
 
 
Agendapunt : 12. 
Voorstelnummer : 01-07 
Raadsvergadering : 27 januari 2009 
Naam opsteller : Jan Belleman 
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman/Karin Greuter 
Portefeuillehouders : Jan Stam 
 
Onderwerp: Nota Reserves en Voorzieningen 2008. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:   Vaststellen van de Nota Reserves en Voorzieningen 2008 en de daarbij 

behorende beslispunten zoals is weergegeven op het bij dit voorstel behorende 
besluit. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Uw raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de beslispunten die volgen uit de Nota 
Reserves en Voorzieningen 2008. 
 
De laatste nota reserves en voorzieningen is door uw raad vastgesteld op 30 juni 2004. 
Naar aanleiding van de jaarrekening 2007 heeft uw raad ons college om een herijking van 
deze nota gevraagd.  
 
Als uitgangspunten voor de nota zijn de regelgeving betreffende reserves en voorzieningen 
uit de BBV, de Gemeentewet en artikel 12 van de verordening ex artikel 212 van gemeente 
Bergen gebruikt. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Een herijkte nota reserves en voorzieningen.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Uw raad en ons college. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Indien de nota en de bijbehorende beslispunten en begrotingswijziging door uw raad 
worden goedgekeurd wordt gewerkt conform de vastgestelde uitgangspunten en worden de 
financiële gevolgen verwerkt.  
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7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
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: 

 
In 2009 wordt € 597.000 extra toegevoegd aan de algemene reserve (€ 379.000 vrijval 
reserves en € 218.000 vrijval voorzieningen). Het vermelde nadeel op de exploitatie komt 
ten 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 hoofdstukken 5 en 6 van de nota. 
 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Als uw raad akkoord gaat is er een geactualiseerde stand van reserves en 
voorzieningen. En zijn de uitgangspunten voor de komende 4 jaar vastgesteld. 

 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Nota Reserves en Voorzieningen 2008 
Bijlage 2: Begrotingswijziging Nota Reserves en Voorzieningen 2008 
 
 
Bergen, 16 december 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 
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