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Onderwerp: Beleidsregels onttrekking algemene reserve
Aan de raad,
Beslispunt:

Vaststellen van de beleidsregels onttrekking algemene reserve

1. Waar gaat dit voorstel over?
Bij de vaststelling van de Nota Reserves en voorzieningen in januari 2009 is een motie
aangenomen waarin het college wordt gevraagd om beleidsregels op te stellen voor het
onttrekken van bedragen aan de algemene reserve.
De algemene reserve is bedoeld als algemene weerstandcapaciteit, voor onverwachte
uitgaven. Elke organisatie heeft een bepaalde weerstandcapaciteit nodig. Het is dan ook
verstandig om een behoorlijk saldo in deze reserve te houden.
Conform de door de raad vastgestelde Nota reserves en voorzieningen 2008 (raad 27
januari 2009) is de ondergrens vastgesteld op 10% van de totale gemeentebegroting. Voor
2009 is dit een bedrag van € 5.700.000. Dit deel van het weerstandsvermogen is apart op
de balans vermeld. De beleidsregels gaan niet over dit vermogensbestanddeel, maar over
de “vrij besteedbare” algemene reserve.
Bij het formuleren is geprobeerd om de regels eenduidig te formuleren. Ook is gekeken naar
de uitvoerbaarheid of toepasbaarheid van de regels. Hierbij is gelet op de huidige
voorschriften uit de Gemeentewet artikel 212, de daaruit voortvloeiende Financiële
verordening 212 van de gemeente Bergen en BBV artikel 11.
Beleidsregels onttrekking algemene reserve:
1.
In principe zijn alle inkomsten en uitgaven binnen het bestaande beleid begroot en
worden geen voorstellen gedaan ten laste van de algemene reserve.
2.
Incidentele tegenvallers worden opgevangen met incidentele meevallers en worden
niet ten laste van de algemene reserve gebracht.
3.
In geval van een voorstel, dat niet voortvloeit uit het vastgestelde “normale” beleid,
waarvoor groot politiek draagvlak is, kan de algemene reserve als dekking worden
voorgesteld. Hierbij moet worden aangetoond dat geen (politieke) keuzes gemaakt
kunnen worden die dekking binnen de begroting mogelijk maken.
4.
Het gaat te allen tijde om incidentele uitgaven (of de uitgaven van een eerste jaar,
waarna toekomstige uitgaven worden opgenomen in de meerjarenbegroting).
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Met de vaststelling van de beleidsregels ontstaat duidelijkheid onder welke voorwaarden
een onttrekking aan de algemene reserve als dekking kan worden voorgesteld.
1

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
In de motie van 27 januari 2009 is gevraagd om aanlevering aan uw raad voor 1 juli 2009.
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Het betreft de vaststelling van gemeentelijk financieel beleid.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
nvt
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Bij de volgende herziening van de nota Reserves en Voorzieningen zullen deze regels in de
nota worden opgenomen, zodat ze voor iedereen makkelijk terug te vinden zijn.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
nvt

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
nvt
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