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ONDERWERP
Vaststellen Nota reserves en voorzieningen.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
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 dit in 2011 in het kader van de begroting
2012 en de daarmee samenhangende bezuinigingen gebeurd. Er heeft toen echter geen integrale
actualisatie plaatsgevonden. Dit was in 2010 aan de orde geweest
PROBLEEMSTELLING
De thans voorliggende nieuwe nota is met name een gevolg van de behoefte tot versteviging van
het weerstandsvermogen. De algemene reserve staat al langere tijd onder druk. In deze tijd van
bezuinigingen is de kans op risico’s/tegenvallers groter. Daarnaast hebben de ontwikkelingen
rondom het grondbedrijf ook een behoorlijke aanslag gepleegd op het weerstandsvermogen.
Hierover bent u al eerder geïnformeerd.
Op grond van de artikel 212 GW-verordening zou in 2014 weer een nota reserves en voorzieningen
aan de orde zijn. Bovenstaande redenen zijn aanleiding geweest om vooruitlopend op 2014 al in
2013 over te gaan tot een integrale actualisatie van de reserves en voorzieningen. Deze wordt
parallel aan de behandeling van de jaarrekening 2012 aangeboden. Op deze manier wordt zoveel
mogelijk in een integrale behandeling en afweging voorzien.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Naast versterking van de bufferfunctie van zowel de algemene reserve van de algemene dienst als
het grondbedrijf is in de nota ook ingaan op de gewenste omvang van de resterende reserves /
voorzieningen. Waar mogelijk zullen reserves worden opgeheven en het saldo worden toegevoegd
aan de algemene reserve of reserves 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. Daarnaast dient
tevens uitvoering te worden gegeven aan een prioriteit uit het coalitieprogramma om een
robuustere reservepositie te realiseren.
Nieuwe afspraken over beleid en kaders worden u 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 moet worden, waarbij prioriteiten expliciet afgewogen dienen te
worden tegen de beschikbare algemene middelen.
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Uitgangspunt bij de heroverweging van de reserves is het saldo 31-12-2012 (jaarrekening 2012).
Na de afwaardering / opheffing is in het voorstel het saldo per 1-1-2013 vermeld.
De mutaties reserves, als gevolg van bovenstaande afweging, betekenen een versteviging van de
algemene reserve met € 4.850.287,63.
Verdere uitwerking treft u in bijgaande nota aan. In de nota zijn geen afwaarderingen of het
opheffen van voorzieningen opgenomen. Deze zijn reeds verwerkt in de jaarrekening 2012 hetgeen
het BBV voorschrijft.
Samenvattend treft u uiteindelijk een aantal concrete beslispunten aan ten aanzien van de reserves
en het te voeren beleid en uitgangspunten voor wat betreft reserves en voorzieningen.
COMMUNICATIE
>
EVALUATIE
>
ADVIES RAADSCOMMISSIE


Het advies van de raadscommissie Algemene Zaken is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.



Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De SP stelt vindt het een goede zaak dat de reserves worden gebruikt om het
grondbedrijf aan te zuiveren. De VVD is akkoord met het opwaarderen van de
algemene reserve. VVD en D66 vragen naar de samenhang tussen jaarrekening,
nota reserves en voorzieningen en bezuinigingen. Het CDA vindt het goed om
deze exercitie periodiek uit te voeren, maar wijst er op dat het slechts een
herschikking van geld is. Er komen geen nieuwe middelen vrij. Weert Lokaal is
akkoord, omdat het de minst slechte oplossing is.
VOORSTEL COLLEGE

Vaststellen van de nota "Reserves en Voorzieningen" en de daarin opgenomen beslispunten.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013;

besluit:
Vast te stellen van de nota "Reserves en Voorzieningen" en de daarin opgenomen beslispunten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

