
 

 
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 16 december 2008; 
 
gelezen het advies van de Algemene Raadscommissie van 13 januari 2009; 
 
b e s l u i t: 
Vast te stellen de Nota Reserves en Voorzieningen 2008 Gemeente Bergen, waarbij 
expliciet het volgende wordt besloten: 
 

1. Beslispunt B1 (blz 4)  
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;  

 
2. Beslispunt B2 (blz 8)  
De volgende uitgangspunten vast te stellen. 
U1 Voor voeding van (bestemmings)reserves geen toekomstige verkopen van  
      gemeentelijke eigendommen te gebruiken.  
U2 In de P&C cyclus op te nemen dat de budgethouders bij de jaarrekening en de  
     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 er mutaties nodig zijn. 
U3 Voor bestemmingsreserves met een structurele voeding waarvan de intentie is dat de  
      gelden jaarlijks geheel worden uitgegeven (zoals bijvoorbeeld het Mobiliteitsfonds) ieder  
      jaar uiterlijk in februari een bestedingsplan vast te stellen. 
U4 Rente toe te rekenen aan de reserves tenzij bij de instelling van een reserve  
      (gemotiveerd) is aangegeven dit niet te doen. De rente die wordt berekend over de  
      reserve weerstandsvermogen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
U5 Als uitgangspunt voor de berekening van de rentetoevoeging het vastgestelde saldo  
      (jaarrekening) op 1 januari van het betreffende jaar te gebruiken. 
U6 Als percentage voor “rentetoevoeging i.v.m. prijscompensatie” aan reserves, het jaarlijks  
      inflatiecijfer (CPI, alle huishoudens) van het CPB te gebruiken. 
U7 Het overige deel van de omslagrente over de reserves en voorzieningen  

(% omslagrente – % inflatiecijfer CPB) ten gunste te laten komen aan de jaarlijkse 
exploitatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. Beslispunten 3 t/m 14:  
De volgende reserves op te heffen. 

B3 Bovenwijkse voorzien ingen  (blz 11) 
B4 Bestemmingsplannen  (blz 11)  
B5 Bredeschool (blz 11) 
B6 Herinrichting peuterspeelzaal/kinderopvang Herenweg 72 (blz 11) 
B7 Jeugdbeleid (blz 12) 
B8 Sportcentrum Egmond  (blz 12) 
B9 Structuurvisie Bergen aan Zee  (blz 12) 
B10 Verkeersmaatregelen  (blz 12) 
B11 Decentralisatie Huisvesting  (blz 13) 
B12 Kwaliteitsslag rampenstaf  (blz 13) 
B13 BTW compensatiefonds  (blz 13) 
B14 Vervoermiddelen  (blz 13) 

 
4. Beslispunten B15 t/m B18.  
Voor de volgende reserves een extra toevoeging cq  gedeeltelijke vrijval te realiseren.  

B15 Weerstandsvermogen, extra toevoeging ad € 700.000  (blz 14) 
B16 reserve afschrijvingslasten investeringen, extra toevoeging ad  

€ 733.200  (blz 15)  
B17 Verstrekkingen WMO , extra toevoeging ad € 94.000 en vervallen  
   van de structurele voeding ad € 156.000  (blz 16) 
B18 Reïntegratietrajecten, gedeeltelijke vrijval ad  (blz 16) 
 

5. Beslispunt B19 (blz 17) 
Tot het samenvoegen van de reserves Bijzonder Bijstand en Inkomensdeel 
Wet Werk en Bijstand in de reserve “Verstrekking middelen Bijzondere 
Bijstand”, deze reserve per 31-12-2009 op te heffen en het dan aanwezige 
saldo vrij te laten vallen aan de algemene reserve. 

 
6. Beslispunt B20 (blz 17) 

De reserve Beeldende kunst openbare ruimte 1% regeling te hernoemen in 
“Realiseren beeldende kunst in openbare ruimte”, en de voeding te 
veranderen in een jaarlijkse toevoeging van € 15.000. 
 

7. Beslispunten B21 t/m B27.  
De volgende voorzieningen op te heffen. 

B21 Groot onderhoud gemeentehuis  (blz 23) 
B22 Onderhoud graven  (blz 23) 
B23 Groot onderhoud wegen en kunstwerken  (blz 23) 
B24 Onderhoud woonwagenlocatie  (blz 24) 
B25 Onderhoud beeldende kunst  (blz 24) 
B26 Technische onderhoudsvoorziening basisonderwijs  (blz 24) 
B27 VWS Pilot   (blz 24) 
 

8. De vrijval en toevoeging van genoemde reserves en voorzieningen onder 3 t/m 7 (B3 
t/m B27) door middel van bijgaande begrotingswijziging definitief te bepalen en toe te 
voegen cq te onttrekken aan de Algemene Reserve. 
 

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

10. Jaarlijks bij de jaarrekening een beoordeling ten aanzien van de minimaal noodzakelijke 
omvang van de reserves en voorzieningen te laten plaatsvinden. 
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11. Jaarlijks in de programmabegroting een geactualiseerd overzicht van de reserves en 
voorzieningen op te nemen. 
 

12. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 27 januari 2009 
 
de griffier, de voorzitter, 
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