
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum :  23 maart 2010 

aan :  Gemeenteraad 

van :  College  

onderwerp :  Egalisatievoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen 

Portefeuillehouder: André van der Leij 

Inlichtingen bij:   Marcel Ursem 

 Aanleiding  
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  

 
Kernboodschap  
 College wil informatie verschaffen over:actualisering onderhoud gemeentelijke gebouwen 
2009-2013 
 Beantwoording van de vraag of uitwerken van de informatie 

  
De accountant heeft zich bij de controle van de jaarrekening 2009 een oordeel gevormd over de 
volledigheid van de egalisatievoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen. Op 
grond van de geldende verslaggevingsregels van het Besluit Begroting en Verantwoording is zij 
de mening toegedaan dat de extra dotatie van € 535.000 en de toevoeging uit de 
bestemmingsreserve van € 478.000 al in de jaarrekening 2009 verwerkt moeten worden (in 
plaats van pas in 2010 zoals is voorgesteld in het raadsvoorstel van 30 maart 2010). Anders 
wordt de stand van voorziening per 31 december 2009 te laag voorgesteld. 
Daarom zal ons college dit verwerken in de jaarrekening 2009.  
Dat betekent dat het raadsbesluit en de begrotingswijziging zoals ze nu voorliggen ter 
besluitvorming op 30 maart niet meer juist zijn. 
Hierbij bieden wij de aangepaste versie aan van het raadsbesluit. De begrotingswijziging kan 
worden ingetrokken voor 2010 omdat de financiële gevolgen al in de jaarrekening 2009 zijn 
verwerkt.  
Wij adviseren u dit aangepaste raadsbesluit voor de besluitvorming op 30 maart te gebruiken. 
 
Wat zijn de verschillen tussen het oude en het nieuwe raadsbesluit? 
 
De beslispunten in het oude raadsbesluit waren: 
1. In 2010 een extra dotatie van € 535.000 te storten in de egalisatievoorziening onderhoud 
gemeentelijke gebouwen en woningen met als dekking een uitname uit de algemene reserve; 
2. De bestemmingsreserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen van € 478.000 op te 
heffen en het saldo toe te voegen aan de voorziening; 
3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
In het nieuwe raadsbesluit kan beslispunt 1 er geheel uit (wordt in jaarrekening 2009 
uitgevoerd) en kan beslispunt 2 aangepast worden tot "De bestemmingsreserve groot 
onderhoud gemeentelijke gebouwen op te heffen" omdat het saldo hiervan al in de jaarrekening 
2009 wordt overgeboekt naar de voorziening. Daarna is het saldo hierin nihil en kan deze niet-
gebruikte reserve opgeheven worden. 
 
Voor de aangepaste versie van het raadsbesluit zie bijlage. 
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