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Onderwerp: Nota Reserves en Voorzieningen 2014 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Vaststellen van de Nota Reserves en Voorzieningen 2014. Deze nota treedt in 

werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Voor u ligt de Nota Reserves en Voorzieningen 2014.  
Deze nota is een actualisatie van de voorgaande Nota Reserves en Voorziening die in 2009 is 
vastgesteld. Elke vier jaar voorzien wij u van een herijkte versie. 
 
Ten aanzien van de vorige Nota Reserves en Voorzieningen zijn de volgende twee wijzigingen 
doorgevoerd: 
 
De inhoud is ingekort tot een overzicht van de wettelijke kaders en beleidsmatige uitgangspunten. 
 
Voor wat betreft de beleidsuitgangspunten wordt voorgesteld om voortaan uit te gaan van een vast 
rentepercentage van 2% per jaar in plaats van het jaarlijkse CPI inflatiecijfer (Consumenten Prijs 
Index). Dit omdat een sterk fluctuerend inflatiecijfer een te grote invloed op het begrotingsaldo 
heeft. Het hanteren van een vast percentage leidt tot een bestendige gedragslijn en stabieler 
begrotingssaldo. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Een herijkte nota reserves en voorzieningen met actuele uitgangspunten en die qua vorm en 
inhoud compacter en beleidsmatiger is opgesteld. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
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 budgetrecht: 
 anders, nl.: 

 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Niet van toepassing 
 
Regionale samenwerking 
 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: het betreft intern financieel beleid.  

 
Burgerparticipatie: burgerparticipatie 
Niet van toepassing. 
 
Externe communicatie : externecommunicatie 
Niet van toepassing. 
 
Extern overleg gevoerd met : extern overleggevoerd met 
Niet van toepassing.  
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Er  bestaat geen andere mogelijkheid om het doel te behalen.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Het besluit zal 30 januari 2014 uitgevoerd worden en met terugwerkende kracht met ingang van 1 
januari 2014 in werking treden. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid.  
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
Niet van toepassing. 
 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in Naris:  
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

De Nota Reserves en Voorzieningen die voor het laatst in 2009 is vastgesteld wordt conform de 
wens van uw raad om de 4 jaar geactualiseerd. 
 
 
Bijlagen: Nota Reserves en Voorzieningen 2014,  
 
raad 30 januari 2014 
 
 
 
Bergen, 28 januari 2014 

 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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