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1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding en doel herziening reserves en voorzieningen 

In de financiële verordening gemeente Weert (artikel 212 van de Gemeentewet) is een 
bepaling opgenomen tot periodieke actualisatie van de nota reserves en voorzieningen. Op 
grond hiervan dient dit 1 keer per 4 jaar te gebeuren.  
Voor het laatst is de nota reserves en voorzieningen opgesteld in 2011 in het kader van de 
begroting 2012 en de daarmee samenhangende bezuinigingen. Er heeft toen echter geen 
integrale actualisatie plaatsgevonden. Een aantal reserves/voorzieningen zijn toen 
opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve. De thans voorliggende nieuwe nota is 
met name een gevolg van de ontwikkelingen rondom het grondbedrijf. De vereiste 
bijstellingen van (de exploitatieplannen binnen) het Grondbedrijf zijn verantwoord in het 
dienstjaar 2012. Ook de mutaties op reserves van het Grondbedrijf voor zover de algemene 
reserve Grondbedrijf daarvoor toereikend was. 
 
De nota bevat in hoofdstuk 2 een samenvatting van de beslispunten uit deze nota.  
In hoofdstuk 3 wordt het onderscheid tussen reserves en voorzieningen toegelicht en wordt 
ingegaan op het wettelijk kader. Met name voor het aanhouden van voorzieningen gelden 
voorwaarden waaraan de accountant toetst bij de jaarrekeningcontrole. In deze nota zijn 
geen afwaarderingen of opheffen van voorzieningen opgenomen. Deze zijn reeds verwerkt in 
de jaarrekening 2012. 
In dit hoofdstuk worden ook de richtlijnen geformuleerd voor het instellen en opheffen van 
reserves en voorzieningen.  
In hoofdstuk 4 komt de relatie tussen reserves en investeringen aan bod. In het laatste 
hoofdstuk treft u de beschrijvingen en voorstellen aan ten aanzien van reserves en 
voorzieningen. 
 
Deze nota zal naast versterking van de bufferfunctie van de algemene reserve van de 
algemene dienst ook ingaan op de gewenste omvang van de resterende reserves / 
voorzieningen.  Waar mogelijk zullen reserves en voorzieningen worden opgeheven en het 
saldo worden toegevoegd aan de algemene reserve of reserves en voorzieningen worden 
samengevoegd tot breder inzetbare middelen. Dit is nodig omdat de achtergronden, nut en 
noodzaak van alle in het verleden opgebouwde reserves en voorzieningen dreigen te 
vervagen en moeten worden gezien in dit tijdsgewricht. Daarbij wordt tevens uitvoering 
gegeven aan een prioriteit uit het coalitieprogramma om een robuustere reservepositie te 
realiseren. 
 
Nieuwe afspraken over beleid en uitgangspunten worden in deze nota gegeven. Daarbij is 
als uitgangspunt genomen dat bestemmingsreserves waarvan het doel of de noodzaak niet 
meer aanwezig is, worden overgeheveld naar de algemene reserve. Vanuit bestuurlijk 
perspectief heeft dit als voordeel dat het integrale afwegingsaspect bij beoordeling van 
prioriteiten wordt bevorderd. Het hebben van diverse afzonderlijke “potjes” doorkruist deze 
integrale afweging. De praktijk leert dat als er een bestemmingsreserve is de dekking 
eenvoudiger geregeld is dan indien de normale begrotingsprocedure doorlopen zou worden, 
waarbij prioriteiten expliciet afgewogen dienen te worden tegen de beschikbare algemene 
middelen. 
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1.2 Doel van de nota reserves en voorzieningen 

Het doel van deze nota is een herziening van de reserves en voorzieningen waarbij nut en 
noodzaak integraal opnieuw ter discussie worden gesteld. Directe aanleiding hiervoor zijn de 
ontwikkelingen rondom het Grondbedrijf.  
Naast versterking van de bufferfunctie van de algemene reserve van de algemene dienst 
wordt in samenhang hiermee ook ingaan op de gewenste omvang van de resterende 
reserves / voorzieningen. 
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2 Totaaloverzicht reserves en voorzieningen 

vermindering vermeerdering  

Omschrijving 
Saldo 

per 31-12-2012 

vermindering 
tgv 

alg reserve 
agv afwaardering 
grondexploitatie 

Saldo 
1-1-2013 

 RESERVES VAN DE 
ALGEMENE DIENST 

     

       

R1000 ALGEMENE RESERVE 9.571.295,99   4.850.287,63 14.421.583,62 

 Totaal algemene reserve 9.571.295,99   4.850.287,63 14.421.583,62 

       

 BESTEMMINGSRESERVES      

R2100 Reserve majeure projecten 32.590.740,96 566.000,00   32.024.740,96 

R2101 Reserve stadsuitleg 21.046,34 21.046,34   0,00 

R2102 Reserve volkshuisvesting 1.383.557,46 1.000.000,00   383.557,46 

R2103 Reserve aankoop 
kunstvoorwerpen 

77.628,55 37.628,55  
 

 40.000,00 

R2106 Reserve decentralisatie 
huisvesting onderwijs 

4.436.243,32    4.436.243,32 

R2111 Reserve verkiezingen 6.968,33 6.968,33   0,00 

R2114 Reserve monumenten 45.771,89 45.771,89   0,00 

R2115 Reserve ruimte voor ruimte 
regeling 

196.402,31 196.402,31   0,00 

R2116 Reserve kinderdagopvang 234.624,70 234.624,70   0,00 

R2118 Reserve evenementen 18.578,94 18.578,94   0,00 

R2119 Reserve Economische 
structuur en promotie 
Weert 

400.000,00    400.000,00 

R2120 Reserve projecten regio 178.607,25    178.607,25 

R2122 Reserve vlakke vloeren 
amateurverenigingen 

49.998,50 49.998,50   0,00 

R2127 Reserve case management 59.961,41 59.961,41   0,00 

R2128 Reserve Europees sociaal 
Fonds 

101.868,93 101.868,93   0,00 

R2129 Reserve fraude en 
preventie 

26.419,50 26.419,50   0,00 

R2130 Reserve leefbaarheid 
woonomgeving 

74.160,00 74.160,00   0,00 

R2132 Reserve regeling 
oudkomers 

126.083,87 126.083,87   0,00 

R2133 Reserve (WMO) 
maatschappelijke doelen 

1.156.070,02 841.070,02   315.000,00 

R2134 Reserve Maatschappelijke 
Opvang 

98.245,13 48.245,13   50.000,00 

R2135 Reserve wijkenbudget 32.611,18    32.611,18 

R2140 Jaarrekeningresultaat 2009 479.349,97 54.349,97   425.000,00 

R2141 Reserve KMS 1.000.000,00 1.000.000,00   0,00 

R2142 Reserve WAO-gelden 341.109,24 341.109,24   0,00 

R2143 Egalisatiereserve Complex 
Poort van Limburg 

2.752.729,97    2.752.729,97 

 Totaal 
bestemmingsreserves 

45.888.777,77 4.850.287,63 0,00 0,00 41.038.490,14 
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 INKOMENSRESERVE      

R2105 Reserve winstderving 
Bouwfonds 

5.374.812,50  5.374.812,50  0,00 

R2108 Inkomensreserve 
Nutsbedrijven 

34.652.307,43  34.652.307,43  0,00 

R2126 Inkomensreserve 
huisvesting onderwijs 

7.000.000,00    7.000.000,00 

R2136 Inkomensreserve Essent 5.675.283,55  5.675.283,55  0,00 

R2137 Inkomensreserve (lening) 
Essent 

1.347.454,84  1.347.454,84  0,00 

R2144 Reserve toekomstige 
afwaardering 
bouwgrondexploitatie 

0,00   6.900.000,00 6.900.000,00 

R2145 Reserve risicobuffer 
bouwgrondexploitatie 

0,00   5.700.000,00 5.700.000,00 

R2146 Algemene inkomensreserve 
na aanwending tbv 
grondexploitatie 

0,00   6.049.858,32 6.049.858,32 

 Totaal inkomensreserves 54.049.858,32  47.049.858,32 18.649.858,32 25.649.858,32 

       

 BESTEMDE RESERVES TER DEKKING VAN 
KAPITAALLASTEN  

    

R3101 Reserve KKK 
wijkaccommodatie (002) 

1.655.207,71    1.655.207,71 

R3102 Reserve accommodatie 
Bat.Tr. A630038 (001) 

4.935,00    4.935,00 

R3103 Reserve 2 peuterspeelzalen 
Dal A650007 

141.009,00    141.009,00 

R3104 Reserve wijkaccomodatie 
T'roy A630005 001/029 

142.559,11    142.559,11 

R3105 Reserve vloer hal A530063 
R029/V031 

4.254,05    4.254,05 

R3106 Reserve toren Martinus 
A541012 (001) 

98.993,00    98.993,00 

R3107 Reserve St. Annamolen 
A541001 (002) 

4.861,00    4.861,00 

R3108 Reserve Jop Graswinkel 
A630036 (001) 

4.895,69    4.895,69 

R3110 Reserve Molenonderhoud 221.466,19    221.466,19 

R3111 Reserve welzijn 
peuterspeelzaal WML 

130.528,00    130.528,00 

R3113 Reserve verkoop oude 
milieustraat 

640.900,00    640.900,00 

R3114 Reserve atletiek-
accommodatie fase 1 

1.361.858,00    1.361.858,00 

R3115 Reserve invoeringskosten 
omgevingsvergunning 

17.500,00    17.500,00 

R31** Totaal bestemde res. 
Economisch nut 

4.428.966,75    4.428.966,75 

R3216 Reserve ontwikkeling visie 
herinrichting Bassin 

89.641,72    89.641,72 

R3227 Reserve gebiedsvisie 
Kempenbroek/IJzeren Man 

14.180,00    14.180,00 

R3228 Reserve project 
Maarheezerhuttendijk 

55.662,27    55.662,27 

R3229 Reserve studie 
Westtangent 

25.000,00    25.000,00 

R3230 Reserve rotonde Stramproy 145.720,33    145.720,33 
R3232 Reserve aansluiting 

Rietstraat 
73.600,00    73.600,00 

R3234 Reserve Noordkade 
voorbereiding 

75.000,00    75.000,00 

R32** Totaal bestemde reserve 
maatschappelijk nut 

478.804,32    478.804,32 

 Totaal reserves 
algemene dienst 

114.417.703,15 4.850.287,63 47.049.858,32 23.500.145,95 86.017.703,15 
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 VOORZIENINGEN VAN DE ALGEMENE 
DIENST 

    

V1000 Voorziening bodemsanering 663.174,27    663.174,27 

V1001 Voorziening restauratie 
museumcollecties 

13.467,84    13.467,84 

V1004 Voorziening afkoopsom 
onderhoud en vervanging 
Biesterbrug 

1.683.937,85    1.683.937,85 

V1018 Voorziening scholing en 
sociale activering 

681.296,00    681.296,00 

V1019 Voorziening Regionaal 
Platform 
Arbeidsmarktbeleid 

19.049,05    19.049,05 

V1020 Voorziening meerjaren 
onderhoud en vervanging 
sport 

113.042,59    113.042,59 

V1024 Voorziening dubieuze 
debiteuren 

492.742,16    492.742,16 

V1025 Voorziening inburgering 
nieuwkomers 

1.169.710,17    1.169.710,17 

V1026 Voorziening 
vervangingsinvesteringen 
rioleringen 

11.879.247,73    11.879.247,73 

V1028 Voorziening toeristische 
recreatieve voorzieningen 

22.510,00    22.510,00 

V1029 Voorziening dubieuze 
debiteuren SOZA 

1.616.264,46    1.616.264,46 

V1033 Voorziening 
innovatiebudget WWB 

170.000,00    170.000,00 

V1043 Voorziening 
schuldhulpverlening 

110.770,71    110.770,71 

V1044 Voorziening RMC 96.882,03    96.882,03 

V1052 Voorziening ISV gelden 2 272.394,58    272.394,58 

V1053 Voorziening 
jeugdwerkloosheid 

535.637,23    535.637,23 

V1054 Voorziening Essent 
ESCROW 

330.905,82    330.905,82 

V1057 Voorziening anterieure 
overeenkomsten 
bovenwijkse voorz. 

177.936,00    177.936,00 

V1058 Voorziening decentralisatie 
jeugdzorg 

151.700,00    151.700,00 

V1900 Voorziening onderhoud 
gebouwen totaal 

2.268.565,06    2.268.565,06 

 Totaal voorzieningen 
algemene dienst 

22.469.233,55    22.469.233,55 

       

       

 BESTEMDE VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN 
KAPITAALLASTEN  

   

V2001 Voorziening vervanging 
sportparkA530047 V 

13.679,79    13.679,79 

V2002 Voorziening oude 
rioleringswerken 

9.713.511,53    9.713.511,53 

 Totaal bestemde 
voorzieningen 

9.727.191,32    9.727.191,32 

       

       

 Totaal voorzieningen 
algemene dienst 

32.196.424,87 0,00 0,00 0,00 32.196.424,87 
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 RESERVES EN VOORZIENINGEN 
GRONDEXPLOITATIE 

    

R2301 Reserve stadsvernieuwing 242.063,32    242.063,32 

R2323 Reserve economische 
activiteiten GB 

5.385,82    5.385,82 

V3001 Voorziening Beekpoort-
Noord 

3.472.442,00    3.472.442,00 

V3003 Voorziening Keent 2.980.239,24    2.980.239,24 

V3004 Voorziening Stationsstraat 891.367,23    891.367,23 

V3009 Voorziening planschade 
Zuiderstraat Wozoco 

-2.405,42    -2.405,42 

V3012 Voorziening stadspark 23.816,00    23.816,00 

V3013 Voorziening Kanaalzone 1 1.172.820,00    1.172.820,00 

V3014 Voorziening MFA 
Bertiliastraat 

997.827,50    997.827,50 

V3017 Voorziening planschade 
Vrakker West Meulen 

1.103,22    1.103,22 

V3018 Voorziening planschade 
Vrakker West Krooy 

8.202,95    8.202,95 

V3019 Voorziening Walestraat 355.827,84    355.827,84 

V3020 Voorziening 
Beekstraatkwartier 

1.913.000,00    1.913.000,00 

V3022 Voorziening Truppertstraat 1.728.822,00    1.728.822,00 

V3024 Voorziening 
Looimolenstraat 

4.873,62    4.873,62 

V3026 Voorziening Stationsplein 1.010,00    1.010,00 

V3027 Voorziening Laarveld 17.645.938,00    17.645.938,00 

V3028 Voorziening Odaschool 324.046,00    324.046,00 

V3029 Voorziening Kloosterstraat 100.282,00    100.282,00 

V3030 Voorziening Beekpoort 
landbouwbelang 

700.459,00    700.459,00 

V3031 Voorziening Kampershoek 
2.0 

11.638.240,00    11.638.240,00 

V3032 Voorziening 
Ittervoorterweg 

12.209,00    12.209,00 

V3033 Voorziening Vrouwenhof 997.768,00    997.768,00 

V3100 Voorziening bovenwijkse 
invulling turborotonde  

4.427,00    4.427,00 

V3101 Voorziening bovenwijkse 
invulling Stationsplein 

2.425,00    2.425,00 

V3102 Voorziening bovenwijkse 
invulling Bassin 

80.335,00    80.335,00 

V3103 Voorziening groene 
doorsteek Het Dal 

137.790,00    137.790,00 

V3104 Voorziening herinrichting 
Sutjensstraat 

100.000,00    100.000,00 

       

 Totaal reserves en 
voorzieningen 
grondexploitatie 

45.540.314,32 0,00 0,00 0,00 45.540.314,32 

       

 Totaal algemene dienst 
en grondexploitatie 

192.154.442,34 4.850.287,63 47.049.858,32 23.500.145,95 163.754.442,34 

       

  AFNAME reserves a.g.v. afwaardering 
grondexploitatie 

 28.400.000,00 

 
 



8 Nota reserves en voorzieningen 2013 
 

 

 

3 Samenvatting beslispunten  

In de nota treft u diverse beslispunten aan. Samengevat komen deze neer op het volgende: 
 
Beslispunt 1: 
De bindende criteria met betrekking tot het instellen en het handhaven van reserves 
vaststellen. 
 
Beslispunt 2: 
Bij het opstellen van de jaarrekening dienen alle voorzieningen voldoende onderbouwd te 
zijn. Bij het ontbreken van de onderbouwing vallen de middelen (deels) via de exploitatie vrij 
ten gunste van de algemene middelen (er rust dan blijkbaar geen verplichting op de 
middelen). 
 
Beslispunt 3: 
Een egalisatievoorziening dient gebaseerd te zijn op een beheerplan. Bij het ontbreken van 
de onderbouwing vallen de middelen vrij ten gunste van de exploitatie (er rust dan blijkbaar 
geen verplichting op de middelen). 
 
Beslispunt 4: 
Laten vervallen van de inkomensreserves Nutsbedrijven, inkomensreserve Essent en de 
inkomensreserve (lening) Essent grondexploitaties, op te nemen in een algemene 
inkomensreserve algemene dienst.  
 
Beslispunt 5: 
Een nieuwe algemene inkomensreserve algemene dienst vormen voor het restant van de 
vervallen inkomensreserves onder beslispunt 4. 
 
Beslispunt 6: 
Instellen van een inkomensreserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitatie en een 
inkomensreserve risicobuffer grondexploitatie bij de algemene dienst.  
 
 
Beslispunt 7: 
Raadsbesluit van december 2010 dat het grondbedrijf zonder expliciet raadsbesluit reserves 
van het grondbedrijf mag aanwenden, intrekken. Dit omdat de algemene reserve van het 
grondbedrijf op dit moment nihil is en er vanuit de reserve algemene dienst een forse 
bijdrage is geleverd. Wanneer er ontwikkelingen / bijstellingen zijn dan dient hiervoor 
besluitvorming aan de raad te worden voorgelegd. 
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4 Wettelijk kader 

4.1 Algemeen 

De uitvoering van artikel 186 van de Gemeentewet, te weten het bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur geven van regels voor o.a. de begroting en jaarrekening, is 
neergelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van 1 januari 
2004 de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV 1995) vervangt. Vanaf het begrotingsjaar 
2004 dienen de begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie en 
de informatie voor derden aan het BBV te voldoen. 
 
Het BBV bevat afzonderlijke bepalingen voor reserves en voorzieningen. Het belangrijkste 
verschil tussen reserves en voorzieningen is dat de raad bij reserves een grote vrijheid heeft 
om de bestemming te wijzigen. De reserves worden dan ook aangeduid als eigen vermogen. 
Zolang de raad de bestemming van geoormerkt geld nog kan veranderen, is er sprake van 
een (bestemmings)reserve. Zodra dit niet meer kan, is er sprake van een voorziening. Dit 
betekent ook dat nog niet bestede, voor een specifiek doel ontvangen middelen van derden 
(niet zijnde Europese en Nederlandse overheidslichamen), tot de voorzieningen behoren. 
 
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen reserves en voorzieningen schematisch 
weergegeven: 
 
Reserve Voorziening 

 is gevormd door bestemming van het 
resultaat 

 is verplicht gevormd door het nemen 
van een last 

 is vrij besteedbaar  heeft een verplichte bestedings-
richting 

 behoort tot het eigen vermogen  behoort tot het vreemd vermogen 
 
 
4.2 Reserves 

4.2.1 Wettelijk kader 

De reserves worden samen met het resultaat na bestemming (volgend uit de 
programmarekening) gerekend tot het eigen vermogen (artikel 42, lid 1 BBV). 
 
In artikel 43 van het BBV worden twee soorten reserves als volgt onderscheiden; 
1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar: 

a.  de algemene reserve; 
b.  de bestemmingsreserves. 

2. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan provinciale staten respectievelijk de 
raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. 

 
Bij een bestemmingsreserve moet onderscheid gemaakt worden tussen een 
bestemmingsreserve voor een toekomstige investering (spaarfunctie) en een 
bestemmingsreserve voor een reeds gerealiseerde investering. Bij investeringen met een 
economisch nut mag een reserve namelijk niet in mindering gebracht worden op de 
investering. De voor een dergelijke investering gevormde reserve bouwt af in jaarlijkse 
termijnen die gelijk lopen met de afschrijvingstermijnen (bijvoorbeeld de bestemmingsreserve 
verkoop oude milieustraat). Dit is een geoormerkte bestemmingsreserve; wijziging van de 
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bestemming is derhalve niet meer mogelijk. Dit heeft immers gevolgen voor het 
begrotingssaldo. 
 
4.2.2 Functies reserves 

Bij de financiering van vaste activa hebben gemeenten in principe de keuze uit eigen of 
vreemd vermogen. Op korte termijn is er in de praktijk vaak niet veel keuze. Gemeenten 
kunnen geen aandelen uitgeven om zo eigen vermogen aan te trekken. Het eigen vermogen 
moet in de loop der jaren worden opgebouwd door overschotten op de rekening van baten 
en lasten toe te voegen aan de reserves of via de begroting bedragen in de reserves te 
storten. Ook kan een gemeente rente bijschrijven op het eigen vermogen. 
 
Door genoemde methoden kan op langere termijn de omvang van het eigen vermogen 
worden beïnvloed. Gemeenten kunnen op korte termijn wel gemakkelijk vreemd vermogen 
opnemen (lenen). Zowel vreemd vermogen als eigen vermogen kan worden gebruikt voor de 
financiering van activa (investeringen).  
 
Naast de financieringsfunctie geldt dat voor reserves en voorzieningen ook de volgende 
functies kunnen worden genoemd: 
- de bufferfunctie; 
- de bestedingsfunctie; 
- de inkomensfunctie; 
- de egalisatiefunctie. 
 
De bufferfunctie 
De bufferfunctie is de belangrijkste functie van het eigen vermogen van overheidslichamen. 
Met name de algemene reserve dient als buffer om in bepaalde (onvoorziene) 
omstandigheden te kunnen worden ingezet om risico’s af te dekken. Dit geldt in feite ook 
voor reserves met een risicomotief en voor de meeste voorzieningen. 
 
De bestedingsfunctie 
Een gemeente heeft de mogelijkheid geld te sparen om het vervolgens uit te geven. Als de 
bestemming van een reserve uiteindelijk incidentele uitgaven betreft, spreekt men van een 
reserve met een bestedingsfunctie. Als voorbeeld kan genoemd worden een 
bestemmingsreserve voor de bouw van een accommodatie. 
 
De inkomensfunctie 
De gemeente betaalt geen rente of dividend over het eigen vermogen. We spreken van 
reserves met een inkomensfunctie wanneer de bespaarde rente hiervan structureel wordt 
gebruikt als dekkingsmiddel in de begroting. Een dergelijke reserve kan vanuit dit oogpunt 
niet voor iets anders worden gebruikt. Wanneer besloten wordt dit toch te doen zal het 
ontstane dekkingstekort moeten worden opgevangen door nieuwe inkomensstromen of 
bezuinigingen op de uitgaven. 
 
De egalisatiefunctie 
Reserves (en voorzieningen) kunnen worden gevormd om baten en lasten over de jaren 
heen gelijkmatig te verdelen. Extreme pieken en dalen in de exploitatie kunnen zo worden 
vermeden. Zo kunnen ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening 
worden gebracht via een egalisatiereserve worden opgevangen. 
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4.2.3 Criteria instellen en handhaven reserves 

Alleen de raad kan beslissen over het instellen c.q. opheffen van reserves en het storten in 
c.q. het onttrekken aan reserves. Dit vereist een expliciet raadsbesluit. Dit kan gebeuren via 
de begroting danwel via afzonderlijke raadsvoorstellen. Hieruit voortvloeiend volgen de 
werkelijke mutaties reserves. Deze mogen ook alleen gebaseerd zijn op besluitvorming.  
 
Negatieve (bestemmings)reserves passen per definitie niet bij de spaarfunctie van reserves 
en verliezen daarmee hun doel. Indien een negatieve reserve dreigt, dient tijdig aan de raad 
gemotiveerd te worden voorgesteld om te besluiten tot een extra storting, dan wel tot 
bijstelling van het beoogde doel of een andere wijze van dekking. 
 
Vanwege de doelmatigheid verdient het aanbeveling om het aantal reserves zo beperkt 
mogelijk te houden. In beginsel betekent dit dat er alleen een algemene reserve is en een 
beperkt aantal duidelijk geformuleerde bestemmingsreserves. Indien er teveel potjes 
ontstaan (en tot een te grote omvang) bestaat het gevaar dat er onnodig beslag wordt gelegd 
op gemeenschapsgelden. Bovendien kan hierdoor een goede integrale afweging van 
prioriteiten doorkruist worden. 
Daarom is het van belang strikte voorwaarden te stellen aan het instellen van reserves. Het 
instellen van (de soort) reserves gebeurt op dit moment op basis van beoordeling en toetsing 
aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).  
Om het instellen van nieuwe c.q. het handhaven van de huidige bestemmingsreserves aan 
duidelijke voorwaarden te binden, dienen een aantal criteria benoemd en vastgesteld te 
worden. Het gaat om de volgende: 
 
1. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal 

aangegeven: 
a.  het specifieke doel van de reserve; 
b.  de voeding van de reserve; 
c.  de maximale omvang van de reserve; 
d.  en de looptijd van de reserve. 

2. Een bestemmingsreserve blijft alleen bestaan als het nut en de noodzaak onomstotelijk 
vast staan. Als dat niet zo is wordt het toegevoegd aan de algemene reserve. 

3. Er vindt een jaarlijkse herijking plaats in de programmarekening. 
4. De minimale omvang van een in te stellen bestemmingsreserve bedraagt € 100.000. 
 
Met bovenstaande criteria wordt invulling gegeven aan hetgeen in de artikel 212 GW-
verordening is geregeld. Hierin wordt namelijk gesteld dat de nota reserves en voorzieningen 
behandelt: het doel  waarvoor de reserves en voorzieningen zijn ingesteld, de vorming en 
vrijval van reserves, de vorming en vrijval voorzieningen en de toerekening en verwerking 
van rente over de algemene reserves en bestemmingsreserves. 
 
Beslispunt 1: 
De bindende criteria onder 1 tot en met 4 met betrekking tot het instellen en het handhaven 
van reserves vaststellen. 
 
 
4.2.4 Rente over de reserves 

Over de reserves wordt rente berekend. Op dit moment wordt aan enkele reserves rente 
toegevoegd en voor het overige ten gunste van de exploitatie gebracht.  
Hoe hiermee in de toekomst dient te worden omgegaan wordt op dit moment nog 
bekeken/onderzocht en is nog niet afgerond.  
Hiervoor zal een afzonderlijk voorstel (notitie rentebeleid) aan het college worden voorgelegd 
voor besluitvorming.  
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4.3 Voorzieningen 

4.3.1 Wettelijk kader 

De voorzieningen worden gerekend tot vreemd vermogen. Er kleeft als het ware al een 
verplichting (jegens een derde) aan. In artikel 44 van de BBV wordt dit als volgt beschreven: 
 
1. Voorzieningen worden gevormd wegens: 

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten; 

b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten 
verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van 
die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand 
begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een 
aantal begrotingsjaren. 

2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die 
specifiek besteed moeten worden zoals bedoeld in artikel 49, onderdeel b. 

3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende kosten van vergelijkbaar 
volume. 

 
 
4.3.2 Vorming c.q. aanwenden van voorzieningen 

Bij het vaststellen van voorzieningen is er geen ruimte voor het maken van keuzen omdat 
voorzieningen voortvloeien uit bestaande voorwaardelijke verplichtingen en daarmee een 
verplichtend karakter hebben. Het college is daarom bevoegd binnen de geldende 
budgettaire kaders tot het instellen of opheffen van voorzieningen. Dit vereist een expliciet 
collegebesluit. Het instellen van voorzieningen, welk een rechtstreeks gevolg is vanuit de 
bedrijfsvoering en wettelijke regelingen, kan achteraf bij de vaststelling van de jaarrekening 
(toelichting op de balans) worden geformaliseerd. 
 
Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het 
desbetreffende risico. Mutaties in voorzieningen wegens toevoegingen of door vrijval vloeien 
uitsluitend voort uit het aanpassen aan een nieuw noodzakelijk niveau. De overige mutaties 
bestaan alleen uit verminderingen wegens aanwending voor het doel waarvoor de 
voorziening is ingesteld.  
 
Toevoegingen aan voorzieningen gebeuren ten laste van het programma, waarop de 
betreffende gelden zijn ontvangen dan wel waaruit de verplichting is voortgekomen. Zij 
maken daardoor deel uit van het rekeningsresultaat vóór bestemming (resultaatbepaling). 
 
Onttrekkingen aan de voorzieningen komen niet meer in de exploitatie tot uiting, maar vinden 
rechtstreeks op de balans plaats. Indien de activiteit namelijk ook weer ten laste van de 
exploitatie zou lopen, zou het bedrag van de aanwending tweemaal als een last verantwoord 
worden. 
 
Voor bepaalde voorzieningen wordt door de wet al aangegeven dat een voorziening 
gevormd moet worden. Dit betreffen dan voorzieningen voor afdekking van risico’s. Bij deze 
voorzieningen geldt het principe dat “verliezen” genomen moeten worden zodra ze bekend 
zijn. Het nemen van verlies betekent het verwerken direct ten laste van de exploitatie.  
Belangrijk is dat, als de onderbouwing van een voorziening ontbreekt c.q. het risico 
redelijkerwijs niet in te schatten is, er geen voorziening kan worden gevormd. In dat geval is 
vermelding van het risico in de paragraaf weerstandsvermogen op zijn plaats.  
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4.3.3 Onderverdeling voorzieningen gemeente Weert 

De voorzieningen zijn binnen de gemeente Weert op dit moment niet onderverdeeld in 
categorieën. De benaming wordt gewijzigd zoals aangegeven in onderstaande tabel en 
daardoor in lijn gebracht met de BBV. 
 
Nieuwe benaming wordt (conform BBV) 

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico’s (44,1a & b) 

Egalisatievoorzieningen (44,1c) 

Voorzieningen gelden van derden (44,2)  

 
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico’s (ex artikel 44 lid 1 a & b BBV) 
Deze voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico’s welke vanuit bedrijfs-
economisch oogpunt noodzakelijk zijn en worden binnen de gemeente Weert onderverdeeld 
in de volgende categorieën: 
- voorzieningen financiële deelnemingen; 
- voorzieningen grondexploitaties; 
- overige voorzieningen. 
 
Het instellen van deze voorzieningen kan achteraf plaatsvinden bij de vaststelling van de 
jaarrekening (toelichting op de balans). Bij instelling van deze voorzieningen wordt in ieder 
geval het volgende aangegeven: 
- onderbouwing waarop de vorming en omvang van de voorziening is gebaseerd; 
- geplande looptijd van de voorziening. Met andere woorden wanneer is de verwachting 

dat de verplichting wordt geëffectueerd. 
 
Bij afsluiting van de jaarrekening wordt beoordeeld of de voorziening op basis van de vastge-
stelde uitgangspunten van voldoende omvang is. Op momenten dat geconstateerd wordt dat 
de voorziening op basis van nacalculatie een te hoge omvang vertoont, komt dit via de 
exploitatie ten gunste van de algemene middelen. Voorzieningen, waarvan de onderbouwing 
ontbreekt, vallen bij de accountantscontrole op de jaarrekening onder de foutmarge voor de 
toetsing op getrouwheid.  
 
Beslispunt 2: 
Bij het opstellen van de jaarrekening dienen alle voorzieningen voldoende onderbouwd te 
zijn. Bij het ontbreken van de onderbouwing vallen de middelen via de exploitatie (deels) vrij 
ten gunste van de algemene middelen (er rust dan blijkbaar geen verplichting op de 
middelen). 
 
Egalisatievoorzieningen (ex artikel 44 lid 1 c BBV) 
Deze voorzieningen worden gevormd ter egalisering van in de tijd onregelmatig gespreide 
kosten, zoals groot onderhoud. Aan de vorming van een egalisatievoorziening wordt de 
volgende voorwaarde verbonden: 
 
De vorming van een egalisatievoorziening dient gebaseerd te zijn op een beheerplan welke 
is opgesteld over een periode van minimaal 10 jaren. Deze hebben met name betrekking op 
het periodiek terugkerend groot onderhoud van kapitaalgoederen, zoals wegen, groen, 
riolering en gebouwen. In het uitgavenpatroon van het beheerplan wordt rekening gehouden 
met een nader vast te stellen inflatiepercentage. Een beheerplan wordt periodiek 
geactualiseerd. Deze actualisatie is nodig om periodiek het noodzakelijke niveau te kunnen 
bepalen als gevolg van bijvoorbeeld veranderingen m.b.t. techniek, bijstelling 
inflatiepercentage, stedenbouwkundige ontwikkelingen etc. Bij vaststelling van het 
beheerplan wordt het te hanteren kwaliteitsniveau vastgesteld. 
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De achterliggende gedachte hiervan is dat indien de hoogte van de egalisatievoorziening 
aansluit bij een beheerplan de continuïteit van het gemeentelijke voorzieningenniveau, zowel 
in beleidsmatige als in financiële zin, is gewaarborgd. 
 
Bij de actualisatie van de beheerplannen wordt beoordeeld of de egalisatievoorziening op 
basis van de vastgestelde uitgangspunten van voldoende omvang is. Indien een voorziening 
een te hoge dan wel te lage omvang vertoont op basis van de vastgestelde uitgangspunten 
zal het overschot c.q. tekort onderdeel uitmaken van de integrale afweging van beleidsbeslis-
singen (bijv. bij een tekort de afweging kwaliteitsniveau versus benodigde middelen). 
 
In aansluiting op de bijlage waardering en afschrijving vaste activa behorende bij de 
financiële verordening uit 2011, waarin investeringen kleiner dan € 5.000 niet geactiveerd 
worden maar direct ten laste van de exploitatie worden gebracht, wordt de minimale omvang 
van een egalisatievoorziening gesteld op € 5.000. 
 
Beslispunt 3: 
Een egalisatievoorziening dient gebaseerd te zijn op een beheerplan. Bij het ontbreken van 
de onderbouwing vallen de middelen vrij ten gunste van de exploitatie (er rust dan blijkbaar 
geen verplichting op de middelen). 
 
Voorzieningen gelden van derden(ex artikel 44 lid 2 BBV) 
Het gaat hierbij om middelen welke verkregen worden van derden die specifiek besteed 
moeten worden aan een bepaald doel. Bij niet besteding van de middelen moeten deze 
terugbetaald worden. Het instellen van deze voorzieningen kan achteraf geformaliseerd 
worden bij de vaststelling van de jaarrekening (toelichting op de balans). Bij instelling van 
deze voorzieningen wordt in ieder geval het volgende aangegeven: 
- (wettelijke) regeling waarop de vorming van de voorziening is gebaseerd; 
- periode waarin de gelden besteed moeten worden. 
 
Na wijziging van het BBV in 2007 zijn hiervan uitgezonderd respectievelijk vallen hier niet 
meer onder de voorschotbedragen als bedoeld in artikel 49, onderdeel b van het BBV. 
De uitzondering betreft de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking 
van lasten van volgende begrotingsjaren. Conform artikel 49, onderdeel b. worden deze 
bedragen in de balans onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen 
 
 
4.3.4 Opheffen voorzieningen gemeente 

Het opheffen van voorzieningen (m.u.v. egalisatievoorzieningen) vindt plaats op het moment 
dat de verplichting c.q. het ingeschatte risico zich heeft geëffectueerd. Nadat afhandeling 
heeft plaatsgevonden valt een eventueel saldo vrij t.g.v. de exploitatie in het jaar van 
afhandeling.  
Het besluit tot het opheffen van egalisatievoorzieningen ligt bij de gemeenteraad en is het 
gevolg van veranderde omstandigheden waartoe de voorziening is ingesteld (bijvoorbeeld 
verkoop van gebouwen). 
In deze nota is geen afwaardering of opheffen van voorzieningen opgenomen. Deze zijn 
reeds verwerkt in de jaarrekening 2012. 
 
4.4 Instellen nieuwe inkomensreserves 

De gemeente Weert heeft tot nu toe een vijftal inkomensreserves namelijk: reserve 
winstderving Bouwfonds, inkomensreserve Nutsbedrijven, inkomensreserve huisvesting 
onderwijs, inkomensreserve Essent en de inkomensreserve (lening) Essent. 
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Door de afwaardering van diverse grondexploitaties met € 28,4 miljoen bij de jaarrekening 
2012 is het jaarrekening saldo hierdoor negatief. Voorgesteld is bij de bestemming van het 
rekeningresultaat 2012 om de afwaardering van € 28,4 miljoen ten laste van de 
inkomensreserves te brengen. Tevens is voorgesteld om een reserve toekomstige 
afwaardering bouwgrondexploitatie en een reserve risicobuffer grondexploitatie te vormen. 
Omdat in de doorrekening van de nota onderwijshuisvesting en sport rekening is gehouden 
met de inkomensreserve huisvesting onderwijs dient deze gehandhaafd te blijven. De 
overige inkomensreserves kunnen vervallen / herverdeeld worden.  
 
 
Beslispunt 4: 
Laten vervallen van de inkomensreserves Nutsbedrijven, inkomensreserve Essent en de 
inkomensreserve (lening) Essent grondexploitaties, op te nemen in een algemene 
inkomensreserve algemene dienst.  
 
Beslispunt 5: 
Een nieuwe algemene inkomensreserve algemene dienst vormen voor het restant van de 
vervallen inkomensreserves onder beslispunt 4. 
 
Beslispunt 6: 
Instellen van een inkomensreserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitatie en een 
inkomensreserve risicobuffer grondexploitatie bij de algemene dienst.  
 
Beslispunt 7: 
Raadsbesluit van december 2010 dat het grondbedrijf zonder expliciet raadsbesluit reserves 
van het grondbedrijf mag aanwenden, intrekken. Dit omdat de algemene reserve van het 
grondbedrijf op dit moment nihil is en er vanuit de reserve algemene dienst een forse 
bijdrage is geleverd. Wanneer er ontwikkelingen / bijstellingen zijn dan dient hiervoor 
besluitvorming aan de raad te worden voorgelegd.   
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5 Reserves en investeringen 

Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en 
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. In de bijlage waardering 
en afschrijving vaste activa behorende bij de financiële verordening uit 2011 is het 
gemeentelijk beleidskader voor het waarderen en afschrijven van activa vastgelegd.  
Voor zowel de investeringen met een economisch nut als voor de investeringen met een 
maatschappelijk nut, wordt hieronder aangegeven hoe omgegaan wordt met 
(bestemmings)reserves, die gevormd zijn als dekkingsmiddel voor een investering. In Weert 
worden deze bestemde reserves genoemd. 
 
 
5.1 Investeringen met een economisch nut 

Investeringen hebben een economisch nut als de investering verhandelbaar is (er is een 
markt voor) of als er een mogelijkheid is om met de investering middelen te verwerven. 
Hierbij kan gedacht worden aan gebouwen, vervoermiddelen, sportaccommodaties, riolering. 
 
Investeringen met economisch nut moeten bruto worden geactiveerd. Uitsluitend bijdragen 
van derden die in directe relatie staan met het actief mogen in mindering op de waardering 
worden gebracht. Reserves kunnen dus niet op het actief in mindering worden gebracht. Het 
actief wordt in overeenstemming met de bepalingen uit hierboven genoemde bijlage 
behorend bij de financiële verordening, afgeschreven. Tegelijkertijd met de afschrijving in de 
exploitatiesfeer vindt een onttrekking tot eenzelfde bedrag plaats uit de bestemde reserve 
ten gunste van de exploitatie.  
 
 
5.2 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 

Het uitgangspunt van het BBV voor investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut is deze bij voorkeur niet te activeren dan wel zo snel mogelijk af te 
schrijven. Het gaat om die activa die geen economisch, maar uitsluitend een maatschappelijk 
nut hebben. Voorbeelden hiervan zijn wegen en groen. Deze dienen duidelijk een 
maatschappelijk nut, maar ze genereren geen middelen en er is geen markt voor.  
Het niet mogen activeren van deze investeringen zou de investeringen in de openbare ruimte 
echter aanzienlijk beperken. Vandaar de formulering in artikel 59, lid 4 van het BBV dat 
‘Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden 
geactiveerd’.  
 
Evenals bij investeringen met een economisch nut mogen op de waardering van het actief 
bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief in mindering worden gebracht. 
Maar omdat de investeringen met een maatschappelijk nut zo snel mogelijk afgeschreven 
moeten worden, mogen ook reserves in mindering op de waardering van het actief worden 
gebracht. Investeringen met een maatschappelijk nut die gedekt worden ten laste van een 
(bestemmings)reserve worden in een keer afgeschreven ten laste van de exploitatie. 
Dekking van die afschrijving geschiedt via de resultaatbestemming vanuit de betreffende 
(bestemmings)reserve.  
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Looptijd 2014 

Toelichting/onderbouwing 

Deze reserve is ontstaan uit de onderhoudsreserve van het woningbedrijf 
die de gemeente heeft behouden na verkoop van het gemeentelijk 
woningbedrijf aan de Bouwvereniging Weert in 1996. De middelen zijn de 
afgelopen jaren ingezet voor het bouwen en exploiteren van huisvesting 
voor de doelgroepen van het woonbeleid. Als voorbeeld kan genoemd 
worden het bijdragen in de onrendabele investering van sociale 
huurwoningen. De reserve wordt niet meer gevoed. Er ligt nog een 
verplichting op de reserve, namelijk een bijdrage voor het 
woonzorgcomplex Hushoven. Deze reserve wordt gezien het financiële 
klimaat, voor zover mogelijk ingeleverd. De ambitie om kansarme 
doelgroepen op de woningmarkt te ondersteunen vervalt hiermee echter 
niet. 

Naam van de reserve Aankoop kunstvoorwerpen (R2103)  

Doel van de reserve Aankoop kunstvoorwerpen 

Voeding Exploitatieoverschotten aankoopbudget en subsidies derden 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t.. 

Omvang per 31-12-2012 € 77.628,55 

Mutatie -/- € 37.628,55  

Omvang na mutatie € 40.000,00 

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

 Deze reserve is gevormd uit de beschikbare budgetten die in de loop van 
een aantal jaren door o.a. provinciale subsidies ontstaan zijn. Elk jaar wordt 
het eventuele restant van het jaarlijkse budget voor aankoop van 
kunstwerken via de jaarrekening aan deze reserve toegevoegd. Eventuele 
tekorten worden uit deze reserve aangevuld. De uitgaven zijn moeilijk in te 
schatten omdat deze afhankelijk zijn van wat de markt te bieden heeft.  
Deze manier van werken is juist gekozen om aankoop ten behoeve van de 
collectie mogelijk te maken. 
Als er stukken op de markt beschikbaar komen via veilingen kan niet 
gewacht worden op het zoeken van middelen en het raadsbesluit tot 
inzetten van deze middelen.  
Als deze reserve overgeheveld zou moeten worden, moet het structureel 
budget voor aankoop voor uitbreiding van de collectie verhoogd worden om 
enig collectiebeheer nog mogelijk te maken.  
Deze Reserve is in het verleden juist ingesteld om te voorkomen dat er een 
relatief hoog budget in de begroting opgenomen moet worden waarbij niet 
zeker is of er in een jaar daadwerkelijk stukken beschikbaar komen. 
Opheffen zou in dit licht bezien en op basis van de aanwending van de 
afgelopen jaren geen goede optie zijn. Wel wordt de reserve neerwaarts 
bijgesteld tot een bedrag van € 40.000,--. 

Naam van de reserve Decentralisatie huisvesting onderwijs (R2106)  

Doel van de reserve Buffer om schommelingen in bestedingen op te vangen 

Voeding Batige resultaten exploitatiebudgetten onderwijshuisvesting 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang Nog te bepalen 

Omvang per 31-12-2012 € 4.436.243,32 

Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 4.436.243,22 

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

Deze reserve is gevormd door het jaarlijkse overschot van de via de 
algemene uitkering ontvangen middelen voor de uitvoering van de 
onderwijshuisvestingstaak. Daarnaast worden opbrengsten in het kader van 
verhuur van lokalen aan bijvoorbeeld kinderopvang-organisaties ook ten 
gunste gebracht van de middelen voor huisvesting onderwijs. De jaarlijkse 
lasten van OZB, verzekering, e.d. en de lasten van (vervangings-
)investeringen bij het primaire en het voortgezet onderwijs leggen een 



20 Nota reserves en voorzieningen 2013 
 

 

aanzienlijk beslag op deze middelen. De reserve kan gedurende een aantal 
jaren ingezet worden als buffer om een geleidelijke verhoging van de 
structureel beschikbare middelen mogelijk te maken. Recente 
ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van scholen in combinatie 
met de financiële analyse van de huisvesting van het onderwijs zijn basis 
voor de berekening van de noodzakelijke verhoging van het structurele 
budget. 
De actualisatie van deze berekening wordt periodiek uitgevoerd.  
Op basis van de voor de gemeente geldende voorschriften ( BBV ) dient 
overgegaan te worden tot versnelde afschrijving van een aantal 
investeringen. Dit is inmiddels al doorgevoerd voor restant boekwaardes 
van eerste inrichting van scholen en investeringen in 
onderwijsleerpakketten en meubilair en de investeringen in het kader van 
onderhoud van het voortgezet onderwijs komen versneld afgeschreven. 
Vervanging c.q. herinvestering dient door de schoolbesturen uitgevoerd te 
worden en op basis van de voorschriften zijn de resterende boekwaardes 
in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. 

Naam van de reserve Verkiezingen (R2111) 

Doel van de reserve Op fluctuaties in de begroting te voorkomen. 

Voeding Jaarlijkse storting / onttrekking uit de reserve 

Bestedingsraming Op basis van aantal verkiezingen 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 6.986,33 

Mutatie € 6.986,33 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 

Voorstel om op te heffen en de kosten te nemen op moment dat ze 
opkomen. 
Door tussentijdse verkiezingen wordt het uitgangspunt van de kosten per 
jaar van 1 verkiezing door storting in cq aanwending van de reserve niet 
altijd gerealiseerd en moeten er extra budgetten beschikbaar gesteld 
worden. 

Naam van de reserve Monumenten (R2114) 

Doel van de reserve 
Was tot en met 2011 voor het in stand houden van monumenten. 
Voortaan loopt dit via de exploitatiebegroting middels een revolving fund. 

Voeding N,v,t, 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 45.771,89 

Mutatie -/- € 45.771,89 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 
Bij de jaarrekening 2011 is reeds aangegeven om deze reserve op 
te heffen en het saldo over te hevelen naar de algemene reserve. 

Naam van de reserve Ruimte voor ruimteregeling (R2115) 

Doel van de reserve 
Het doen van een financiële bijdrage per woning voor in het verleden 
aangebrachte infrastructuur 

Voeding N.v.t. 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 196.402,31 

Mutatie -/- € 196.402,31 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 
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Toelichting/onderbouwing 

De gemeente Weert is met de Ruimte voor Ruimte Limburg CV 
een financiële bijdrage per woning van € 10.000,-- 
overeengekomen voor in het verleden aangebrachte infrastructuur 
en kosten van ambtelijke bemoeiingen. Voor de toekomst is nog 
een bedrag van € 80.000,-- te verwachten aan inkomsten. Na 
ontvangst van bovengenoemde inkomsten kan deze reserve 
worden opgeheven en het saldo worden toegevoegd aan de 
Algemene Reserve. 

Naam van de reserve Kinderdagopvang (R2116) 

Doel van de reserve Afrekening met het Rijk 

Voeding N.v.t. 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 234.624,70 

Mutatie -/- € 234.624,70 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 

In 2011 is voorgesteld om de reserve over te hevelen naar de 
Algemene Reserve met als motivatie dat de regeling met het Rijk 
is afgerekend en de investeringen in kinderopvang via reguliere 
kredietstellingen worden gerealiseerd en niet door het inzetten van 
de reserve. Dit overheveling heeft administratief nog niet 
plaatsgevonden en derhalve wordt voorgesteld het saldo over te 
hevelen naar de algemene reserve. 

Naam van de reserve Evenementen (R2118) 

Doel van de reserve 
Het geven van een aanvullende financiële imuls aan het 
evenementenbeleid 

Voeding Meeropbrengst pacht kermissen t.o.v. het jaar 2005 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 18.578,94 

Mutatie -/- € 18.578,94 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 

Bij de begrotingsbehandeling 2007 is besloten tot vorming van een 
reserve evenementen. Om het evenementenbeleid in de 
gemeente Weert, een aanvullende financiële impuls te geven 
wordt een eventuele meeropbrengst van de pachtopbrengst van 
de kermissen ten opzichte van het jaar 2005 gestort in deze 
reserve. Per jaar wordt bekeken of een storting op basis van de 
werkelijk ontvangen pachten mogelijk is. Via de prioriteiten is een 
structureel budget voor evenementen beschikbaar. Ook een 
eventueel restant op dit budget wordt in de reserve gestort. 
Voorgesteld wordt om deze reserve op te heffen en het saldo toe 
te voegen aan de Algemene Reserve 

Naam van de reserve Economische structuur en promotie Weert (R2119)  

Doel van de reserve 
Versterken van de economische structuur en promotie. Middels 
voorstellen aan uw raad inhoud wordt inhoud gegeven aan de betreffende 
onderdelen uit het coalitieprogramma 

Voeding Bestemming resultaat jaarrekening 

Bestedingsraming € 200.000,-- per jaar 

Maximale omvang € 800.000,-- voor 2011 tot en met 2014 

Omvang per 31-12-2012 € 400.000,00 
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Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 400.000,00 

Looptijd Tot en met 2014 

Toelichting/onderbouwing 

Voor 2011 tot en met 2014 wordt een totaalbedrag van € 800.000,-- 
ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie 
van Weert. In 2011, 2012 en 2013 zijn en voor 2014 wordt middels 
voorstellen aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen 
uit het coalitieprogramma. Met het beschikbaar stellen van de 
gereserveerde € 800.000,-- is gestart met een aantal projecten ter 
versterking van de economische structuur.  De reserve handhaven o.b.v. 
meerjarige afspraken. 

Naam van de reserve Projecten regio (R2120)   

Doel van de reserve 

Projecten worden uitgevoerd op basis van matching tussen partners in 
het Land van Weert en Cranendonck, de provincie Limburg en waar 
mogelijk de provincie Noord-Brabant. Dit geld is gereserveerd voor een 
vierjarig programma dat moet leiden tot economische structuurversterking 
en een betere promotie van Weert en de regio.  

Voeding Bestemming resultaat jaarrekening 

Bestedingsraming € 200.000,-- per jaar 

Maximale omvang € 800.000,-- 

Omvang per 31-12-2012 € 178.607,25 

Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 178.607,25 

Looptijd Tot en met 2014 

Toelichting/onderbouwing 

In 2011, 2012 en 2013 is en voor 2014 wordt een totaalbedrag van € 
800.000,-- ingezet voor versterking van de economische structuur en de 
promotie van Weert. In 2011, 2012 en 2013 zijn en voor 2014 wordt 
middels voorstellen aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende 
onderdelen uit het coalitieprogramma. De reserve handhaven o.b.v. 
meerjarige afspraken. 

Naam van de reserve Vlakke vloer amateurverenigingen (R2122) 

Doel van de reserve Reserveren van middelen voor vlakke vloeractiviteiten amateurs 

Voeding 
Restanten middelen die in de begroting beschikbaar waren voor het 
Waagtheater 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 49.998,50 

Mutatie -/- € 49.998,50 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 

Het onderdeel subsidie evenementen dat nog door de sector Inwoners 
uitgevoerd wordt, geeft geen reden om de reserve nog langer in stand te 
houden.  
Het structureel beschikbare budget voor de subsidie is dan het plafond 
voor de bestedingen in een jaar. Dit moet dan wel als zodanig 
gepubliceerd worden. 
 
Reserve is bij de besluitvorming over de nieuwe subsidieverordening 
2013 opgeheven en saldo naar reserve evenementen gecorrigeerd. 

Naam van de reserve Case management (R2127) 

Doel van de reserve Opvang innovatiekosten 

Voeding N.v.t. 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 59.961,41 
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Mutatie -/- € 59.961,41 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 

De subsidieregelingen case management is afgewikkeld.  
De toen nog resterende middelen werden ingezet voor ontwikkelingen 
van trajecten met duurzame uitstroom zonder dat hiervoor specifiek beleid 
voor ontwikkeld was. 
Voorgesteld wordt de reserve over te hevelen naar de algemene reserve. 

Naam van de reserve Europees Sociaal Fonds (R2128) 

Doel van de reserve Opvang innovatiekosten 

Voeding N.v.t. 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 101.868,93 

Mutatie -/- € 101.868,93 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 

De subsidieregelingen Europees Sociaal Fonds is afgewikkeld.  
De nog resterende middelen na afrekening met het fonds werden ingezet 
voor ontwikkelingen van trajecten met duurzame uitstroom zonder dat 
hiervoor specifiek beleid voor ontwikkeld . 
Voorgesteld wordt de reserve over te hevelen naar de algemene reserve. 

Naam van de reserve Fraude en preventie (R2129) 

Doel van de reserve Afdekking van de loonkosten 2011 van een preventiemedewerker 

Voeding N.v.t. 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 26.419,50 

Mutatie -/- € 26.419,50 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 
De reserve is opgebouwd met tijdelijke stimuleringsgelden in het kader 
van de regeling intensivering opsporing en controle ABW. De afwikkeling 
met het ministerie heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Naam van de reserve Leefbaarheid woonomgeving (R2130) 

Doel van de reserve 
Voorheen medewerking verlenen aan de bouw van woningen op open 
plekken tussen bestaande bebouwing binnen stedelijk gebied. 

Voeding N.v.t. 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 74.160,00 

Mutatie -/- € 74.160,00 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 

De reserve komt voort uit de medewerking die is verleend aan de 
bouw van woningen op open plekken tussen bestaande 
bebouwing binnen stedelijk gebied. In 2008 en 2009 zijn hiervoor 
bijdragen ontvangen. Vanwege de invoering van de Wet 
ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 en daarmee samenhangend de 
Grondexploitatiewet is het niet meer mogelijk om bijdragen te 
ontvangen ten behoeve van deze reserve. In het kader van 
herschikking van de reserves en voorzieningen wordt voorgesteld 
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deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de 
algemene reserve. 

Naam van de reserve Regeling Oudkomers (R2132) 

Doel van de reserve 
Het niet geheel aangewende rijkssubsidie is gereserveerd voor duale 
trajecten oudkomers.  

Voeding N.v.t. 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 126.083,87 

Mutatie -/- € 126.083,87 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 
Er wordt slechts incidenteel een beroep gedaan op de reserve. De 
regeling is afgerekend met het Rijk. Voorgesteld wordt het restant 
over te hevelen naar de algemene reserve. 

Naam van de reserve Sociaal-maatschappelijke doelen (R2133)  

Doel van de reserve Algemene bestedingen 

Voeding Geen 

Bestedingsraming € 315.000,00 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 1.156.070,02  

Mutatie -/- € 841.070,02 

Omvang na mutatie € 315.000,00 

Looptijd Beperkt. Na benutting van de ruimte vervalt de reserve 

Toelichting/onderbouwing 

Deze reserve is bij de jaarrekening 2005 ingesteld als een voorziening. Op 
grond van de voorschriften (BBV) is deze voorziening overgeheveld naar de 
reserves. Tot en met 2009 is het verschil tussen de kosten en het 
beschikbare budget in de voorziening c.q. reserve gestort. Vanaf 2010 zijn 
de kosten van de WMO volledig budgettair in de begroting verwerkt. Dit 
betekent dat eventuele voor- of nadelen van de WMO verrekend dienen 
te worden met het begrotingssaldo. Op grond hiervan is de Reserve 
WMO opgeheven en het saldo werd overgeheveld naar een nieuwe 
reserve maatschappelijke doelen.  
Rekening houdend met de geaccordeerde bestedingen zijn er verder nog 
geen nieuwe bestemmingen bekend. Voorgesteld wordt om een bedrag  
van € 841.070,02 over te hevelen naar de algemene reserve en te 
oormerken voor sociaal-maatschappelijke doelen. 

Naam van de reserve Maatschappelijke opvang (R2134)  

Doel van de reserve Buffer om schommelingen in de exploitatiebudgetten op te vangen 

Voeding Overschotten in de exploitatiebudgetten  

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 98.245,13  

Mutatie -/- € 48.245,13 

Omvang na mutatie € 50.000,00 

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

Bij de jaarrekening 2005 is een voorziening maatschappelijk opvang 
ingesteld. In 2005 zijn er minder kosten gemaakt in het kader van 
voorzieningen voor maatschappelijke opvang (Wilhelminasingel) en het 
verschil tussen de kosten en het beschikbare budget werd in de voorziening 
gestort. Deze handelwijze is ook in de jaarrekeningen tot en met 2010 
toegepast. Op grond van de voorschriften (BBV) is de voorziening 
overgeheveld naar de reserve maatschappelijk opvang. In 2012 werd de 
reserve aangewend met het saldo volgens de jaarrekening 2012 op de 
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budgetten MOV. Op dit moment is niet duidelijk welke kosten ten behoeve 
van de maatschappelijke opvang nog gemaakt moeten worden. 
Vooralsnog wordt een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar gehouden. 
 

Naam van de reserve Wijkenbudget (R2135)  

Doel van de reserve Buffer om schommelingen in de exploitatiebudgetten op te vangen. 

Voeding Overschotten in de exploitatiebudgetten 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 32.611,18 

Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 32.611,18 

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

Vorming van deze reserve is een gevolg van de gewijzigde opzet voor 
wijkgericht werken vanaf 2009. 
In de subsidieverordening 2013 is overgenomen dat aangevraagde maar 
in dat jaar niet bestede subsidie, voor de onderdelen activiteitenbudget en 
communicatiebudget, van de wijk- en dorpsraden terug stroomt in het 
wijkenbudget. Dit gebeurt door storting in de reserve. Het wijkenbudget is 
een collectief budget bestaande uit een gemeentelijke bijdrage en een 
bijdrage uit het leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg waaruit jaarlijks 
de leefbaarheidagenda's en de daarbij behorende activiteiten van 
'MijnStraatJouwStraat' worden betaald. 
Als er activiteiten in de leefbaarheidagenda van een wijk of dorp zijn 
opgenomen, maar het bedrag is niet (volledig) uitgegeven (ongebruikt 
leefbaarheidbudget) stroomt dit ook terug naar het wijkenbudget en mag 
dat volgend jaar uitgegeven worden. Dit gebeurt in eerste instantie door 
storting in de reserve. 
Verwacht wordt dat er veel weerstand komt bij professionele partners en 
de wijk- en dorpsraden als het gezamenlijk potje moet verdwijnen.  
Los van het feit dat dan niet meer voldaan wordt aan de 
subsidieverordening 2013. Hiermee wordt ook een verkeerd signaal 
gegeven. Wijk- en dorpsraden zullen de jaarlijkse subsidies (regulier en 
wijkenbudget) koste wat kost gaan op maken, terwijl er nu als er projecten 
niet door gaan (soms ook door toedoen van de gemeente) dit aan andere 
(betere) projecten besteed kan worden. 

Naam van de reserve Jaarrekeningresultaat 2009 (R2140) 

Doel van de reserve 
Reservering voor een aantal zaken waarvoor bij het vaststellen van de 
jaarrekening 2009 nog geen concrete voorstellen waren gedaan. 

Voeding n.v.t. 

Bestedingsraming € 425.000 

Maximale omvang € 425.000 

Omvang per 31-12-2012 € 479.349,97 

Mutatie € 54.349,97 

Omvang na mutatie € 425.000,00 

Looptijd N,v,t, 

Toelichting/onderbouwing 

Bij raadsbesluit van 13 maart 2013 is een krediet beschikbaar gesteld 
voor de herinrichting van het openbaar gebied van de Noordkade. Hierbij 
is als dekking aangegeven de reserve jaarrekeningresultaat 2009. 

In het jaarrekeningresultaat 2009 was hiervoor een bedrag gereserveerd 
van € 500.000. Hiervan is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar 
gesteld van € 75.000 zodat er nu nog een bedrag van € 425.000 tlv de 
reserve jaarrekeningresultaat 2009 gebracht dient te worden. Het 
restantbedrag van € 54.349,97 wordt voorgesteld over te hevelen naar de 
algemene reserve. 

Naam van de reserve KMS (R2141) 

Doel van de reserve Handhaving KMS in Weert 
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Voeding N.v.t. 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 1.000.000,00 

Mutatie -/- € 1.000.000,00 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 

(Voorlopige) besluitvorming heeft opgeleverd dat de KMS niet 
gehandhaafd blijft in Weert. De bij de voorjaarsnota 2012 voorziene 
middelen voor handhaving KMS in Weert kunnen daardoor vrijvallen ten 
gunste van de algemene reserve. 

Naam van de reserve WAO-gelden (R2142) 

Doel van de reserve Het opvangen van eigen risicodrager voor de WAO 

Voeding Vanuit de exploitatie 

Bestedingsraming N.v.t. 

Maximale omvang N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 341.109,24 

Mutatie -/- € 341.109,24 

Omvang na mutatie € 0 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 

De reserve WAO gelden is destijds gevormd om nieuwe gevallen van 
WAO waarvoor geen raming is opgenomen in de begroting op te kunnen 
vangen. Omdat de kosten pas opkomen na het eerste jaar van langdurig 
verzuim van de medewerker  kan tijdig hierop ingesprongen worden zodat 
de kosten opgenomen worden in de begroting. Daarom kan de reserve 
WAO-gelden komen te vervallen. 

Naam van de reserve Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg (R2143) 

Doel van de reserve 
Deze reserve is bedoeld om de budgettaire lasten van het Complex Poort 
van Limburg deels op te vangen.  

Voeding 
Vanuit de reserve majeure projecten voor een bedrag van € 834.000,00 
en de subsidie van de Provincie tot een bedrag van € 2.700.000,00. De 
eindafrekening met de Provincie heeft nog niet plaatsgevonden. 

Bestedingsraming € 3.534.000,00 

Maximale omvang € 3.534.000,00 

Omvang per 31-12-2012 € 2.752.729,97 

Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 2.752.729,97 

Looptijd 40 jaar 

Toelichting/onderbouwing 
De reserves is bedoeld om de budgettaire lasten van het Complex Poort 
van Limburg deels op te vangen en is gebaseerd op de subsidie van de 
Provincie en een bijdrage vanuit de reserve majeure projecten. 

Naam van de reserve Bestemmingsreserves economisch nut (R31XX) 

Doel van de reserve 
Het opvangen van de kapitaallasten van de kredieten met en economisch 
nut 

Voeding n.v.t. 

Bestedingsraming  € 4.428.966,75 

Maximale omvang € 4.428.966,75 

Omvang per 31-12-2012 € 4.428.966,75 

Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 4.428.966,75 

Looptijd Diverse looptijden afhankelijk van afschrijvingstermijnen kredieten 

Toelichting/onderbouwing Vóór 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van 
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reserves beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel 
afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het 
BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks 
verrekend worden met de hiervoor afgezonderde bestemde reserves. Ook 
voor kredieten vanaf 2004 die ten laste van reserves beschikbaar worden 
gesteld, moet deze werkwijze gevolgd worden. 

 

Naam van de reserve Bestemmingsreserves maatschappelijk nut (R32XX)  

Doel van de reserve 
Het opvangen van de kapitaallasten van de kredieten met en 
maatschappelijk nut 

Voeding n.v.t. 

Bestedingsraming € 478.804,32 

Maximale omvang € 478.804,32 

Omvang per 31-12-2012 € 478.804,32 

Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 478.804,32 

Looptijd Diverse looptijden afhankelijk van afschrijvingstermijnen kredieten 

Toelichting/onderbouwing 

Vóór 2004 zijn diverse kredieten met een maatschappelijk nut ten laste 
van reserves beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel 
afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het 
BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks 
verrekend worden met de hiervoor afgezonderde bestemde reserves. Ook 
voor kredieten vanaf 2004 die ten laste van reserves beschikbaar worden 
gesteld, moet deze werkwijze gevolgd worden. 

 
 
 
Inkomensreserves 
 

Naam van de reserve Huisvesting Onderwijs (R2126) 

Doel van de reserve Inkomensreserve huisvestingsbudget onderwijs 

Voeding Geen 

Bestedingsraming Geen 

Maximale omvang € 7.000.000,00 

Omvang per 31-12-2012 € 7.000.000,00 

Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 7.000.000,00 

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

Op basis van de actualisatie van de beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en 
sport is in de jaarrekening 2007 een nieuwe reserve ingesteld ten laste van 
de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs van in totaal € 7.000.000,-- 
. Deze reserve heeft een inkomensfunctie en op grond van deze functie 
wordt de rente van 4% jaarlijks toegevoegd aan de structurele middelen 
voor onderwijshuis-vesting. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de 
verwachte opbrengsten van de herontwikkeling van diverse 
onderwijslocaties via de grondexploitatie. De reserve decentralisatie 
huisvesting onderwijs blijft de bufferfunctie voor de exploitatiesaldi van de 
huisvesting onderwijs behouden. Op basis van een voortdurende 
monitoring van de uitgaven in relatie tot de beschikbare middelen zal de 
noodzakelijke structurele verhoging van de jaarlijks beschikbare middelen 
via de prioriteiten in beeld gebracht worden.  
 

Naam van de reserve Toekomstige afwaardering grondexploitatie (R2144) 

Doel van de reserve Opvangen toekomstige afwaardering grondexploitatie 

Voeding Overheveling vanuit algemene reserve / winstaftoppingen grondexploitatie 

Bestedingsraming Geen 
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Maximale omvang Is afhankelijk van het risicoprofiel grondexploitaties 

Omvang per 31-12-2012 € 6.900.000,00 

Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 6.900.000,00 

Looptijd 2017 

Toelichting/onderbouwing 

Omdat het totaal aantal plannen in grondexploitaties mogelijk nog teveel 
woningen bevat zal een Reserve toekomstige afwaardering worden 
ingesteld. Met de afwaardering van en de reservering van worden op 
belangrijke punten toekomstige ontwikkelingen omgezet in een bijstelling 
van de waarde van de grondexploitatie Binnen een periode van maximaal 
5 jaar wordt duidelijk gemaakt in welk plan een verdere afwaardering 
nodig zal zijn. Om financieel in staat te zijn dit verlies te nemen wordt een 
reserve ingesteld. 

Naam van de reserve Risicobuffer grondexploitatie (R2145)  

Doel van de reserve Opvangen toekomstige afwaardering grondexploitatie 

Voeding Overheveling vanuit algemene reserve / winstaftoppingen grondexploitatie 

Bestedingsraming Geen. 

Maximale omvang Is afhankelijk van het risicoprofiel grondexploitaties 

Omvang per 31-12-2012 € 5.700.000,00 

Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 5.700.000,00 

Looptijd 2017 

Toelichting/onderbouwing 

Door de vorming van reserve toekomstige afwaardering grondexploitatie 
zijn niet alle risico’s tot nul gereduceerd. Het blijft mogelijk dat prijzen de 
komende jaren verder dalen, dat de groei van het aantal huishoudens 
minder toeneemt dan aangenomen en dat de afzet van bedrijventerreinen 
lager uitvalt. Daar staat tegenover dat ook het tegenovergestelde zich kan 
voordoen en de cijfers achteraf blijken mee te vallen. 
Om bovenstaande risico’s af te dekken wordt een buffer van € 5,7 miljoen 
verantwoord geacht. 

Naam van de reserve Algemeen (R2146)  

Doel van de reserve Algemene inkomensreserve 

Voeding 
Overheveling van de eerdere inkomensreserve na aframing tbv 
afwaardering grondexploitaties 

Bestedingsraming Geen 

Maximale omvang n.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 6.021.845,44 

Mutatie € 0 

Omvang na mutatie € 6.021.845,44 

Looptijd structureel 

Toelichting/onderbouwing 

De algemene inkomensreserve is gevormd uit het restant van de eerdere 
inkomensreserves na onttrekking vanwege de afwaardering 
grondexploitaties. Er is voor gekozen om het restant van de diverse 
inkomensreserve samen te voegen tot één algemene inkomensreserve 
met uitzondering van de inkomensreserve onderwijshuisvesting.  
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7 Bijlage 1: Toelichting voorzieningen 

Naam van de voorziening Bodemsanering (V1000) 

Doel van de voorziening 

Regelmatig wordt deze voorziening aangesproken voor kredietstellingen 
voor kosten van nader onderzoek, saneringsonderzoek en sanering van 
statische bodemverontreiniginggevallen. De financiering voor 
bodemsaneringen in het stedelijk gebied loopt niet meer via de Wet 
bodembescherming maar via het ISV. 

Bestedingsraming Projecten 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Overzicht bodemsanering 2010-2014 

Omvang per 31-12-2012 € 663.174,27 

Looptijd 2018 

Toelichting/onderbouwing 

De jaarlijkse storting is met ingang van 2012 stopgezet. Op basis van 
verplichtingen is een bedrag van 660.000,-- noodzakelijk te handhaven in 
de voorziening. Hierbij wordt wel opgemerkt dat, indien er onverhoopt 
extra middelen nodig zijn, er via een raadsvoorstel een beroep kan 
worden gedaan op de algemene middelen.  

Naam van de voorziening Restauratie museumcollecties (V1001)  

Doel van de voorziening Restauratie museumcollectie 

Bestedingsraming N.v.t. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Plan restauratieatelier Limburg  

Omvang per 31-12-2012 € 13.467,84 

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

De collectie van het gemeentemuseum Weert is grotendeels opgebouwd 
uit bruiklenen van derden. Dat is een goedkope methode om kwalitatief 
hoogwaardige objecten voor de verzameling te verwerven. Aan het 
accepteren van bruiklenen zit wel de plicht en de zorg om de in bruikleen 
aanvaardde objecten goed te onderhouden. Zo nodig horen daar ook 
conserverende ingrepen en volledige restauraties bij. Vooral het 
schilderijenbezit was toe aan restauratie. In samenwerking met de 
Stichting Restauratieatelier Limburg is jaren geleden een 
bestandsopname gemaakt en sindsdien wordt jaarlijks een groep 
schilderijen voor restauratie uitgezocht en de benodigde werkzaamheden 
door het restauratieatelier (tegen goedkope door de provincie Limburg 
gesubsidieerde tarieven) uitgevoerd. Deze restauraties worden betaald uit 
een daartoe bestemde post in de exploitatie. Ondanks dat van te voren 
prijsberekeningen worden gemaakt is het zo dat tijdens restauraties 
onvoorzienbare zaken een rol kunnen spelen -we hebben immers te 
maken met objecten die veelal enkele honderden jaren oud zijn en 
waarmee van alles is gebeurd- waardoor een restauratie langer duurt, 
ingewikkelder is en daardoor duurder wordt dan gepland. Om deze 
meerkosten op te vangen is de voorziening restauratie in het leven 
geroepen. Onvoorziene overschrijdingen op het jaarplan of extra 
werkzaamheden worden vanuit deze reserve aangevuld.  
Via de prioriteiten 2002 is een jaarlijks bedrag van € 10.137,-- 
beschikbaar gesteld dat met ingang van 2003 functioneel in de begroting 
is opgenomen. Overschotten op dit structurele budget worden in deze 
voorziening gestort om grotere restauraties mogelijk te maken. 
Zoals al aangegeven is er sprake van een restauratieplan. Opheffing van 
deze voorziening zou betekenen dat er in de jaarlijkse begroting op basis 
van dit plan de in dat jaar geplande restauratie wat betreft budget 
geraamd zou moeten worden. Dit kan dus budgettaire schommelingen 
tussen de afzonderlijke begrotingsjaren in de meerjarenbegrotingen 
opleveren. In het kader van een sluitende begroting is dit niet wenselijk en 
zou de huidige handelwijze en de voorziening gehandhaafd moeten 
blijven. 
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Naam van de voorziening Afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug (V1004)  

Doel van de voorziening Afkoopsom voor onderhoud en vervanging van de Biesterbrug 

Bestedingsraming 
Gebaseerd op afkoopsom en jaarlijkse voeding vanuit het product 
civieltechnisch kunstwerk Biesterburg. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Op basis van overeenkomst met Rijkswaterstaat 

Omvang per 31-12-2012 € 1.683.937,85 

Looptijd 2014 

Toelichting/onderbouwing 

De onderhoudskosten van de Biesterbrug worden gedekt uit deze 
voorziening. In het najaar 1997 is de afkoopsom voor onderhoud en 
vervanging van de Biesterbrug bij Rijkswaterstaat gedeclareerd. De 
oplevering heeft plaatsgevonden op 12 september 1997. De bepaling van 
de afkoopsom is gebaseerd op een contante waardeberekening. De 
voorziening wordt als voldoende beschouwd. De stand van de 
voorziening bedraagt per 31-12-2012  € 1.683.938,--. 

Naam van de voorziening Scholing en sociale activering (V1018)   

Doel van de voorziening 
Scholing en sociale activering cliënten met grote achterstand op 
arbeidsmarkt 

Bestedingsraming N.v.t. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 681.296,00 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing 

De voorziening is in 2011 aangewend om de restituties aan het rijk 
voortvloeiende uit de Sisa verklaringen 2008 en 2009 af te dekken. Aan 
de voorziening is een totaalbedrag van € 75.912 onttrokken. De stand 
bedraagt eind 2012 € 681.296. Hierin is het exploitatieresultaat van het 
participatiebudget 2012 bij jaarrekening 2012 verwerkt. 

Naam van de voorziening Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (V1019)  

Doel van de voorziening Bekostiging lidmaatschap 

Bestedingsraming € 19.049,05 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Geen 
 

Omvang per 31-12-2012 € 19.049,05 

Looptijd Beperkt 

Toelichting/onderbouwing 

DT 18 maart 2013: Toelichten waarom handhaven. 
Reactie Inwoners: 
De voorziening bekostigt het lidmaatschap van de wethouder aan het 
Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg. De kosten hiervoor zijn 
jaarlijks €15.000,- . In de begroting 2013 en volgende jaren is hierin nog 
niet voorzien. 

Naam van de voorziening Meerjarenonderhoud en vervanging sport (V1020)  

Doel van de voorziening Onderhoud- en vervangingsinvesteringen sportvoorzieningen 

Bestedingsraming N.v.t. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Meerjarenonderhoud- en vervangingsplan sport 

Omvang per 31-12-2012 € 113.042,59  

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

Voor het groot (eigenaren)onderhoud van de gemeentelijke zaal- en 
veldsportaccommodaties zijn via het onderhoudsfonds 
gemeentegebouwen middelen in de begroting opgenomen. Voor het 
zogenaamde huurderonderhoud van deze gebouwen en het onderhoud 
en de vervanging van de niet-gebouwelijke voorzieningen zoals 
sportvelden en beregeningsinstallaties was slechts voorzien in een aantal 
kleinere specifieke budgetten.  
Voor de opstelling van een meerjaren onderhoud- en vervangingsplan zijn 
de benodigde investeringen voor een periode van 20 jaar in beeld 
gebracht. Op basis van dit plan is een onderscheid gemaakt in 
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investeringen die via de reguliere cyclus van vervangingsinvesteringen 
uitgevoerd zullen worden (investeringen boven € 20.000,-- op basis van 
afschrijving) en investeringen die via deze voorziening uitgevoerd zullen 
worden. Uit het plan bleek dat in de beginjaren een aanzienlijke 
aanwending van de voorziening zou moeten plaatsvinden. Om over 
vooral de eerste planperiode een redelijk positief saldo van de 
voorziening te kunnen waarborgen, zonder daarvoor een extreem hoge 
jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie te moeten brengen, werd 
een startdonatie van € 100.000,-- vanuit de algemene reserve 
doorgevoerd.  
De jaarlijkse storting vanuit de exploitatie op basis van het plan bedraagt 
€ 105.000,-- en is vanaf de begroting 2003 opgenomen. De jaarlijkse 
storting is geïndexeerd voor prijsstijging. Het wegzetten van de kleinere 
investeringen via een voorziening biedt het voordeel dat snel kan worden 
ingespeeld op actuele situaties, naast het voordeel dat hierdoor sprake is 
van een gelijkmatige belasting van de exploitatie.  
Activiteiten waarvoor ide voorziening aangewend worden zijn o.a. het 
binnenschilderwerk, verlichtingsarmaturen, toplaagrenovaties van vloeren 
gymzalen, sport- en gymnastiekinrichting, binnenzonwering, 
scheidingswanden sporthallen en bij de sportparken o.a. pompen van 
beregeningsinstallaties, complexafrasteringen en netten en staanders van 
de ballenvangers.  
Het plan waarop de instelling van deze voorziening is gebaseerd wordt 
periodiek geactualiseerd, zodat actuele zaken en prijsstijgingen hierin 
opgenomen worden. De toereikendheid van de storting wordt dan ook 
steeds opnieuw beoordeeld. 
 

Naam van de voorziening Dubieuze debiteuren (V1024)  

Doel van de voorziening Opvangen van de lasten van de oninbare vorderingen 

Bestedingsraming Afhankelijk van oninbare vorderingen 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Jaarlijks tlv jaarrekeningresultaat. 

Omvang per 31-12-2012 € 492.742,16 

Looptijd Structureel 

Toelichting/onderbouwing 

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2002 is voor het eerst op basis van 
de BBV een voorziening dubieuze debiteuren gevormd. Toen is ten laste 
van het resultaat 2002 € 153.000,-- gestort. Door het vormen van deze 
voorziening, die gebruikt moet worden voor het afboeken van oninbare 
vorderingen, is er een duidelijk inzicht in de opbrengsten en de oninbare / 
dubieuze debiteuren. Dit dient volgens de BBV op deze wijze uigevoerd te 
worden. 
Jaarlijks wordt op basis van de openstaande vorderingen bekeken of de 
stand van de voorziening toereikend is. Indien dit niet het geval is vindt er 
een storting plaats ten laste van het rekeningsresultaat.. 
 

Naam van de voorziening Inburgering nieuwkomers (V1025)  

Doel van de voorziening Bekostiging inburgering nieuwkomers 

Bestedingsraming N.v.t. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 1.169.710,17 

Looptijd Beperkt 

Toelichting/onderbouwing 

In eerdere jaren zijn er hogere vergoedingen ontvangen dan er 
nieuwkomers waren. Ook als gevolg van het halen van hogere 
inburgeringprestaties heeft de gemeente Weert bonussen ontvangen van 
het ministerie. De voorziening inburgering nieuwkomers wordt in het 
kader van de overgangsrecht van de gewijzigde Wet inburgering ingezet 
voor afwikkeling van de lopende inburgeringtrajecten, Raadsbesluit van 
21 maart 2012 (RAD-000583).  
1. WIN verplichtingen 
Stand van de WIN voorziening is alleen voorbestemd voor inzet 
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inburgering: € 869.191,57. 
Volgens de artikelen 65, 66 en 67 van de Wet Inburgering dient de 
gemeente deze middelen aan te wenden voor het aanbieden van 
inburgeringprogramma’s. 
 
2. virtueel inburgeringloket    
Verplichting virtueel inburgeringloket € 19.000 
Verplichtingen 2011-2013: 3 jaren x € 19.000. 
 
3. verplichtingen tijdelijk personeel 2012  
Inhuur derden werkelijke kosten € 38.203,86 tegen € 42.177 geraamd. 
 
4. bonus ministerie geoormerkt 
Als gevolg van het halen van een norm aan in-burgeraars heeft de 
gemeente Weert een bonus ontvangen van € 147.389. Deze bonus is 
volgens het ministerie geoormerkt.  
 
5. circulaire 6-10-2006 
De hoogte van de bijdrage wordt voor 30% gebaseerd op de vaststelling 
van een inbur-geringvoorziening en voor 70% op de deelname aan het 
inburgeringexamen.  
Het aantal dat niet deelneemt aan het inburgeringexamen bleef voor 2007 
en 2008 onder de norm. De trajecten 2009 zijn nog lopende. Situatie over 
2009 is nog niet bekend.  
Ingeschat wordt 23 voorzieningen onder de norm x € 6.180 = € 142.140. 
 
Totaal                                                                               
€1.177.720,57  

 
De voorziening (als financiering van verplichtingen) voldoet bij een stand 
van  
€ 1.169.710,17 bijna aan de verwachtte verplichtingen. 
 

Naam van de voorziening Vervangingsinvesteringen rioleringen (V1026)  

Doel van de voorziening 
De doelstelling is te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht zoals deze 
in de Wet milieubeheer en de Waterwet is opgenomen tegen de laagste 
maatschappelijke kosten. 

Bestedingsraming G.R.P. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

G.R.P. 2012-2016 

Omvang per 31-12-2012 € 11.879.247,73 

Looptijd Structureel 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk 
Rioleringsplan.  De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2012 € 
16.310.248,--. Op basis van berekeningen, opgenomen in het GRP, is het 
saldo van deze voorziening voldoende om de komende 
vervangingskosten op te kunnen vangen. 

Naam van de voorziening Toeristische recreatieve voorzieningen 

Doel van de voorziening 
Deze voorziening was voor vervangingen onder de € 20.000,00 op basis 
van een vervangingsplan. 

Bestedingsraming N.v.t. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Er is geen actueel vervangingsplan meer beschikbaar. Het bedrag van     
€ 22.510,00 is nog noodzakelijk voor de opwaardering visoevers IJzeren 
Man 

Omvang per 31-12-2012 € 22.510,00 

Looptijd N.v.t. 

Toelichting/onderbouwing  

Naam van de voorziening Dubieuze debiteuren SoZa (V1029)  

Doel van de voorziening Opvangen oninbare vorderingen 

Bestedingsraming Afhankelijk van de oninbare vorderingen 
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Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Jaarlijks t.l.v. jaarrekeningresultaat 

Omvang per 31-12-2012 € 1.616.264,46 

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening houdt verband met de oninbaarheid van de debiteuren 
terugvordering, verhaal en boete. Per balansdatum 31 december worden 
alle openstaande vorderingen > € 5.000 beoordeeld om op een zo 
nauwkeurig mogelijke inschatting van het risico van oninbaarheid van de 
daadwerkelijke, op de balansdatum, bestaande vorderingen te komen. 
Zodoende wordt de benodigde omvang van de voorziening bepaald. 
 

Naam van de voorziening Innovatiebudget WWB (V1033)  

Doel van de voorziening Intensiveren samenwerking 

Bestedingsraming € 170.000,00 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 170.000,00 

Looptijd 2013 

Toelichting/onderbouwing 

De voorziening is gevormd om de samenwerking te intensiveren tussen 
bedrijven en werkzoekenden en werknemers die met ontslag worden 
bedreigd.  
De voorziening wordt in 2013 nog ingezet om de kosten van de lopende 
leer- en werkstages (clo-ers) te betalen. Deze dienen aan het eind van 
2013 te zijn afgerond.. 

Naam van de voorziening Schuldhulpverlening (V1043)   

Doel van de voorziening Aanloopkosten nieuwe wet schuldhulpverlening 

Bestedingsraming N.v.t. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 110.770,71 

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

Het doel van de voorziening is om de aanloopkosten voor de invoering 
van de nieuwe Wet schuldhulpverlening, welke is ingegaan per 1 januari 
2012, op te vangen.  
In 2011 zijn er extra middelen schuldhulpverlening door het ministerie 
beschikbaar gesteld van €120.382 met als doel om extra activiteiten op 
het gebied van schuldhulpverlening uit te voeren. De gelden zijn in 2012 
ingezet voor de afrekening van het project thuisadministratie € 350 en de 
kosten van de intensivering van de schuldhulpverlening door AMW € 
39.760. 
 

Naam van de voorziening RMC (V1044)   

Doel van de voorziening Afrekeningverplichtingen Rijk 

Bestedingsraming N.v.t. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 96.882,03 

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

Via de gemeente Venlo wordt een rijksvergoeding ontvangen voor RMC- 
activiteiten.  
In 2006 is ervoor gekozen om ook hiervoor een afzonderlijke voorziening in 
te stellen. Tot 2006 werden de verschillen tussen de vergoeding en de 
uitgaven als verplichting opgenomen, maar er is in feite sprake van een 
voorziening, aangezien de regeling als zodanig met het Rijk moet worden 
afgerekend en het nog altijd tot de mogelijkheden behoort dat er een 
terugbetaling dient plaats te vinden. 
 

Naam van de voorziening ISV-gelden 2 (V1052)  
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Doel van de voorziening 

Ter uitvoering van de Wet Stedelijke Vernieuwing is door de provincie 
Limburg aan de gemeente Weert subsidie toegekend op basis van het 
ingediende ontwikkelingsprogramma. Dit programma is door de 
gemeenteraad vastgesteld. 

Bestedingsraming Projecten. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Provinciale subsidie 

Omvang per 31-12-2012 € 272.394,58 

Looptijd 2013 

Toelichting/onderbouwing 

Het jaar 2009 was het laatste ISV-2 jaar. Financiële verantwoording van 
ISV-2 heeft via SISA plaatsgevonden. De definitieve beschikking is 
overeenkomstig de voorlopig toegekende bijdrage vastgesteld. Op grond 
van de voorschriften (BBV) is deze reserve overgeheveld naar de 
voorzieningen. Er is immers sprake van een tijdvak. De afrekening van 
een aantal projecten heeft nog niet plaatsgevonden. Vanwege 
aanbestedingsvoordeel zullen er nog middelen resteren. In 2011 is het 
vierde en laatste verdeelbesluit ISV-2 door de raad vastgesteld. Na 
afronding van de projecten zullen eventueel resterende middelen ten 
goede komen aan de Voorziening Bodemsanering. In het kader van de 
jaarrekening 2013 kan de voorziening opgeheven worden. Dan is het 
laatste project afgerond. 

Naam van de voorziening Jeugdwerkeloosheid (V1053)  

Doel van de voorziening Bestrijding jeugdwerkloosheid 

Bestedingsraming N.v.t. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 535.637,23 

Looptijd Onbeperkt 

Toelichting/onderbouwing 

In samenwerking met de gemeente Venlo is een subsidie aangevraagd 
en gehonoreerd met een Weerts aandeel van in totaal € 315.509 in 2011. 
Ook de incidentele bijdrage in de kosten van de startbijeenkomst door 
UWV en Punt Welzijn van in totaal € 7.161 zijn toegevoegd aan de 
voorziening. 
De inzet van deze extra middelen vindt plaats over meerdere jaren (2011-
2013). 
De middelen worden ingezet ter compensatie van de kosten die gemaakt 
worden om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. (onderwijs- en 
werkartikelen, bijdrage UWV jongerenteam). 
Verder worden er tijdelijke consulenten ingezet in het kader van de 
bestrijding jeugdwerkloosheid. 

Naam van de voorziening Essent Escrow (V1054)   

Doel van de voorziening 
Het opvangen van risico’s of aansprakelijkheden wegens verkoop van 
Essent 

Bestedingsraming n.v.t. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Het deel voor de gemeente Weert van het bedrag van € 800 miljoen wat 
niet to uitkering is gekomen 

Omvang per 31-12-2012 € 330.905,82 

Looptijd Totdat de verkoop financieel volledig is afgerond 

Toelichting/onderbouwing 

Bij de verkoop van Essent Productie- en Leveringsbedrijf aan Rhein 
Westfälische Elektricitätswerke (RWE) is in totaal een bedrag van € 800 
miljoen niet tot uitkering gekomen, maar apart gezet om eventuele risico’s 
of aansprakelijkheden af te dekken. Voor de gemeente Weert betrof het 
een bedrag van € 598.868,82. Dit bedrag is als financieel actief 
opgenomen en meteen met deze voorziening afgedekt. In 2011 is een 
bedrag van € 267.963,-- ontvangen en dus resteert er op dit moment  
€ 330.905,82. Vooralsnog is geen rekening gehouden met inkomsten 
hieruit. Mocht dit bedrag, of een gedeelte ervan, op enig moment worden 
ontvangen, kan hieraan op dat moment een bestemming worden 
gegeven. 

Naam van de voorziening Anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorzieningen (V1057)  
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Doel van de voorziening Bijdrage van derden aan projecten uit de structuurvisie 

Bestedingsraming Projecten. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Projecten uit structuurvisie 

Omvang per 31-12-2012 € 177.936,00 

Looptijd 10 jaar na data per afgesloten overeenkomst 

Toelichting/onderbouwing 

Op basis van overeenkomsten zijn verplichtingen aangegaan. Deze 
verplichtingen zijn gekoppeld aan projecten uit de structuurvisie. Op de 
geoormerkte gelden rust een terugbetalingsverplichting. Derhalve dient 
deze voorziening gehandhaafd te blijven. 

Naam van de voorziening Decentralisatie Jeugdzorg (V1058)   

Doel van de voorziening Bekostiging pilot CJG  

Bestedingsraming € 151.700,-- 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 151.700,00 

Looptijd Beperkt 

Toelichting/onderbouwing 

Vanuit jaarrekening 2011 en 2012 is het  restantbedrag invoeringskosten 
decentralisatie gestort in deze voorziening om de pilot CJG te bekostigen. 
In deze pilot wordt ingezet op het voorkomen dat jeugdigen in een zwaar 
zorgtraject terecht komen door in een vroeg stadium met alle betrokken 
disciplines gericht actie te ondernemen. 

Naam van de voorziening Onderhoud gebouwen totaal (V1900)   

Doel van de voorziening 
Op basis van bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen onderhoudsplan 
voor gemeentelijke gebouwen 

Bestedingsraming 
Onderhoudsplan waarvan dotatie plaatsvindt vanuit diverse producten in 
de begroting. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentegebouwen 2009-2013 

Omvang per 31-12-2012 € 2.268.565,06 

Looptijd 2013 (Wordt in 2013 geactualiseerd voor 2014-2018) 

Toelichting/onderbouwing 

Op 11 februari 2009 is het meerjarenonderhoudsprogramma 
gemeentegebouwen 2009-2013 door uw raad vastgesteld. Het 
onderhoudsprogramma bestrijkt een periode van in totaal 25 jaar, 
onderverdeeld in tijdvakken van telkens 5 jaar. Per 5 jaar is een 
gemiddelde van de geraamde onderhoudskosten berekend (exclusief 
BTW en inclusief voorbereiding en toezicht). Het gemiddelde van de 
periode van iedere 5 jaar is de basis voor de jaarlijkse toevoeging aan de 
voorziening onderhoud gebouwen, rekening houdende met de 
noodzakelijke jaarlijkse indexering. De voorziening is toereikend om het 
onderhoud conform programma uit te voeren.  
Voormelde meerjarenonderhoudsprogramma heeft betrekking op een 
deel van alle gemeentegebouwen. Momenteel worden de ramingen 
opgezet voor een meerjarenonderhoudsprogramma voor álle 
gemeentegebouwen. De periode voor opzet ramingen betreft 2014 – 
2018. De insteek is om uiterlijk eind 2013 hiervoor een voorstel te doen 
aan uw raad. 

 Naam van de voorziening Vervanging sportpark (V2001) 

Doel van de voorziening Opvang kapitaallasten investeringen met een economisch nut 

Bestedingsraming N.v.t. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

N.v.t. 

Omvang per 31-12-2012 € 13.679,79 

Looptijd Beperkt 

Toelichting/onderbouwing 

Voor 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van 
voorzieningen beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel 
afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV 
afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend 
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worden met de hiervoor bestemde voorzieningen.  

Naam van de voorziening Oude rioleringswerken (V2002) 

Doel van de voorziening Opvang jaarlijkse kapitaallasten riolering 

Bestedingsraming Projecten. 

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

G.R.P. 

Omvang per 31-12-2012 € 9.713.511,53 

Looptijd Afhankelijk afschrijvingstermijn 

Toelichting/onderbouwing 

Voor 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van 
voorzieningen beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel 
afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV 
afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend 
worden met de hiervoor bestemde voorzieningen.  

 
 
Reserves en voorzieningen grondexploitatie 
 

Naam van de reserve Stadsvernieuwing (R2301) 

Doel van de reserve Onrendabele gebiedsontwikkeling Stadsvernieuwing 

Voeding Winsten uit grondexploitaties nadat risicobuffer is gevuld 

Bestedingsraming  

Maximale omvang  

Omvang per 31-12-2012 € 242.063,32 

Looptijd Permanent 

Toelichting/onderbouwing 

De Reserve stadsvernieuwing heeft de functie om winstgevende plannen 
te verevenen met verlieslijdende plannen. Op plaatsen waar het mogelijk 
is winsten te genereren, worden deze in eerste instantie toegevoegd aan 
de Algemene reserve van het Grondbedrijf. Indien de buffer voldoende 
omvang heeft worden de winsten voor het meerdere overgeheveld naar 
de reserve Stadsvernieuwing. Op basis van een jaarlijks door de raad 
vast te stellen prioriteitenlijst wordt een keuze gemaakt aan welke 
nadelige grondexploitaties een bijdrage wordt verleend. 

Naam van de reserve Economische activiteiten GB (R2323) 

Doel van de reserve Promotie en acquisitie ten behoeve van vestiging bedrijven in Weert 

Voeding 
De reserve wordt gevoed uit de afdracht bij verkoop van 
bedrijventerreinen. Indien deze reserve ontoereikend is, worden deze 
kosten ten laste van de grondexploitaties bedrijventerreinen gebracht.  

Bestedingsraming  

Maximale omvang  

Omvang per 31-12-2012 € 5.385,82 

Looptijd Permanent 

Toelichting/onderbouwing 

Deze reserve heeft tot doel promotie en acquisitie ten behoeve van de 
vestiging van bedrijven in de gemeente Weert mogelijk te maken. De 
promotieactiviteiten betreffen het bekend maken van de 
vestigingsvoordelen, het bevorderen van de naamsbekendheid en imago 
van (de regio) Weert en het benaderen van doelgroepen. Het benaderen 
van bedrijven en instellingen, individueel of selectief afgebakende 
sectoren of branches is onderdeel van het acquisitiebeleid. Beide 
activiteiten worden afgedekt uit de Reserve economische activiteiten. De 
reserve wordt gevoed uit de afdracht bij verkoop van bedrijventerreinen. 
Indien deze reserve ontoereikend is, worden eerdergenoemde kosten ten 
laste van de grondexploitaties bedrijventerreinen gebracht.  
 

 

Naam van de voorziening Beekpoort – Noord (V3001) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie  
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Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 3.472.442,00 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Keent (V3003) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 2.980.239,24 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

 

Naam van de voorziening Stationsstraat (V3004) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 891.367,23 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Planschade Zuiderstraat Wozoco (V3009) 

Doel van de voorziening  

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

 

Omvang per 31-12-2012 € - 2.405,42 

Looptijd 
Mogelijkheid aanspraak planschade verlopen. Voorziening aanvullen en 
beëindigen in 2013 

Toelichting/onderbouwing N.V.T. 

Naam van de voorziening Stadspark (V3012) 

Doel van de voorziening Afdekken tekort toekomstige ontwikkeling 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Totale omvang investering in ontwikkeling 

Omvang per 31-12-2012 € 23.816,00 

Looptijd 
Ontwikkeling beëindigen in 2013 en boekwaarde verrekenen met 
voorziening. 

Toelichting/onderbouwing Voorziening ingesteld om onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden 
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mogelijk te maken. 

Naam van de voorziening Kanaalzone I (V3013) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 1.172.820,00 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening MFA Bertiliastraat (V3014) 

Doel van de voorziening Afdekken tekort op exploitatie appartementen Swartbroek 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Tekortberekening raadsvoorstel afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 997.827,50 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Planschade Vrakker West Meulen (V3017) 

Doel van de voorziening Afdekken planschadeverplichtingen  

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Planschadeberekening minus aanspraken. 

Omvang per 31-12-2012 € 1.103,22 

Looptijd Planschade termijn loopt af in 2013. Voorziening in 2013 opheffen. 

Toelichting/onderbouwing 

Bij het afsluiten van de grondexploitatie wordt in voorkomende gevallen 
een voorziening gevormd ten laste van het betreffende project. Zodra de 
wettelijke aanspraken op planschade zijn vervallen en (een deel van) de 
voorziening niet is aangewend, wordt dit bedrag alsnog ten gunste van de 
algemene reserve van de grondexploitatie dan wel de reserve 
onderwijshuisvesting gebracht. De saldi van de voorzieningen V3009 en 
V3010 zijn in 2012 ten gunste van de Algemene reserve grondexploitatie 
gebracht. 

Naam van de voorziening Planschade Vrakker West Krooy (V3018)  

Doel van de voorziening Afdekken planschadeverplichtingen 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Planschadeberekening minus aanspraken. 

Omvang per 31-12-2012 € 8.202,95 

Looptijd Planschade termijn loopt af in 2013. Voorziening in 2013 opheffen. 

Toelichting/onderbouwing 

Bij het afsluiten van de grondexploitatie wordt in voorkomende gevallen 
een voorziening gevormd ten laste van het betreffende project. Zodra de 
wettelijke aanspraken op planschade zijn vervallen en (een deel van) de 
voorziening niet is aangewend, wordt dit bedrag alsnog ten gunste van de 
algemene reserve van de grondexploitatie dan wel de reserve 
onderwijshuisvesting gebracht. De saldi van de voorzieningen V3009 en 
V3010 zijn in 2012 ten gunste van de Algemene reserve grondexploitatie 
gebracht. 
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Naam van de voorziening Walestraat Taphoeve(V3019) Was Walestraat. Expliciet voorstellen!!!  

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 355.827,84 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Beekstraatkwartier (V3020) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 1.913.000,00 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

 

Naam van de voorziening Truppertstraat (V3022) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 1.728.822,00 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Looimolenstraat (V3024) 

Doel van de voorziening 
Vastleggen bijdragen van derden in bovenwijkse voorzieningen en 
ruimtelijke ontwikkelingen 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Meerjareninvesteringsplan Bovenwijkse voorzieningen en Ruimtelijke 
ontwikkelingen maart 2009 

Omvang per 31-12-2012 € 4.873,62 

Looptijd 2013 

Toelichting/onderbouwing 

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt 
periodiek een Meerjareninvesteringsplan opgesteld. In dit plan worden 
alle investeringen gewogen op basis van de beginselen van profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit. Daarnaast zullen investeringen in 
de tijd worden uitgezet, waarna een prioriteitsstelling op basis van de 
beschikbare middelen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

Naam van de voorziening Stationsplein (V3026) 

Doel van de voorziening 
Vastleggen bijdragen van derden in bovenwijkse voorzieningen en 
ruimtelijke ontwikkelingen 
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Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Meerjareninvesteringsplan Bovenwijkse voorzieningen en Ruimtelijke 
ontwikkelingen maart 2009 

Omvang per 31-12-2012 € 1.010,00 

Looptijd 2014 

Toelichting/onderbouwing 

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt 
periodiek een Meerjareninvesteringsplan opgesteld. In dit plan worden 
alle investeringen gewogen op basis van de beginselen van profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit. Daarnaast zullen investeringen in 
de tijd worden uitgezet, waarna een prioriteitsstelling op basis van de 
beschikbare middelen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

Naam van de voorziening Laarveld (V3027) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening jaarrekening 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 17.645.938,00 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Odaschool (V3028) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 324.046,00 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Kloosterstraat (V3029) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 100.282,00 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Beekpoort landbouwbelang (V3030) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 700.459,00 
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Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

 Naam van de voorziening Kampershoek 2.0 (V3031) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 11.638.240,00 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Ittervoorterweg (V3032) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 12.209,00 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Vrouwenhof (V3033) 

Doel van de voorziening Afdekken voorzien tekort grondexploitatie 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Exploitatieberekening afwaardering 2012 

Omvang per 31-12-2012 € 997.768,00 

Looptijd Tot afsluiting project 

Toelichting/onderbouwing 

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af 
te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald 
project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor 
het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt 
plaats bij beëindiging van het project.  

Naam van de voorziening Bovenwijkse invulling turborotonde (V3100) 

Doel van de voorziening 
Vastleggen bijdragen van derden in bovenwijkse voorzieningen en 
ruimtelijke ontwikkelingen 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Meerjareninvesteringsplan Bovenwijkse voorzieningen en Ruimtelijke 
ontwikkelingen maart 2009 

Omvang per 31-12-2012 € 4.427,00 

Looptijd 2013 

Toelichting/onderbouwing 
Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt 
periodiek een Meerjareninvesteringsplan opgesteld. In dit plan worden 
alle investeringen gewogen op basis van de beginselen van profijt, 
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toerekenbaarheid en proportionaliteit. Daarnaast zullen investeringen in 
de tijd worden uitgezet, waarna een prioriteitsstelling op basis van de 
beschikbare middelen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

Naam van de voorziening Bovenwijkse invulling Stationsplein (V3101) 

Doel van de voorziening 
Vastleggen bijdragen van derden in bovenwijkse voorzieningen en 
ruimtelijke ontwikkelingen 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Meerjareninvesteringsplan Bovenwijkse voorzieningen en Ruimtelijke 
ontwikkelingen maart 2009 

Omvang per 31-12-2012 € 2.425,00 

Looptijd 2014 

Toelichting/onderbouwing 

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt 
periodiek een Meerjareninvesteringsplan opgesteld. In dit plan worden 
alle investeringen gewogen op basis van de beginselen van profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit. Daarnaast zullen investeringen in 
de tijd worden uitgezet, waarna een prioriteitsstelling op basis van de 
beschikbare middelen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

Naam van de voorziening Bovenwijkse invulling Bassin (V3102) 

Doel van de voorziening 
Vastleggen bijdragen van derden in bovenwijkse voorzieningen en 
ruimtelijke ontwikkelingen 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Meerjareninvesteringsplan Bovenwijkse voorzieningen en Ruimtelijke 
ontwikkelingen maart 2009 

Omvang per 31-12-2012 € 80.335,00 

Looptijd Prioriteit 2014 

Toelichting/onderbouwing 

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt 
periodiek een Meerjareninvesteringsplan opgesteld. In dit plan worden 
alle investeringen gewogen op basis van de beginselen van profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit. Daarnaast zullen investeringen in 
de tijd worden uitgezet, waarna een prioriteitsstelling op basis van de 
beschikbare middelen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

Naam van de voorziening Groene doorsteek Het Dal (V3103) 

Doel van de voorziening 
Vastleggen bijdragen van derden in bovenwijkse voorzieningen en 
ruimtelijke ontwikkelingen 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Meerjareninvesteringsplan Bovenwijkse voorzieningen en Ruimtelijke 
ontwikkelingen maart 2009 

Omvang per 31-12-2012 € 137.790,00 

Looptijd Niet bekend 

Toelichting/onderbouwing 

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt 
periodiek een Meerjareninvesteringsplan opgesteld. In dit plan worden 
alle investeringen gewogen op basis van de beginselen van profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit. Daarnaast zullen investeringen in 
de tijd worden uitgezet, waarna een prioriteitsstelling op basis van de 
beschikbare middelen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  

Naam van de voorziening Herinrichting Sutjensstraat (V3104) 

Doel van de voorziening 
Vastleggen bijdragen van Sutjensstraat Midden in vernieuwing 
Sutjensstraat. 

Bestedingsraming  

Grondslag voeding (naam 
vastgesteld beheersplan) 

Basis verdeling kosten tussen grondexploitatie en onderhoud 
riolering/wegen 

Omvang per 31-12-2012 € 100.000,00 

Looptijd Afhankelijk van programma Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

Toelichting/onderbouwing 
Het woonrijpmaken van de Sutjenstraat zal plaatsvinden na de 
vervanging van de riolering. Omdat de grondexploitatie in 2012 is 
afgesloten is de bijdrage woonrijpmaken in deze voorziening gestort.  
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