
                                                        

 

   Amendement 

 

Onderwerp: Jaarstukken 2014 

  

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2015,  

 

 

Overwegende dat: 

• de uiteindelijke resultaatbestemming 2014 € 1.903.542 nadelig bedraagt en wordt 

voorgesteld om het ontstane tekort aan te zuiveren door een aanwending van de 

algemene reserve 

• onderdeel van de resultaatbestemming het restantbudget betreft van programma 

7 Incidentele baten en lasten welke wordt aangewend voor de vorming van een 

nieuwe bestemmingsreserve Scholing en sociale activering ten bedrage van € 

373.881 

• het saldo van de algemene reserve na resultaatbestemming € 6.907.274 bedraagt 

• binnen de algemene reserve een bedrag van € 1.058.180 bestemd is voor het 

uitvoeren van het flankerend personeelsbeleid in het kader van FLOW en € 

723.487 voor de Reserve maatschappelijke doelen 

• in de Nota reserves en voorzieningen wordt aanbevolen om het aantal reserves en 

voorzieningen zo beperkt mogelijk te houden. Dit om te voorkomen dat er 

onnodig beslag wordt gelegd op gemeenschapsgelden en om te voorkomen dat 

een goede integrale afweging van prioriteiten doorkruist wordt door het bestaan 

van vele ‘potjes’. Deze aanbeveling ook door BMC is gedaan in de rapportage 

Inzicht in de financiële positie en in het financiële handelen 

• de beleidsnota risicomanagement onderdeel zal uitmaken van de begroting 2016 

en de risico’s, waar mogelijk, worden gekwantificeerd en worden meegenomen in 

de berekening van het weerstandsvermogen 

 

Van mening zijnde dat: 

• de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve Scholing en sociale activering op 

dit moment onvoldoende is onderbouwd en onnodig beslag legt op de algemene 

reserve 

• de noodzaak voor de vorming van deze bestemmingsreserve onderdeel moet 

uitmaken van de begroting 2016 

 

 

Wijzigt het voorstel als volgt: 

 

1B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2014 met uitzondering van de vorming 

van een nieuwe bestemmingsreserve Scholing en sociale activering, 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Fractie VVD, 

 

 

W. van Eijk 

 

 


