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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 jaar 
minder kosten worden gemaakt dan er binnenkomen aan heffing wordt het overschot aan het 
saldo van deze voorziening toegevoegd.  
Voeding: Als er in een jaar minder kosten worden gemaakt dan er binnenkomen aan heffing 
wordt het overschot aan het saldo van deze voorziening toegevoegd. 
Minimale omvang : € 0 De voorziening mag in overleg met toezichthouder (provincie) en de 
accountant tijdelijk (t/m 2012) negatief staan. 
Saldo per 31-12-2007 : € 250.958  
Betreft programma : 2 wonen 
Betreft hoofdlijn : 11 structureel sluitend meerjarenperspectief 
 
Onderstaand het meerjarig overzicht betreffende toevoegingen en onttrekkingen zoals volgt 
uit de in de begroting 2009 opgenomen tarieven. Normaal gesproken mag een voorziening 
nooit negatief zijn. In overleg met de toezichthouder (provincie) is nu afgesproken dat het bij 
uitzondering nu wel mag omdat er met de in de begroting 2009 opgenomen tariefstijging 
wordt bereikt dat de voorziening per 2012 positief is. Vanaf dat moment mag de voorziening 
niet meer negatief komen te staan.  

 
6.3.6 Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen   (B&O) 79806603 
Doel: Egalisatievoorziening voor kosten van grootonderhoud van gemeentelijke gebouwen 
en woningen  . 
Voeding: De benodigde bedragen worden overgenomen uit het beheerplan. Dit moet jaarlijks 
geactualiseerd zijn bij de jaarrekening waarna bij de bestemming van het resultaat wordt 
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. 
Betreft programma : 4 Voorzieningen 
Betreft hoofdlijn :  12 Accommodatiebeleid 
 
Er is een beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen waarin is 
opgenomen dat de financiering via een egalisatievoorziening plaatsvindt en waarin een 
meerjarige berekening is opgenomen van de benodigde toevoegingen en onttrekkingen 
betreffende deze voorziening. 
Aan de hand van de in het voorjaar 2008 gehouden inspectie wordt het onderhoudsplan nu 
geactualiseerd. De actualisatie leidt in het eerste kwartaal 2009 tot een aangepast voorstel 
van de te begroten toevoegingen en onttrekkingen.  
 
Onderstaand de begrote toevoegingen en onttrekkingen uit het actuele beheerplan 
onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen 2008 tot en met 2011. 


