
 

 
 

 
 

FORMATS RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 

In dit document treft u het totaaloverzicht van alle ingevulde formats aan. 
Het is een bijlage bij het raadsperspectief 2016. 

 
 
Op 20 april 2015 is de nota reserves (en voorzieningen) vastgesteld in uw raad. In deze nota zijn de  

kaders opgenomen die bepalen hoe we omgaan met reserves (en voorzieningen). Feitelijk worden in 
deze nota de spelregels beschreven betreffende het vormen, in stand houden, storten, onttrekken, 
wijzigen en schrappen van reserves (en voorzieningen) beschreven. Naast het vaststellen van de nota 
is eveneens besloten dat alle reserves (en voorzieningen) zullen worden getoetst aan de kaders uit 
deze betreffende nota en dat de uitkomsten van deze toetsing betrokken worden bij het opstellen van 
het raadsperspectief 2016. Voor alle reserves (en voorzieningen) is een format ingevuld aan de hand 
waarvan deze toetsing heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aantal mutaties, in de zin van 
instellen of opheffen van reserves met de daaraan verbonden financiële consequenties, maar ook tot 
een aantal uitgezette (vervolg)opdrachten. 
  



Formats reserves en voorzieningen 2015-2018 gemeente Tubbergen  

2 
 

Inhoud 
1. Algemene reserve, exploitatie 8711001 .......................................................................................... 3 

2. Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar 8711002 ....................................................... 4 

3. Reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar ................................................................................. 5 

4. Reserve groot onderhoud openbare ruimte 8740101 ..................................................................... 6 

5. Reserve subsidies restauratie monumenten 8740102 .................................................................... 7 

6. Reserve egalisatiekosten vuilophaal en –verwerking 8740103 ...................................................... 8 

7. Reserve grote infrastructurele werken 8740104 ............................................................................. 9 

8. Reserve rioolheffingen 8740105 .................................................................................................... 10 

9. Reserve kwaliteitsimpuls 8740106 ................................................................................................ 11 

10. Reserve vitalisering landelijk gebied (VLG) 8740201................................................................ 12 

11. Reserve uitvoering programma gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente 8740203 ................ 13 

12. Reserve toeristenbelasting 8740401 ......................................................................................... 14 

13. Reserve 800-jarig bestaan Tubbergen 8740402 ....................................................................... 15 

14. Reserve evenementensponsoring 8740403 .............................................................................. 16 

15. Reserve WWB inkomensdeel/crisismaatregelen 8740504 ....................................................... 17 

16. Reserve toekomstige uitbreiding onderwijs voorzieningen 8740505 ........................................ 18 

17. Reserve bonusgelden doelgroepenbeleid 0-13 jarigen 8740507 .............................................. 19 

18. Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid 8740512 ....... 20 

19. Reserve binnensportaccommodaties Tubbergen 8740513 ...................................................... 21 

20. Reserve centrum jeugd en gezin 8740517 ................................................................................ 22 

21. Reserve transitiekosten Wsw 8740518 ..................................................................................... 23 

22. Reserve sportontwikkeling 8740519.......................................................................................... 24 

23. Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 8740601 .................................................. 25 

24. Reserve organisatie verkiezingen 8740602 .............................................................................. 26 

25. Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut 8741006 .............................................. 27 

26. Reserve wegvallen structureel dividend Essent 8741009 ......................................................... 28 

27. Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 8741010 ............................................... 29 

28. Reserve Cogasgelden 8741011 ................................................................................................ 30 

29. Reserve desintegratie en frictiekosten 8741013 ....................................................................... 31 

30. Egalisatiereserve algemene uitkering 8741014 ........................................................................ 32 

31. Algemene reserve, grondexploitatie 8770201 ........................................................................... 34 

32. Reserve voorlopige resultaten grondexploitatie 8780201 ......................................................... 35 

33. Reserve indirecte plankosten 8780203 ..................................................................................... 36 

34. Reserve majeure projecten ....................................................................................................... 37 

35. Voorzieningen pensioenen en wachtgelden wethouders 8750601 ........................................... 38 

36. Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen 8760501 ......................................................... 39 

37. Voorziening rioolheffingen 8760603 .......................................................................................... 40 

 
 

 



Formats reserves en voorzieningen 2015-2018 gemeente Tubbergen  

3 
 

1. Algemene reserve, exploitatie 8711001 
Soort reserve  algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
o bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Beleidskader Risicomanagement. 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Buffer om toekomstige incidentele financiële tegenvallers en risico’s op te 
vangen om de continuïteit van de gemeente te waarborgen. 

Vorming Deze reserve (samen met de algemene reserve grondexploitatie) maakt 
onderdeel uit van de berekening van de ratio weerstandsvermogen 
(drieluik). 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 3.615.820 

Dotatie extra storting in de algemene reserve - begroting 2015 € 710.000 
terugbetaling frictiekosten door Noaberkracht – begroting 2016 € 500.000 

Bestedingen budgetoverheveling 2014 – jaarstukken 2014 € 191.000 
aandeel in strategische personeelsplanning – begroting 2015 € 305.000 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Wordt bepaald door de som van de algemene reserves bij de berekening 
van de ratio weerstandsvermogen. In het raadsperspectief, begroting en 
jaarstukken wordt de berekening geactualiseerd. 

Plafondbedrag De drempel is tevens het plafond. 

Portefeuillehouder Financieel beleid en beheer 

Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning 

 

Argumentatie 
Na berekening van het benodigde weerstandsvermogen wordt de weerstandscapaciteit (lees 
algemene reserve)  op peil gebracht vanuit de reserve incidentele beschikbare algemene middelen. 
De uitwerking daarvan is opgenomen in het raadsperspectief 2016. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

01.Algemene reserve, exploitatie 2015 3.616 1.210 496 4.329

2016 4.329 0 0 4.329

2017 4.329 0 0 4.329

2018 4.329 0 0 4.329

2019 4.329 0 0 4.329
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2. Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar 8711002 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Technische reserve die gebruikt wordt om bij de resultaatbestemming het 
rekeningresultaat tijdelijk te parkeren. 

Vorming  

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 2.040.567 

Dotatie Elk jaar wordt het jaarresultaat hier geparkeerd in afwachting van 
bestemming. 

Bestedingen Bij raadsbesluit bepaalde bestemming van het rekening resultaat van 
voorgaand dienstjaar. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Geen 

Plafondbedrag Geen 

Portefeuillehouder Financieel beleid en beheer 

Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning 

 
 

Argumentatie 
Reserve ingesteld voor de technische verwerking van jaarresultaten. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven. 
De reserve “verplichtingen voorgaand dienstjaar” opnemen in deze reserve. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

02.Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar 2015 2.041 326 2.367 0
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3. Reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar  
 

Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 

 bestemmingsreserve (overig) 

 
Beleidsnota/ 
Beheersplan 

 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

 

Vorming  

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 0 

Dotatie  

Bestedingen  

Rentebeleid  

Drempelbedrag  

Plafondbedrag  

Portefeuillehouder Financieel beleid en beheer 

Budgethouder  

 

Argumentatie 
In het kader van het minimaliseren van het aantal reserves.  
Deze reserve samen voegen met de “reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar”. 
 
Voorstel: 
Reserve in 2015 opheffen en overhevelen naar de “reserve nog te bestemmen resultaat vorig 
boekjaar”. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

03.Reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar 2015 326 0 326 0
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4. Reserve groot onderhoud openbare ruimte 8740101 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 

o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte meerjarig borgen. 
Het gaat met name om openbare verlichting, kunstwerken en wegen. De 
reguliere onderhoudsbegroting voorziet hier niet in. 

Vorming In 2003 is incidenteel een bedrag van € 1.215.875 toegevoegd aan deze 
reserve. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 882.094 

Dotatie Er vindt geen jaarlijkse dotatie plaats. 

Bestedingen 

 
 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Openbare Ruimte 

Budgethouder Afdelingshoofd OpRu 

 

Argumentatie 
Het saldo van deze reserve is toereikend om de geplande werkzaamheden te kunnen doen. Als alles 
volgens schema wordt uitgevoerd is deze reserve einde 2015 leeg. 
 
Aangezien er geen structurele dotatie plaatsvindt zullen in de toekomst keuzes moeten worden 
gemaakt hoe de openbare ruimte onderhouden moet worden. Hiervoor is het noodzakelijk de 
prestaties (acties) en kosten te koppelen aan aanvaardbare risico’s. Dit noemen we zgn. 
“assetmanagement”. In 2015 en 2016 zullen hier nadere voorstellen voor worden gedaan.  
De provincie vraagt om een goed meerjarig inzicht in vervangingen en grootonderhoud van de 
kapitaalgoederen.  
 
Voorstel: 
Reserve handhaven in afwachting van: 
o Assetmanagement (prestaties (acties) en kosten koppelen aan risico’s 
o Heldere paragraaf kapitaalgoederen: Wegen en bruggen, groen, openbare verlichting en 

wegmeubilair, speeltoestellen, kunstwerken (bruggen en duikers). Heeft aandacht van de 
provincie 

 

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

04.Reserve groot onderhoud openbare ruimte 2015 882 568 1.450 -0 
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5. Reserve subsidies restauratie monumenten 8740102 
 

Soort reserve o algemene reserve 
o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Middelen om monumenten in stand te houden die niet voorkomen op de 
rijks-monumentenlijst. 

Vorming Storting in het verleden. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 265.968 

Dotatie Naar aanleiding van een raadsbesluit bezuinigingen van 16-2-2010 zijn de 
jaarlijkse stortingen (€ 26.650) voor een periode van 5 jaar vanaf 2010 
stopgezet.  

Bestedingen Op basis van een subsidiebeschikking 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Monumentenzorg 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: Krachtige Kernen 

 

Argumentatie 
In afwachting van het in de begroting 2015 (pagina 32) aangekondigde nieuwe monumentenbeleid 
inclusief erfgoed zijn de reguliere dotaties na 2015 nog niet ingevuld. Het nieuwe monumentenbeleid 
zal een financiële paragraaf bevatten inclusief heroverweging van deze reserve. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven in afwachting van “monumentenbeleid inclusief erfgoed”. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

05.Reserve subsidies restauratie monumenten 2015 266 0 29 237

2016 237 0 0 237

2017 237 0 0 237

2018 237 0 0 237

2019 237 0 0 237
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6. Reserve egalisatiekosten vuilophaal en –verwerking 8740103 
Soort reserve o algemene reserve 

 bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
o bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Afvalbeleidsplan 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Reserve is bedoeld om jaarlijks sterke schommelingen in tarieven voor 
vuilophaal en vuilverwerking te voorkomen. 

  

Vorming Een positief saldo van de opbrengsten voor afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten na aftrek van exploitatie-uitgaven en kapitaallasten 
betreffende afvalinzameling en afvalverwijdering wordt aan deze reserve 
toegevoegd. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 736.536 

Dotatie Jaarlijks wordt het positief verschil tussen geraamde kosten en opbrengsten 
toegevoegd. 

Bestedingen Jaarlijks wordt het negatief verschil tussen geraamde kosten en 
opbrengsten onttrokken aan de reserve. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Afvalbeleid 

Budgethouder Afdelingshoofd OpRu 

 

Argumentatie 
Geen bijzonderheden. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven. 
 

 
 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

06.Reserve egalisatiekosten vuilophaal en –verwerking 2015 737 0 106 631

2016 631 0 90 540

2017 540 0 107 433

2018 433 0 84 350

2019 350 0 104 246
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7. Reserve grote infrastructurele werken 8740104  
 

Soort reserve o algemene reserve 
o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Investeringen in de openbare ruimte om verbeteringen in de infrastructuur 
te bereiken. 

Vorming Najaarsnota 2007. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 6.151 

Dotatie In 2015 wordt er € 64.000 toegevoegd voor een taakstelling op grijs/groen. 
Zie blz. 9 begroting 2015. 

Bestedingen In 2016 wordt het bedrag van € 64.000 weer onttrokken aan deze reserve. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer 

Budgethouder afdelingshoofd OpRu 

 

Argumentatie 
Er is een soortgelijke reserve, namelijk de reserve Groot onderhoud openbare ruimte.  Hier geldt het 
beleidsuitgangspunt: “het minimaliseren van het aantal reserves”. Het geringe saldo na verplichtingen 
komt beschikbaar voor toevoeging aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Jaarstukken 2015: saldo van deze reserve   € 6.151 
Begroting 2015 
- Toevoeging jaarschijf 2015  + € 63.718 
- Onttrekking jaarschijf 2016  -/- € 63.889 
   € 5.980 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen eind 2016. 
Saldo na mutaties 2015 toevoegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

07.Reserve grote infrastructurele werken 2015 6 64 6 64

2016 64 0 64 0
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8. Reserve rioolheffingen 8740105 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Reserve om de tarieven voor rioolheffing in een meerjarig perspectief op 
een gelijk niveau te houden. 

Vorming  

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 0 

Dotatie Jaarlijks wordt het positief verschil tussen geraamde kosten voor riolering 
en opbrengsten toegevoegd. 

Bestedingen Jaarlijks wordt het negatief verschil tussen geraamde opbrengsten en 
kosten voor riolering aan de reserve onttrokken. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Waterbeleid en Riolering 

Budgethouder Afdelingshoofd OpRu 

 

Argumentatie 
Gelet op de nieuwe wettelijke ontwikkeling genoemd in de nota Reserves (en voorzieningen) 2015-
2018 bij 2.2.5 wordt deze reserve bij het opstellen van de jaarstukken 2014 omgezet in een 
voorziening. 
 
Reserve is opgeheven in de jaarstukken 2014.  
 
Voorstel: 
Reserve inclusief mutaties vanaf 1 januari 2015 overhevelen naar de voorziening rioolheffingen. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

08.Reserve rioolheffingen 2015 0 0 0 0
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9. Reserve kwaliteitsimpuls 8740106 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Kwaliteitsimpuls aan de groene omgeving. 

Vorming De reserve kwaliteitsimpuls is in de 1
e
 Berap 2014 ingesteld en vervangt de 

bestemmingsreserve dorpsuitleg. Het saldo van € 185.000 van de reserve 
dorpsuitleg is per 1 januari 2014 toegevoegd aan deze reserve. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 184.542 

Dotatie Via de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) en bijdragen uit 
anterieure overeenkomsten. 

Bestedingen Investeringsbijdragen aan de groene omgeving. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Grondbedrijf 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: Krachtige kernen. 

 

Argumentatie: 
Voor de begroting 2016 een plan beschikbaar hebben. Op basis daarvan meer gevoel krijgen bij het 
benodigde bedrag. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven in afwachting van nieuw beleid. 
 

 
 

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

09.Reserve kwaliteitsimpuls 2015 185 0 0 185

2016 185 0 0 185

2017 185 0 0 185

2018 185 0 0 185

2019 185 0 0 185
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10. Reserve vitalisering landelijk gebied (VLG) 8740201 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Een structureel kwalitatieve verbetering van het woon-, werk- en 
leefklimaat.  

Vorming Vanuit de reserve WMO Beheer is van 2006 -2013 jaarlijks €750.000 
toegevoegd. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 1.993.710 

Dotatie Het jaarlijks niet bestede deel van het jaarlijks budget VLG wordt 
toegevoegd aan deze reserve. 

Bestedingen 2015: € 8.000 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag € 0 

Plafondbedrag € 8.400.000 

Portefeuillehouder Ruimtelijke ontwikkeling 

Budgethouder Programmanager Economische Kracht en Werk 

 

Argumentatie 
De uitvoeringsperiode is beëindigd en de projecten zijn uitgevoerd. Dus deze reserve kan worden 
opgeheven. 
 
Jaarstukken 2015: saldo van deze reserve   € 1.993.710 
Begroting 2015 
- Onttrekking jaarschijf 2015  -/- € 7.782 
   € 1.985.928 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen.31 december 2015. 
Saldo na mutaties 2015 toevoegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

10.Reserve vitalisering landelijk gebied (VLG) 2015 1.994 0 1.994 -0 
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11. Reserve uitvoering programma gebiedsontwikkeling Noord Oost 
Twente 8740203 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Uitvoeringsprogramma gebiedsvisie Noordoost Twente “verbinden maakt 
sterk”. 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Middelen die de investeringen in de gebiedsontwikkeling Noord Oost 
Twente kunnen dekken met als doel het versterken van de 
sociaaleconomische positie van Noord Oost Twente. 

Vorming Bij kadernota 2013 is vanuit de reserve VLG € 1.000.000 overgeheveld 
naar deze reserve voor mede financiering van projecten welke de 
sociaaleconomische positie van Noordoost Twente bevorderen. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 935.500 

Dotatie Eenmalige storting vanuit de reserve VLG 

Bestedingen Cofinanciering Leader 3 (2015-2020) € 250.000 
Interim regeling groene diensten € 250.000 
Diverse uitvoeringsprojecten gebiedsvisie € 120.000 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing. 

Plafondbedrag Niet van toepassing. 

Portefeuillehouder Ruimtelijke ontwikkeling 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: Krachtige kernen. 

 

Argumentatie 
Geen wijzigingen. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

11.Reserve uitvoering programma gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente 2015 936 0 0 936

2016 936 0 0 936

2017 936 0 0 936

2018 936 0 0 936

2019 936 0 0 936
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12. Reserve toeristenbelasting 8740401 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing. 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Incidenteel bekostigen van toekomstige recreatieve investeringen. 
Investeringen in de toeristische sector worden door de doelgroep 
opgebracht. 

Vorming In het verleden is een deel van de opbrengst toeristenbelasting en 
forensenbelasting aan deze reserve toegevoegd. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 78.948 

Dotatie Geen jaarlijkse dotatie. M.i.v. 2011 werd de volledige opbrengst 
toeristenbelasting en forensenbelasting toegevoegd aan de algemene 
middelen. 

Bestedingen 2015: Saldo van € 78.948 vrijgevallen in reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Vrijetijdseconomie 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: Economische kracht en 
werk 

 

Argumentatie 
Deze reserve is in de begroting 2015 opgeheven waarbij een bedrag van € 79.000 is vrijgevallen in de 
reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.  
 
Voorstel: 
Geen wijzigingen. Reserve is al opgeheven. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

12.Reserve toeristenbelasting 2015 79 0 79 -0 
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13. Reserve 800-jarig bestaan Tubbergen 8740402 
Soort reserve o algemene reserve 

 bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Aanwending t.b.v. de viering van het 800 jarig bestaan van Tubbergen in 
het jaar 2080. 

Vorming Startkapitaal voor viering van het 800 jarig bestaan van Tubbergen. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 255 

Dotatie In 1992 is door het beheerscomité Tubbergen 800 jaar éénmalig een 
bedrag (ingelegd is in 1980 f.100,= ofwel € 45,= ) in de gemeentekas 
gestort. Jaarlijkse dotatie van 4 % rente 

Bestedingen Niet van toepassing. 

Rentebeleid Jaarlijkse dotatie van 4 % rente 

Drempelbedrag Niet van toepassing. 

Plafondbedrag Niet van toepassing. 

Portefeuillehouder Vrijetijdseconomie 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke Effecten: Economische Kracht en 
Werk 

 

Argumentatie 
De afgelopen 2 jaar geen bestedingen ten laste van deze reserve. 
 
Aangezien het gaat om een marginaal bedrag, te besteden over 65 jaar stellen we voor om deze 
reserve te laten vervallen. 
 
Het saldo komt beschikbaar voor toevoeging aan de reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen. 
 
Jaarstukken 2015: saldo van deze reserve   € 255 
Laatste dotatie in de vorm van rente (2015)   € 10 
Saldo van de reserve komt dan op   € 265 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen 31 december 2015. 
Saldo na mutaties 2015 toevoegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 

 

  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

13.Reserve 800-jarig bestaan Tubbergen 2015 0 0 0 0
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14. Reserve evenementensponsoring 8740403 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Stimuleren van grootschalige evenementen. 

Vorming In het verleden zijn gelden toeristenbelasting toegevoegd. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 302.659 

Dotatie Geen jaarlijkse dotatie. 

Bestedingen Incidentele bijdrage aan het ondersteunen van de organisatie van 
grootschalige meerjarige evenementen met een toeristische- en 
promotionele waarde. 
2015: Met name Picknick Noord Oost Twente 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag € 100.000 (Raadsbesluit 1-9-2006) 

Portefeuillehouder Vrijetijdseconomie 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: Economische kracht en 
werk.  

 

Argumentatie 
Vanuit het thema Vrijetijdseconomie is EKW momenteel bezig om in samenwerking met de sector te 
kijken naar de wijze waarop meer bezoekers en meer bestedingen gegenereerd kunnen worden in de 
gemeente Tubbergen. Daarvoor is een stip aan de horizon gezet en wordt gekeken naar een 
versterkte structuur en samenwerking van waaruit alles plaatsvindt. Evenementen maken er uiteraard 
ook onderdeel van uit. Deze dragen ook bij aan meer bezoekers en meer bestedingen. De vraag is 
alleen waar ga je wel/niet/meer op inzetten? Momenteel krijgen wij individuele  subsidieverzoeken 
voor evenementen die wij eenzijdig beoordelen. Uiteindelijk streven we naar een situatie waarbij de 
sector zelf gaat bepalen welke evenementen er toe doen en van belang zijn voor de gemeente 
Tubbergen.  
 
We willen de reserve evenementensponsoring aanwenden voor het opzetten van een 
samenwerkingsstructuur en het verstrekken van (aanjaag)subsidies voor evenementen. Dit voor 
bijvoorbeeld een periode van 3 jaar. Na het zomerreces is het raadsvoorstel gereed.   
 
De huidige omvang van de reserve is € 280.000. Conform het raadsbesluit uit 2006 was voor deze 
reserve blijkbaar een plafond ingebouwd van € 100.000. Aan dit raadsbesluit is geen uitvoering 
gegeven en in het lopende project is derhalve geen rekening gehouden met dit plafond. Vanwege het 
proces dat momenteel bezig alsmede het feit dat het terugdraaien van de forensenbelasting uit deze 
reserve wordt gefinancierd is het niet wenselijk om raadsbesluit alsnog uit te voeren. College dient 
raad te verzoeken geen uitvoering aan dit besluit te geven! 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven. 
Opzetten samenwerkingsstructuur en het verstrekken van  (aanjaag)subsidies voor evenementen. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

14.Reserve evenementensponsoring 2015 303 0 23 280
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15. Reserve WWB inkomensdeel/crisismaatregelen 8740504 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Gelden te reserveren voor tegenvallers als gevolg van de economische 
recessie in bijvoorbeeld legesopbrengsten bouwvergunningen en 
uitkeringen WWB. 

Vorming In de programmabegroting 2014 is besloten de reikwijdte van deze reserve 
op te rekken tot een reserve voor crisismaatregelen. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 360.964 

Dotatie Eenmalige middelen hiervoor vrijgemaakt. 

Bestedingen Als gevolg van de economische recessie voor tegenvallers in bijvoorbeeld 
legesopbrengsten bouwvergunningen en uitkeringen WWB. 
2015 € 200.000 
2016 € 100.000 
2017 €   61.000 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Financieel beleid en beheer 

Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning 

 

Argumentatie 
Het restant saldo is in de begroting 2015 bestemd voor crisismaatregelen verdeeld over de jaren 2015 
t/m 2017. Bij het afsluiten van 2017 wordt de reserve dan opgeheven. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

15.Reserve WWB inkomensdeel/crisismaatregelen 2015 361 -100 100 161

2016 161 0 100 61

2017 61 0 61 -0 
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16. Reserve toekomstige uitbreiding onderwijs voorzieningen 
8740505 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Middelen om toekomstige uitbreidingsinvesteringen in 
onderwijsvoorzieningen mogelijk te maken. 

Vorming Destijds is voor de nieuw/verbouw Canisius stapsgewijs middelen uit de 
exploitatie afgezonderd voor dit doel. De nieuw/verbouw is gerealiseerd. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 132.364 

Dotatie Voorstel in jaarstukken 2014 om € 73.000 toe te voegen vanuit de 
voorziening groot onderhoud schoolgebouwen. Om deel van de motie 
BUMA over de jaren 2015 (€ 36.000), 2016 (€ 24.000) en 2017 (€ 13.000)  
op te vangen. 

Bestedingen Kosten voor nieuw/verbouw. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Onderwijs 

Budgethouder Programmanager Maatschappelijke Effecten: Krachtige Kernen 

 

Argumentatie 
De afgelopen 2 jaar geen bestedingen ten laste van deze reserve. 
De realisatie van nieuw/verbouw Canisius is voltooid. We verwachten nog een investering in de 
Wiekslag. 
 
De voorziening groot onderhoud schoolgebouwen (zie nr. 36) is afgewikkeld in de jaarstukken 2014. 
Op genoemde voorziening lag een claim van € 73.000 (begroting 2015 pagina 9) voor de jaren 2015 
t/m 2017. In de jaarstukken 2014 is voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve toekomstige 
uitbreiding onderwijsvoorzieningen. 
 
Deze reserve wordt daarnaast betrokken bij het nog op te stellen rapport over de toekomstige 
huisvestingsbehoefte onderwijs. Op pagina 10 van de begroting 2015 is dit rapport aangekondigd. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven in afwachting rapport toekomstige huisvestingsbehoefte onderwijs. 
Deze reserve gebruiken voor de afwikkeling van de claim van de nu opgeheven voorziening groot 
onderhoud schoolgebouwen. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

16.Reserve toekomstige uitbreiding onderwijs voorzieningen 2015 132 73 36 169

2016 169 0 24 145

2017 145 0 13 132

2018 132 0 0 132

2019 132 0 0 132
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17. Reserve bonusgelden doelgroepenbeleid 0-13 jarigen 8740507 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Uitvoering doelgroepenbeleid. 
Ontwikkelingsimpuls in de doelgroep 0-13 jarigen. 

Vorming Ontvangen bonusgelden. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 68.870 

Dotatie Eenmalig ontvangen bonusgelden in het kader van de stimuleringsregeling 
kinderopvang. 

Bestedingen  

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Publieke gezondheid en zorg 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten, Omzien naar elkaar. 

 

Argumentatie 
Er is geen concreet bestedingsdoel voor deze reserve. De afgelopen 2 jaren geen bestedingen 
geweest. Wij stellen voor deze reserve op te heffen. 
 
Het saldo na verplichtingen komt beschikbaar voor toevoeging aan de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. 
 
Jaarstukken 2015: saldo van deze reserve   € 68.870 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen 1 januari 2015. 
Saldo na mutaties 2015 toevoegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

17.Reserve bonusgelden doelgroepenbeleid 0-13 jarigen 2015 69 0 69 0
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18. Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan 
jeugdwerkloosheid 8740512 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Het bevorderen van de jeugdwerkgelegenheid en het verminderen van 
jeugdwerkloosheid. Gemeente is gelijkwaardige partner die wil stimuleren 
en faciliteren om gezamenlijk het probleem van jeugdwerkeloosheid op te 
lossen. 

Vorming Eenmalige storting van € 750.000 vanuit het vrij besteedbare deel van de 
reserve VLG 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 352.972 

Dotatie Geen jaarlijkse dotatie 

Bestedingen Kosten van het stimuleren en faciliteren van aanpak jeugdwerkeloosheid en 
bevorderen jeugdwerkgelegenheid. 
 
2015: 

 Bestrijding werkloosheid oudere werknemers 45 tot 57 jaar 
(€ 55.000) 

 Incidenteel budget 2012 t.b.v. tegengaan van jeugdwerkloosheid 
(€ 26.000) 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Werkgelegenheid en arbeidsparticipatie 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten, Omzien naar elkaar 

 

Argumentatie 
Doel waarvoor deze reserve in het leven is geroepen is actueel. 
 
Wij adviseren hiervoor een actieplan te ontwikkelen die aansluit op de uitgangspunten van het 
beleidsplan “Omzien naar elkaar”. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven in afwachting actieplan. 
 

 
 
 

  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

18.Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid 2015 353 0 81 272

2016 272 0 0 272

2017 272 0 0 272

2018 272 0 0 272

2019 272 0 0 272
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19. Reserve binnensportaccommodaties Tubbergen 8740513  
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Met het realiseren van een nieuwe sporthal Tubbergen wordt een groot 
deel van het tekort zaaloppervlak binnen de gemeente opgelost. Tevens is 
er een adequate oplossing van het tekort aan geschikt vloeroppervlak voor 
het bewegingsonderwijs. 

Vorming In de kadernota 2009 is een bestemmingsreserve gevormd (uit reserve 
dorpsuitleg) voor de realisatie van een binnensportacc. in dorp Tubbergen 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 1.101.380 

Dotatie Resultaatbestemming 2014 € 103.620 

Bestedingen Reserve wordt aangewend voor de investeringsbijdrage i.v.m. het 
realiseren van een nieuwe sporthal in dorp Tubbergen naast het overdekt 
zwembad. € 1.205.000. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Sport 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: krachtige kernen 

 

Argumentatie 
Op basis van het kader ‘bundelen reserves’ m.b.t. projecten/investeringen wordt de reserve majeure 
projecten ingesteld. Wij stellen voor het saldo en de bestemming van de reserve 
binnensportaccommodaties Tubbergen toe te voegen aan de reserve majeure projecten. 
 
Jaarstukken 2015: saldo van deze reserve   € 1.101.380 
Begroting 2015 
- Toevoeging resultaatbestemming 2014 (subsidie provincie)  + € 103.620 
   € 1.205.000 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen in 2015. 
Reserve overhevelen naar de reserve majeure projecten. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

19.Reserve binnensportaccommodaties Tubbergen 2015 1.101 104 1.205 0
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20. Reserve centrum jeugd en gezin 8740517 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Realisatie centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

Vorming  

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 263.640 

Dotatie  

Bestedingen programmajournaal 1 2015 pilot van de CJG 2.0.€ 264.000 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Participatiewet 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: Omzien naar elkaar 

 

Argumentatie 
In het programmajournaal 1 is voorgesteld deze reserve in te zetten voor de pilot van de CJG 2.0. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

20.Reserve centrum jeugd en gezin 2015 263 0 264 -0 
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21. Reserve transitiekosten Wsw 8740518 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

De initiële kosten van het transitietraject Wet Sociale Werkvoorziening op te 
vangen. 

Vorming In 2012/2013 zijn middelen uit de reserve incidenteel beschikbaar 
algemene middelen afgezonderd. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 155.368 

Dotatie De jaarlijks niet bestede middelen worden weer toegevoegd voor 
toekomstige uitgaven. 

Bestedingen De kosten van het transitietraject herstructurering Soweco zullen in de 
eerste helft van 2015 meer concreet worden. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Participatiewet 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: Omzien naar elkaar 

 

Argumentatie 
Geen bijzonderheden. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven. 
 

 

 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

21.Reserve transitiekosten Wsw 2015 155 0 155 0
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22. Reserve sportontwikkeling 8740519 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Privatisering groot onderhoud buitensport 

Vorming Ingesteld voor privatisering groot onderhoud buitensport 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 16.405 

Dotatie  

Bestedingen  

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Sport 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: krachtige kernen 

 

Argumentatie 
Het project privatisering groot onderhoud buitensport is afgerond. Het achterstallig onderhoud is 
uitgevoerd. Wij stellen voor deze reserve op te heffen. 
 
Het saldo na verplichtingen komt beschikbaar voor toevoeging aan de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. 
 
Jaarstukken 2015: saldo van deze reserve   € 16.405 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen 1 januari 2015. 
Saldo toevoegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

22.Reserve sportontwikkeling 2015 16 0 16 0
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23. Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 8740601 
Soort reserve o algemene reserve 

 bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
o bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) gemeentelijke gebouwen 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” en 
“vervangingsinvesteringen” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. 
De gemeentelijke gebouwen dienen een adequaat niveau van onderhoud te 
hebben. 

Vorming  

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 2.007.825 

Dotatie Jaarlijks wordt op basis van een meerjarige onderhoudsplanning een 
dotatie aan de voorziening gedaan. In deze dotatie wordt rekening 
gehouden met een kostenindex 

Bestedingen Groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. (zoals geraamd in de 
MOP-rapportage worden gedekt uit deze reserve) 
 
 In 2015 wordt een uitname gedaan van €374.000 ter dekking van een deel 
van de investeringsbijdrage nieuwe sporthal Tubbergen. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Maatschappelijke vastgoed 

Budgethouder Afdelingshoofd Administratie en Beheer 

 

Argumentatie: 
1. Het nieuwe MOP zal in 2015 ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad. 
2. De provincie vraagt om een goed meerjarig inzicht in vervangingen en grootonderhoud van de 

kapitaalgoederen. 
3. Verwacht wordt dat het nieuwe MOP beperkte financiële consequenties gaat hebben. Op het 

moment van  de voorbereiding op de begroting, het raadsperspectief, zijn deze nog niet duidelijk. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven in afwachting nieuwe MOP. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

23.Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 2015 2.008 216 417 1.807

2016 1.807 227 0 2.034

2017 2.034 239 0 2.273

2018 2.273 258 0 2.531

2019 2.531 271 0 2.803
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24. Reserve organisatie verkiezingen 8740602 
Soort reserve o algemene reserve 

 bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
o bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Reserve ter egalisatie van de kosten van verkiezingen 

Vorming Met ingang van 2013 worden de kosten van de organisatie van 
verkiezingen gedekt uit deze reserve. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 9.113 

Dotatie Jaarlijks wordt € 16.000 toegevoegd 

Bestedingen Afhankelijk van het aantal verkiezingen in een jaar wordt per verkiezing 
€ 16.000 beschikt voor dekking van de organisatiekosten. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag € 0 (jaar waarin geen verkiezingen gepland staan) 

Plafondbedrag € 32.000 (maximaal 2 geplande verkiezingen per jaar) 

Portefeuillehouder Burgerzaken 

Budgethouder Afdelingshoofd Klant Contact Centrum 

 

Argumentatie 
In het beleid is aangegeven dat als bedragen binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen de 
reserve voor opheffing in aanmerking komen. Wij stellen voor deze reserve op te heffen. 
 
De jaarlijkse dotatie van € 16.000 (op basis van 1 verkiezing per jaar) wordt omgezet in een 
structureel budget organisatie verkiezingen. Afhankelijk van de hoeveelheid verkiezingen wordt 
jaarlijks het budget bepaald. 
 
Het saldo na verplichtingen komt beschikbaar voor toevoeging aan de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. 
 
Jaarstukken 2015: saldo van deze reserve   € 9.113 
Dotatie 2015  + € 16.000 
Onttrekking 2015  -/- € 16.000 
   € 9.113 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Het opheffen van deze reserve heeft een relatief gering effect op het resultaat van 2017. Een 
meevaller die wordt meegenomen in het raadsperspectief 
 
Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 
€ 16.000        (voordeel in exploitatie) 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen in 2015. 
Saldo na mutaties 2015 toevoegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
Budgettaire effecten 2016 t/m 2019 verwerken in raadsperspectief 2016. 
 

 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

24.Reserve organisatie verkiezingen 2015 9 16 25 0
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25. Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut 8741006 
 

Soort reserve o algemene reserve 
o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Afboeken van boekwaarden van investeringen met een maatschappelijk 
nut. 

Vorming In de kadernota 2009 is besloten om ten behoeve van het afboeken van 
boekwaarden van investeringen met een maatschappelijk nut een 
bestemmingsreserve in te stellen. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 50.238 

Dotatie Éénmalige storting zoals aangegeven in de kadernota 2009. Jaarlijkse 
dotatie van 4 % rente. 

Bestedingen Afboeken van boekwaarden van investeringen met een maatschappelijk 
nut. 

Rentebeleid Jaarlijkse dotatie van 4 % rente. 

Drempelbedrag Het totaal van de nog resterende boekwaarde. 

Plafondbedrag Het totaal van de nog resterende boekwaarde. 

Portefeuillehouder Maatschappelijk vastgoed 

Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning 

 

Argumentatie 
Eind 2018 zijn alle boekwaarden afgeschreven.  
 
Aan deze reserve wordt conform bestaand beleid een bedrag aan rente gedoteerd. In het reserve- (en 
voorzieningen)beleid hebben we aangegeven het toerekenen van rente aan reserves zoveel mogelijk 
te beperken. Ook hebben we aangegeven een notitie Integraal rentebeleid op te nemen in de 
begroting. 
 
Het saldo na verplichtingen komt eind 2018 beschikbaar voor toevoeging aan de reserve incidenteel 
beschikbare algemene middelen. 
 
Saldo eind 2018   € 24.903 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen eind 2018. 
Saldo na mutaties toevoegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

25.Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut 2015 50 2 35 17

2016 17 8 9

2017 9 6 3

2018 3 3 0
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26. Reserve wegvallen structureel dividend Essent 8741009 
 

Soort reserve o algemene reserve 
o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Opvangen van het wegvallend structureel dividend Essent d.m.v. 
renteopbrengst bestemmingsreserve.  

Vorming Kadernota 2009, storting deel van de eenmalige opbrengst verkoop 
aandelen handels- en leveringsbedrijf Essent aan RWE. € 2.070.000 - 
€ 746.264 = € 1.323.736 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 1.323.740 

Dotatie Éénmalige storting opbrengst verkoop aandelen Essent 

Bestedingen Geen aanwending van de reserve omdat bedrag in stand moet blijven. 
Rentecomponent compenseert wegvallend dividend Essent. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag € 1.324.000 

Plafondbedrag € 1.324.000 

Portefeuillehouder Financieel beleid en beheer 

Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning. 

 

Argumentatie 
Deze reserve opheffen, mits er budgettaire ruimte in het raadsperspectief 2016 kan worden gevonden 
voor de gederfde inkomsten van structureel circa € 53.000  
 
Het saldo na verplichtingen komt beschikbaar voor toevoeging aan de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. 
 
Jaarstukken 2015: saldo van deze reserve   € 1.323.740 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Deze reserve zorgt voor de dekking van gederfde inkomsten. In het reserve- (en voorzieningen)beleid 
hebben we aangegeven het rekenen met rente rond reserves zoveel mogelijk te beperken. Ook 
hebben we aangegeven een notitie Integraal rentebeleid op te nemen in de begroting. Rentebeleid is 
meer dan alleen de reserves, daarom kunnen we vooruitlopend daarop de rentecomponent op dit 
moment nog niet elimineren  
 
Voorstel: 
Reserve opheffen.in 2015. 
Saldo na mutaties 2015 toevoegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

26.Reserve wegvallen structureel dividend Essent 2015 1.324 0 1.324 0
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27. Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 8741010 
 

Soort reserve o algemene reserve 
o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Wanneer reserve 1 en 2 van het “drieluik” op orde zijn worden vrij 
besteedbare incidentele middelen toegevoegd aan deze reserve. 

Vorming Vrij besteedbare incidentele middelen toegevoegd aan deze reserve 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 2.887.986 

Dotatie Vrij besteedbare incidentele middelen worden volgens de systematiek van 
het drieluik toegevoegd aan deze reserve. Afromen algemene reserve 
i.v.m. ratio (systematiek drieluik). Positieve resultaten in (grond)exploitatie.  

Bestedingen De raad kan hieraan jaarlijks bij het raadsperspectief voor de begroting of 
afzonderlijk raadsbesluit bestedingsrichtingen geven. Aanvullen algemene 
reserves (systematiek drieluik). Negatieve resultaten in (grond)exploitatie 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Financieel beleid en beheer 

Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning 

 

Argumentatie 
Onderstaande bestemmingsreserves komen beschikbaar voor de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. 
 

 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven (systematiek drieluik). 
Bij de behandeling van het raadsperspectief 2016 geeft de raad invulling aan het vrij besteedbare 
saldo. 

 

Overzicht incidenteel beschikbare algemene middelen 

(bedragen × € 1.000)

07.Reserve grote infrastructurele werken 5.980

10.Reserve vitalisering landelijk gebied (VLG) 1.985.928

13.Reserve 800-jarig bestaan Tubbergen 265

17.Reserve bonusgelden doelgroepenbeleid 0-13 jarigen 68.870

22.Reserve sportontwikkeling 16.405

24.Reserve organisatie verkiezingen 9.113

25.Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut 24.903

26.Reserve wegvallen structureel dividend Essent 1.323.740

28.Reserve Cogasgelden 2.805

30.Egalisatiereserve algemene uitkering 757.282

Totaal 4.195.291

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

27.Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 2015 2.888 6.421 3.214 6.095

2016 6.095 0 302 5.793

2017 5.793 0 -11 5.803

2018 5.803 0 -229 6.033

2019 6.033 0 -62 6.095
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28. Reserve Cogasgelden 8741011 
 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Niet van toepassing 

Vorming Uitgekeerd (uit te keren) extra dividend Cogas voor de jaren 2010 t/m 2015. 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 12.305 

Dotatie 2015 is laatste jaar van ontvangst extra dividend Cogas. 

Bestedingen Niet van toepassing 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Financieel beleid en beheer 

Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning 

 

Argumentatie 
Deze reserve wordt nog ingezet in het jaar 2015. Bij het afsluiten van 2015 wordt de reserve dan 
opgeheven. 
 
Het saldo na verplichtingen komt beschikbaar voor toevoeging aan de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. 
 
Jaarstukken 2015: saldo van deze reserve   € 12.305 
Onttrekking 2015  -/- € 9.500 
   € 2.805 
 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen eind 2015. 
Saldo na mutaties 2015 toevoegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

28.Reserve Cogasgelden 2015 12 0 12 -0 
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29. Reserve desintegratie en frictiekosten 8741013 
 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing. 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

In 2013 is een eenmalige bijdrage van € 500.000 verstrekt aan 
Noaberkracht  

Vorming Niet van toepassing. 

Omvang  
per 1 januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 0 

Dotatie 2015: Terugstorting door Noaberkracht Dinkelland Tubbergen € 500.000 

Bestedingen 2015: Doorsluizen van de bijdrage Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
naar de algemene reserve exploitatie. € 500.000 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing. 

Plafondbedrag Niet van toepassing. 

Portefeuillehouder Financieel beleid en beheer 

Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur en Management ondersteuning. 

 

Argumentatie 
Op basis van het kader ‘bundelen reserves’ en de geraamde de terug storting van Noaberkracht en de 
doorsluizing naar de algemene reserve in 2015 stellen wij voor deze reserve op te heffen. 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen in 2015 en de toekomstige mutaties, zoals destijds besloten, afwikkelen in de 
algemene reserve exploitatie. 
 

 

 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

29.Reserve desintegratie en frictiekosten 2015 0 0 0 0



Formats reserves en voorzieningen 2015-2018 gemeente Tubbergen  

32 
 

30. Egalisatiereserve algemene uitkering 8741014 
 
Soort reserve o algemene reserve 

 bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
o bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing. 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Uitgangspunt is om voor 2015 e.v. jaren de algemene uitkering exclusief de 
integratie uitkering sociaal domein, stabiel te houden op een bepaald 
niveau verhoogd met een jaarlijkse index.  
 
Het opvangen van fluctuaties in de algemene uitkering gemeentefonds om 
een solide raming van deze uitkering in de exploitatie op te nemen. 

Vorming Jaarlijks wordt het deel van de algemene uitkering boven de gestelde 
omvang van toegevoegd aan deze reserve. 

Omvang  
per 1 januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 648.198 

Dotatie Indien de algemene uitkering van een toekomstige jaarschijf in een 
circulaire hoger is dan de berekende niveaus van het corresponderende 
jaar, worden deze in die jaarschijf gedoteerd aan deze reserve. 
 
Indien de algemene uitkering van het lopende jaar of een voorafgaand jaar 
hoger is dan begroot, worden deze ook toegevoegd aan deze reserve. 

Bestedingen Indien de algemene uitkering van een toekomstige jaarschijf in een 
circulaire lager is dan de berekende niveaus van het corresponderende 
jaar, worden deze in die jaarschijf onttrokken aan deze reserve. 
 
Indien de algemene uitkering van het lopende jaar of een voorafgaand jaar 
lager is dan begroot, worden deze onttrokken aan deze reserve. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet van toepassing. 

Plafondbedrag Niet van toepassing. 

Portefeuillehouder Financieel beleid en beheer 

Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning 

 

Argumentatie: 
Het doel waarvoor deze reserve destijds in het leven is geroepen is niet meer houdbaar omdat: 

 De schommelingen veroorzaakt door de economie en het “samen trap op trap af” met de rijks 
bestedingen mogen best zichtbaar zijn in de hoogte van de algemene uitkering en in het 
verlengde daarvan in de gemeentelijke begroting. 

 De invoering van het sociaal domein met ingang van 2015 noopt tot transparantie en 
inzichtelijkheid van de werkelijke inkomsten en de daaraan gekoppelde uitgaven. 

 Schommelingen in de algemene uitkering onderdeel maken uit van de risico’s die als basis 
worden gebruikt van ons weerstandsvermogen. 

 In ons beleid uitgegaan wordt van zo weinig mogelijk reserves. 
 
In het actuele begrotingsjaar 2015 wordt het mechanisme nog in stand gehouden. 
 
Jaarstukken 2014: saldo van deze reserve   € 648.198 
Begroting 2015 
- Toevoeging jaarschijf 2015  + € 459.084 
- Onttrekking jaarschijf 2015  -/- € 250.000 
Programmajournaal 2015 
- Onttrekking jaarschijf 2015  -/- € 100.000 
   € 757.282 
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Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
 
In de begroting zitten de reservemutaties tot 2015 die bekend zijn t/m de meicirculaire 2014. 
In het programmajournaal 1 worden de mutaties van de september- en decembercirculaire 
meegenomen. Daarbij is rekening gehouden met de taakmutaties van 2015. 
 
Het opheffen van deze reserve heeft budgettaire gezien invloed. 
 
 Jaar 2016  Jaar 2017  Jaar 2018 Jaar 2019 
Geen onttrekkingen t/m meicirculaire: 
€ 50.000 € 50.000 € 150.000 € 0 (nadeel in exploitatie) 
Geen dotaties t/m meicirculaire: 
€ 298.877 € 146.549 € 146.990 € 146.990 (voordeel in exploitatie) 
Geen dotatie september en december circulaire (programmajournaal 1): 
€ 48.000 € 159.000 € 394.000 € 667.000 (voordeel in exploitatie) 
 
Saldo onttrekkingen en dotaties: 
€ 296.877 € 255.549 € 390.990 € 813.990 (voordeel in exploitatie) 
 
Bovengenoemde voordelen worden meegenomen in het raadsperspectief. 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen per 31 december 2015. 
Saldo na mutaties 2015 toevoegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
Budgettaire effecten 2016 t/m 2019 verwerken in raadsperspectief 2016. 
 

 

 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

30.Egalisatiereserve algemene uitkering 2015 648 459 1.107 0
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31. Algemene reserve, grondexploitatie 8770201 
 
Soort reserve  algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
o bestemmingsreserve (overig) 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Nota grondbeleid. 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Buffer voor activiteiten verband houdend met de risico’s van de exploitatie 
van gronden voor woningbouw en bedrijfsterreinen. 

Vorming De reserve grondexploitatie samen met de reserve voorlopige resultaten 
grondexploitatie fungeren als buffer voor risico`s in de grondexploitatie. 
Deze buffer is in de begroting 2015 vastgesteld op € 2.750.000. 
 
Deze reserve (samen met de algemene reserve exploitatie) maakt 
onderdeel uit van de berekening van de ratio weerstandsvermogen 
(drieluik). 

Omvang  
per 1 januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 251.106 

Dotatie Voeding vanuit de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen, bij 
een tekortkoming van de ratio (systematiek drieluik). 

Bestedingen Reserve wordt ingezet: 

 In geval van calamiteiten. 

 Afromen i.v.m. ratio (systematiek drieluik)  

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Wordt bepaald door de som van de algemene reserves bij de berekening 
van de ratio weerstandsvermogen. In het raadsperspectief, begroting en 
jaarstukken wordt de berekening geactualiseerd. 

Plafondbedrag De drempel is tevens het plafond. 

Portefeuillehouder Grondbedrijf 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: Krachtige Kernen 

 

Argumentatie 
De buffer van deze reserve bedraagt € 2.750.000. Uiteraard wordt de som van de algemene reserves 
afgezet tegen de ratio weerstandsvermogen. 
 
Aan deze reserve wordt conform bestaand beleid een bedrag aan rente gedoteerd. In het reserve- (en 
voorzieningen)beleid hebben we aangegeven het toerekenen van rente aan reserves zoveel mogelijk 
te beperken. Ook hebben we aangegeven een notitie Integraal rentebeleid op te nemen in de 
begroting. Rentebeleid is meer dan alleen de reserves, daarom kunnen we vooruitlopend daarop de 
rentecomponent op dit moment nog niet meenemen. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven. 
 

 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

31.Algemene reserve, grondexploitatie 2015 251 3.374 460 3.166

2016 3.166 201 87 3.280

2017 3.280 231 77 3.434

2018 3.434 506 77 3.863

2019 3.863 501 77 4.287
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32. Reserve voorlopige resultaten grondexploitatie 8780201 
 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 

o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 

 bestemmingsreserve (overig) 
Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Nota grondbeleid. 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Stabiele grondexploitatie met stabiele grondprijzen. 

Vorming De voorlopige resultaten op grondexploitatieplannen worden ten gunste (bij 
overschotten) of ten laste (bij tekorten) van de reserve gebracht.   

Omvang  
per 1 januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 2.486.981 

Dotatie Voeding vanuit de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen, bij 
een tekortkoming van de ratio (systematiek drieluik). 
In onderstaand staatje betreffen de dotaties de verwachte voorlopige 
resultaten over de komende jaren. 

Bestedingen Reserve wordt ingezet: 

 In geval van calamiteiten. 

 Afromen i.v.m. ratio (systematiek drieluik) 
2015 dotatie aan de algemene reserve grondexploitatie. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Wordt bepaald door de som van de algemene reserves bij de berekening 
van de ratio weerstandsvermogen. In het raadsperspectief, begroting en 
jaarstukken wordt de berekening geactualiseerd. 

Plafondbedrag De drempel is tevens het plafond. 

Portefeuillehouder Grondbedrijf 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: Krachtige Kernen 

 

Argumentatie 
Bij de uitgangspunten in de nota is bepaald om zo weinig mogelijk reserves te vormen. Gezien het 
karakter van deze reserve stellen we voor om deze op te heffen en het saldo toe te voegen aan de 
algemene reserve grondexploitatie. 
 
De middelen die in de meerjarenramingen gemuteerd zijn op deze reserve worden verrekend met de 
algemene reserve grondexploitatie. 
 
Voorstel: 
Reserve opheffen en overhevelen naar algemene reserve grondexploitatie. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

32.Reserve voorlopige resultaten grondexploitatie 2015 2.487 0 2.487 0
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33. Reserve indirecte plankosten 8780203 
 
Soort reserve o algemene reserve 

o bestemmingsreserve (egalisatie) 

o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 

 bestemmingsreserve (overig) 
 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Stabiele grondexploitatie met stabiele grondprijzen. 

Vorming  

Omvang  
per 1 januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 156.258 

Dotatie Dotatie op basis rente. 

Bestedingen De kosten van onderzoeken naar mogelijke uitbreidingen voor woningbouw 
worden gedekt uit deze reserve. 
2015 en 2016: Ambtelijke capaciteit toekomstige bestemmingsplannen. 

Rentebeleid Jaarlijkse dotatie van 4 % rente 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Grondbedrijf 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: Krachtige Kernen 

 

Argumentatie 
Aan deze reserve werd conform bestaand beleid een bedrag aan rente gedoteerd. In het reserve- (en 
voorzieningen)beleid hebben we aangegeven het toerekenen van rente aan reserves zoveel mogelijk 
te beperken. Ook hebben we aangegeven een notitie Integraal rentebeleid op te nemen in de 
begroting. Rentebeleid is meer dan alleen de reserves, daarom kunnen we vooruitlopend daarop de 
rentecomponent op dit moment nog niet meenemen. 
 
Voorstel: 
Reserve handhaven. 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

33.Reserve indirecte plankosten 2015 156 6 40 122

2016 122 6 20 108

2017 108 6 0 114

2018 114 6 0 120

2019 120 6 0 126
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34. Reserve majeure projecten  
 

Soort reserve o algemene reserve 
o bestemmingsreserve (egalisatie) 
o bestemmingsreserve (dekking kapitaallasten) 
 bestemmingsreserve (overig) 

 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing. 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Realiseren van grote projecten. 

Vorming Bij separate raadsvoorstellen. 

Omvang  
per 1 januari 2015 

€ 0 

Dotatie Bij separate raadsvoorstellen. 

Bestedingen Periodieke heroverweging van reeds geaccordeerde maar nog niet gestarte 
majeure projecten. 

Rentebeleid Geen rentetoevoeging. 

Drempelbedrag Niet lager dan door de raad geoormerkte projecten. 

Plafondbedrag Niet hoger dan door de raad geoormerkte projecten. 

Portefeuillehouder Diverse portefeuilles. 

Budgethouder Directie Maatschappelijke Effecten 

 

Argumentatie 
Dit is een nieuwe reserve waarin nog lopende projecten in worden ondergebracht. 
 
Op basis van het kader ‘bundelen reserves’ m.b.t. projecten/investeringen wordt de reserve majeure 
projecten ingesteld. 
 
Elk jaar wordt bij de jaarstukken een actuele stand van alle majeure projecten gegeven. 
 
Het resterende saldo moet gelijk zijn aan de geoormerkte projecten. 
 
Eventuele overtollige middelen komen beschikbaar voor toevoeging aan de reserve incidenteel 
beschikbare algemene middelen. 
 
Nu we deze reserve instellen gaan we deze vullen met het eerste project: 
binnensportaccommodaties Tubbergen  € 1.205.000 
 
Voorstel: 
Reserve instellen. 
Het saldo en de bestemming van de reserve binnensportaccommodaties Tubbergen toevoegen aan 
de reserve majeure projecten. 
 

 
 

  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

34.Reserve majeure projecten 2015 0 1.205 0 1.205

2016 1.205 0 0 1.205

2017 1.205 0 0 1.205

2018 1.205 0 0 1.205

2019 1.205 0 0 1.205
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35. Voorzieningen pensioenen en wachtgelden wethouders 8750601 
 
Voorziening 
 

 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Niet van toepassing 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

(Oud)wethouders kunnen op basis van hun rechtspositie aanspraak maken 
op een pensioenuitkering. Om deze toekomstige verplichting te kunnen 
voldoen, is deze voorziening in het leven geroepen. 

Vorming De gemeente is eigen risicodrager voor de pensioenaanspraken van 
(oud)wethouders in de toekomst. Het uiteindelijke doelvermogen wordt 
berekend aan de hand van de sterftekans (afhankelijk van geslacht en 
leeftijd) en een rekenrente van (op dit moment) 3%. Jaarlijks worden hiertoe 
actuariële berekeningen opgesteld. 

Omvang  
per 1 januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 2.425.417 

Dotatie Op basis van deze actuariële berekeningen wordt getoetst of voorziening 
nog op niveau is en indien noodzakelijk, naast de toevoeging van de 
rekenrente over het saldo, verhoogd ten laste van het resultaat. 

Bestedingen De jaarlijkse pensioenbetalingen aan oud(wethouders) worden ten laste 
van deze voorziening gebracht. 

Rentebeleid Wettelijk niet toegestaan. 

Drempelbedrag Gelijk aan uitkomst van de actuariële berekening (jaarlijks). 

Plafondbedrag Gelijk aan uitkomst van de actuariële berekening (jaarlijks). 

Portefeuillehouder Financieel beleid en beheer 

Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur en Management Ondersteuning 

 

Argumentatie 
Geen wijzigingen. 
 
Voorstel: 
Voorziening handhaven 
 

 
 

 
 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

35. Voorzieningen pensioenen en wachtgelden wethouders 2015 2.425 126 218 2.333

2016 2.333 126 220 2.239

2017 2.239 126 185 2.180

2018 2.180 126 161 2.145

2019 2.145 126 162 2.109
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36. Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen 8760501 
 

Voorziening 
 

 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

De schoolgebouwen dienen een adequaat niveau van onderhoud te 
hebben. 

Vorming De voorziening is gevormd om het onderhoud planmatige te realiseren en 
de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen. 

Omvang  
per 1 januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 80.079 

Dotatie Jaarlijks wordt op basis van een MOP een dotatie aan de voorziening 
gedaan. In deze dotatie wordt rekening gehouden met een kostenindex. 

Bestedingen Met ingang van 2015 is het onderhoud van de scholen voor een 
belangrijkheid deel overgegaan naar de scholen. Een MOP is derhalve niet 
meer van toepassing. 
 
Er is nog een verplichting van € 80.079. 

Rentebeleid Wettelijk niet toegestaan. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Onderwijs 

Budgethouder Programmamanager Maatschappelijke effecten: krachtige kernen 

 

Argumentatie 
Het onderhoud van de scholen gaat voor een belangrijk deel over naar de scholen. De afwikkeling van 
de overdracht van het onderhoud is vastgesteld in de jaarstukken 2014 op € 80.079. 
 
In de begroting 2015 (pagina 9) ligt er voor de jaren 2015 t/m 2017 een claim op deze gelden van 
€ 73.000. In de jaarstukken 2014 is voorgesteld dit bedrag vanuit deze voorziening te storten in de 
reserve toekomstige uitbreiding onderwijsvoorzieningen (nummer 16). 
 
Het restant van deze voorziening komt ten gunste van het rekeningsaldo 2014.  
 
Voorstel: 
Geen wijzigingen. 
 

 
  

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

36. Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen 2015 80 0 0 80

2016 80 0 0 80

2017 80 0 0 80

2018 80 0 0 80

2019 80 0 0 80
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37. Voorziening rioolheffingen 8760603 
 

Voorziening Egalisatievoorziening 

Beleidsnota/ 
Beheersplan 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

Doel/Maatschappelijk 
effect 

Reserve om de tarieven voor rioolheffing in een meerjarig perspectief op 
een gelijk niveau te houden. 
In het GRP is benoemd dat financieel het “ideaal complex” wordt 
nagestreefd. 

Vorming Naar aanleiding van het Gemeentelijk Rioleringsplan 

Omvang per 1 
januari 2015 
(Jaarrekening) 

€ 396.716 

Dotatie Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan. 

Bestedingen Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan. 

Rentebeleid Wettelijk niet toegestaan. 

Drempelbedrag Niet van toepassing 

Plafondbedrag Niet van toepassing 

Portefeuillehouder Waterbeleid en Riolering 

Budgethouder Afdelingshoofd OpRu 

 

Argumentatie 
Conform de notitie BBV wordt deze voorziening bij het opstellen van de jaarstukken 2014 gevormd 
vanuit de reserve rioolheffingen. 
 
Voorstel: 
Voorziening instellen op basis notitie Besluit begroting en verantwoording (BBV). 
 

 
 
 

Mutaties inclusief voorstel jaar Saldo dotatie onttrekking Saldo

begin einde

van het van het 

(bedragen × € 1.000) jaar jaar

37. Voorziening rioolheffingen 2015 397 0 111 286

2016 286 0 99 187

2017 187 0 19 168

2018 168 0 -9 177

2019 177 0 -49 226


