
 
 

 
 

 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum  : 09-03-2011 (binnen gekomen bij de griffie op 17 maart 2011) 

aan  : Gemeenteraad 

van  : College  

onderwerp  : afhandeling toezegging uit ARC 3 maart 2011 

Portefeuillehouder: Cees Roem  

Inlichtingen bij :  Jan Belleman 

Aanleiding  

 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de ARC van 3 maart 2011 
door de wethouder financiën. 
  

Kernboodschap  
 Wat was de exacte vraag en de toezegging?  
Wat is de verhouding tussen het weerstandsvermogen, begroting en algemene reserve. 
 
 Beantwoording van de vraag; 

 
Verhouding (hoogte) reserve weerstandvermogen en begroting 
Er is een relatie tussen de hoogte van de reserve weerstandsvermogen en de hoogte van de 
begroting.  
Dit komt doordat via besluitvorming door uw raad, bij de vaststelling van de eerdere Nota 
reserves en Voorzieningen van 30 juni 2004, voor het weerstandsvermogen een ondergrens 
van 10 % van de totale gemeentebegroting is vastgesteld. 
Hierbij gaan wij uit van het saldo van de lasten voor bestemming.  
Er zijn geen wettelijke voorschriften op basis waarvan de minimale omvang van het 
weerstandsvermogen moet worden vastgesteld. 
 
In de begroting 2011 op bladzijde 136 kunt u vinden dat in 2011 de totale gemeentebegroting  
€ 61.956.000 is (afgerond € 62 mln.). De huidige stand van de reserve weerstandvermogen 
is € 6 mln.   
In de begroting 2011 kunt u in de paragraaf weerstandsvermogen op bladzijde 68 vinden dat 
het berekende risico € 1.814.000 is. Dit betekent dat de huidige stand van de reserve 
weerstandsvermogen van € 6 mln. hoog genoeg is om dit risico af te dekken. 
 
Om te voldoen aan het eerder genomen raadsbesluit wordt in de VJN 2011 voorgesteld de 
reserve weerstandvermogen met € 200.000 te verhogen tot € 6,2 mln.  
Dit is dan 10% van de € 62 mln. saldo van de lasten voor bestemming in de begroting 2011.  
De toevoeging wordt gedekt door een uitname uit de algemene reserve. (Een administratieve 
verschuiving van € 200.000 van de algemene reserve naar de reserve weerstandvermogen.)  
 
Verhouding (hoogte) algemene reserve met weerstandsvermogen en begroting: 
Er is geen verhouding tussen hoogte van de algemene reserve en de hoogte van de reserve 
weerstandvermogen anders dan dat de vrijval uit of toevoeging aan de reserve 
weerstandvermogen in principe via de algemene reserve loopt. 
Er zijn geen wettelijke voorschriften op basis waarvan de minimale omvang van de 
Algemene reserve moet worden vastgesteld. 
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