72.081,81 uitgegeven op de voorziening en er 
e die nu gepland staat 

op 
 

osten bekend en kan de voorziening worden afgesloten en opgeheven en een 

ing Anema en Kogendijk minus vastgestelde bijdrage 
rovincie. 

a
,46 

o per 31-12-2008 : € 385.522,54 
etreft programma : 5 Economie 
etreft hoofdlijn : 11 Structureel sluitend meerjarenperspectief 

egrote kosten (in eerste instantie ): 
€ 700.000,-- 

.000,--

worden nog kosten gemaakt tot en met de zitting bij de Raad van Stat
in december 2008. De nog te maken kosten worden door de juridische afdeling geschat 
ongeveer € 15.000 dus totaal ongeveer € 87.000. In het eerste kwartaal 2009 zijn de
definitieve k
eventuele overschot vrijvallen. 
 
6.3.4 Bodemsanering   (Vrom) 79805501 
Doel:  Afdekking van de kosten voor bodemsanering Anema en Kogendijk. 
Voeding: Begrote kosten van de saner
p
Minim le omvang : € 434.676 
Saldo per 31-12-2007 : € 434.676 In 2008 vindt een onttrekking plaats van € 49.153
wegens reeds gemaakte voorbereidingskosten voor de Kogendijk. 
Sald
B
B
 
B
Anema        
Kogendijk 92       € 110  

 € 480.000,--

Totaal        € 810.000,-- 
 
Totale begrote dekking: 
Bijdrage Provincie Kogendijk 92  €   26.000,-- 
Bijdrage Provincie Anema  
Totaal bijdrage Provincie     € 506.000,-- 

og te dekken via voorziening    € 304.000,-- N
 
Bedrag in voorziening per 31-12-2007     € 434.676,--  
Extra bedrag in voorziening volgens deze opgave is  € 130.676,-- 
 
Momenteel (nov-2008) vindt een aanbesteding plaats om te komen tot een
bodemsanering van Anema gaat begeleiden. Het te selecteren bedrijf krijgt de opdracht te

 bedrijf dat de 
 

omen tot een offerte voor de uit te voeren bodemsanering. Aangezien de uit te voeren 
h heeft, wordt de extra dekking 

ordt een concrete offerte voor de sanering van het Anema 
den bepaald of wat het definitieve bedrag van de voorziening 

k
bodemsanering nog veel op te lossen vragen in zic
aangehouden ter dekking van onvoorziene posten. 
 
In het eerste kwartaal van 2009 w
terrein verwacht. Dan kan wor
moet zijn. 
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6.3.5 Rioolheffing   (C&C) 79807710 
Doel: Het egaliseren van de kosten voor rioolbeheer.  
Als er in een jaar meer kosten worden gemaakt dan er in dat jaar als heffing binnenkomen, 
wordt het saldo van de voorziening gebruikt om deze kosten te dekken. Als er in een j
minder kosten worden gemaakt dan er binnenkomen aan heffing wordt het overschot aan h
saldo van deze voorziening toeg

aar 
et 

evoegd.  
oeding: Als er in een jaar minder kosten worden gemaakt dan er binnenkomen aan heffing 

 voorziening toegevoegd. 
rovincie) en de 

1-12-2007 : € 250.958  

etreffende toevoegingen en onttrekkingen zoals volgt 
omen tarieven. Normaal gesproken mag een voorziening 

 is nu afgesproken dat het bij 
itzondering nu wel mag omdat er met de in de begroting 2009 opgenomen tariefstijging 

012 positief is. Vanaf dat moment mag de voorziening 

6603 
oel: Egalisatievoorziening voor kosten van grootonderhoud van gemeentelijke gebouwen 

lan. Dit moet jaarlijks 
eactualiseerd zijn bij de jaarrekening waarna bij de bestemming van het resultaat wordt 

etreft programma : 4 Voorzieningen 

eheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen waarin is 
pgenomen dat de financiering via een egalisatievoorziening plaatsvindt en waarin een 
eerjarige berekening is opgenomen van de benodigde toevoegingen en onttrekkingen 
etreffende deze voorziening. 

e wordt het onderhoudsplan nu 
eactualiseerd. De actualisatie leidt in het eerste kwartaal 2009 tot een aangepast voorstel 
an de te begroten toevoegingen en onttrekkingen.  

nderstaand de begrote toevoegingen en onttrekkingen uit het actuele beheerplan 
nderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen 2008 tot en met 2011. 

V
wordt het overschot aan het saldo van deze
Minimale omvang : € 0 De voorziening mag in overleg met toezichthouder (p
accountant tijdelijk (t/m  2010) negatief staan. 
Saldo per 3
Betreft programma : 2 wonen 
Betreft hoofdlijn : 11 structureel sluitend meerjarenperspectief 
 
Onderstaand het meerjarig overzicht b
uit de in de begroting 2009 opgen
nooit negatief zijn. In overleg met de toezichthouder (provincie)
u
wordt bereikt dat de voorziening per 2
niet meer negatief komen te staan.  

 
6.3.6 Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen   (B&O) 7980
D
en woningen  . 
Voeding: De benodigde bedragen worden overgenomen uit het beheerp
g
aangegeven of er extra toevoegingen / onttrekkingen aan deze voorziening nodig zijn. 
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang : n.v.t.  
Saldo per 31-12-2007 : € 347.340,25  
Maximale duur : n.v.t. 
B
Betreft hoofdlijn :  12 Accommodatiebeleid 
 
Er is een b
o
m
b
Aan de hand van de in het voorjaar 2008 gehouden inspecti
g
v
 
O
o
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6.3.7 Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing   (B&O) 79807715 

 

nenkomen aan heffingen wordt het overschot aan 

nenkomen aan heffing 

.127 

etreft programma : 2 Wonen 

 

Doel: Het egaliseren van de kosten van afvalverwijdering.  
Als er in een jaar meer kosten worden gemaakt dan er in dat jaar als heffing binnenkomen
wordt het saldo van deze voorziening gebruikt om deze kosten te dekken. Als er in een jaar 
minder kosten worden gemaakt dan er bin
het saldo van deze voorziening toegevoegd.  
Voeding: Als er in een jaar minder kosten worden gemaakt dan er bin
wordt het overschot aan het saldo van deze voorziening toegevoegd.  
Minimale omvang : € 0. 
Maximale omvang : n.v.t. 
Saldo per 31-12-2007 : € € 701
Maximale duur : n.v.t. 
B
Betreft hoofdlijn : 11 structureel sluitend meerjarenperspectief 
 
Onderstaand het meerjarig overzicht betreffende toevoegingen en onttrekkingen zoals volgt 
uit de in de begroting 2009 opgenomen tarieven.  
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7 O erzicht bestaande reserves en voorzieningen na goedkeuv ring nota 
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8 Samenvatting gevraagde beslissingen 

1) B1  Artikel 12 van de verordening ex. artikel 212 bij de eerstvolgende aanpassing 
te wijzigen in hetgeen in § 1.1 van deze nota wordt voorgesteld.  

2) B2  Akkoord te gaan met de uitgangspunten U1 t/m U7 zoals voorgesteld in 
hoofdstuk 3 en 4. 

3) De volgende reserves op te heffen. Beslispunten 3 t/m 14: 
B3 Bovenwijkse voorzieningen  
B4 Bestemmingsplannen 
B5 Bredeschool  
B6 Herinrichting peuterspeelzaal/kinderopvang Herenweg 72  
B7 Jeugdbeleid 
B8 Sportcentrum Egmond 
B9 Structuurvisie Bergen aan Zee 
B10 Verkeersmaatregelen 
B11 Decentralisatie Huisvesting 
B12 Kwaliteitsslag rampenstaf 
B13 BTW compensatiefonds  
B14 Vervoermiddelen 

4) Voor de volgende reserves te beslissen tot een extra toevoeging cq  gedeeltelijke 
vrijval. Beslispunten 15 t/m 18. 

B15 Weerstandsvermogen 
B16 reserve afschrijvingslasten investeringen 
B17 Verstrekkingen WMO 
B18 Reïntegratietrajecten 

5) Akkoord te gaan met de overig mutaties in de reserves. Beslispunten 19 en 20. 
B19 De reserve Bijzondere Bijstand  
B20 De reserve hernoemen in “Realiseren beeldende kunst in  
              openbare ruimte” met een structurele voeding van € 15.000 p/jr. 

6) De volgende Voorzieningen op te heffen. Beslispunten 21 t/m 27. 
B21 Groot onderhoud gemeentehuis 
B22 Onderhoud graven 
B23 Groot onderhoud wegen en kunstwerken 
B24 Onderhoud woonwagenlocatie 
B25 Onderhoud beeldende kunst 
B26 Technische onderhoudsvoorziening basisonderwijs 
B27 VWS Pilot  
 

7) De vrijval en toevoeging van genoemde reserves en voorzieningen onder punt 3 t/m 
6 door middel van bijgaande begrotingswijziging definitief te bepalen en toe te 
voegen cq te onttrekken aan de Algemene Reserve. 

8) De structurele onttrekkingen en stortingen van opgeheven reserves en voorzieningen 
in de meerjarenbegroting te laten vervallen. 

9) Het jaarlijks bij de jaarrekening laten plaatsvinden van een beoordeling ten aanzien 
van de minimaal noodzakelijke omvang van de reserves en voorzieningen. 

10) Jaarlijks in de programmabegroting een geactualiseerd overzicht van de reserves en 
voorzieningen op te nemen. 

11) De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
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