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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de financiële verordening 2017 gemeente Ouder-Amstel staat: “Het college biedt de raad minimaal eens in de zes jaar een beleidsnotitie aan 
over reserves en voorzieningen. De raad stelt deze notitie vast”. 
Het kader voor het omgaan met reserves en voorzieningen is deze nota. De voorgaande nota reserves en voorzieningen dateert van 2011.  
Deze nieuwe, geactualiseerde nota sluit aan bij het strategisch financieel kader van de gemeente, het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV), zoals gewijzigd in 2016 en de huidige inzichten en standpunten van de commissie BBV. 

1.2 Doelstelling 

Doel van deze nota is dat mede inhoud wordt gegeven aan het strategisch financieel beleid van de gemeente en te voldoen aan de eisen van 
de regelgeving. Met deze herijkte nota reserves en voorzieningen stelt de raad kaders vast. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee worden de begrippen en kaders beschreven, daarna volgen de spelregels van reserves en voorzieningen, het 
weerstandsvermogen en het risicoprofiel van de gemeente Ouder-Amstel, het overzicht van de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen en de 
slotbepalingen. Een aantal “regels” zijn omkaderd omdat hier specifiek de aandacht op te vestigen. Maar in de uitvoering is het geheel van de 
nota van belang. 

Hoofdstuk 2 Begrippen en kaders 

Het wettelijk kader voor reserves en voorzieningen wordt  gevormd door het BBV. Daarnaast heeft de commissie BBV via notities, stellige 
uitspraken en richtlijnen het kader verder ingevuld. Het met de raad besproken strategische financiële kader is tevens een belangrijk 
uitgangspunt. 
In onderstaande tabel is het onderscheid tussen de reserves en de voorzieningen samengevat. 
Hieruit blijkt dat er bij het instellen van een reserve een beleidskeuze moet worden gemaakt door de raad. Bij een voorziening is die keuze 
beperkt. Hierop wordt bij voorzieningen nader ingegaan. 
 

Onderwerp Reserve Voorziening 

Verantwoordelijkheid gemeenteraad is bevoegd college is bevoegd 

Wijziging bestemming mogelijk via raadsbesluit niet mogelijk 

Onderdeel van: eigen vermogen vreemd vermogen 
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Onderwerp Reserve Voorziening 

Toevoeging resultaat bestemmend;  
het resultaat van de baten en lasten 
leidt tot een storting respectievelijk 
onttrekking aan de reserve; 
 
raadsbesluit is vereist. 
 
Directe toevoeging is niet 
toegestaan.   

resultaat bepalend; 
 
de storting in een voorziening is 
een last voor de begroting en komt 
direct ten laste van de exploitatie; 

Onttrekking directe onttrekking (via exploitatie) 
is niet toegestaan. 

directe onttrekking is verplicht 

Financiële onderbouwing niet verplicht, wel wenselijk verplichte onderbouwing 

Indeling - algemene reserve   
- bestemmingsreserve 

Voorzieningen voor: 
- verplichtingen en verliezen 
- bestaande risico’s 
- egalisatie van kosten 
- bijdragen van derden 

 

2.1 Reserves 

De reserves worden samen met het resultaat na bestemming gerekend tot het eigen vermogen (artikel 42 en 43 BBV). Er zijn twee soorten 
reserves: 
1. Algemene reserves; dit zijn reserves waaraan de raad geen specifieke bestemming heeft gegeven; deze dienen om risico’s in algemene zin 

op te vangen (bufferfunctie); 
2. Bestemmingsreserves; dit zijn reserves waar de raad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. 

 
Reserves kennen een aantal functies. De volgende functies zijn te onderscheiden: 
a) Bufferfunctie; 
b) Inkomensfunctie 
c) Financieringsfunctie 
d) Bestedingsfunctie 
e) Egalisatiefunctie 

 
Ad. a. De bufferfunctie van reserves 
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De reserves vormen een buffer voor het opvangen van onverwachte tegenvallers. De reserves maken het mogelijk noodzakelijke financiële 
aanpassingen niet schoksgewijs te laten verlopen. De reserves kunnen een buffer zijn voor de in de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing opgenomen risico’s. Meestal zijn dit de zogenaamde algemene reserves en de bestemmingsreserves die nog geen 
onomkeerbare aanwending kennen. 
 
Ad. b. De inkomensfunctie van reserves 
Reserves worden, wanneer zij in liquide vorm aanwezig zijn, rentedragend uitgezet bij ’s Rijksschatkist (verplicht). Hierdoor worden (zeer 
beperkt tot geen) rente inkomsten gegenereerd. Dit is t/m 2017 ook de situatie in Ouder-Amstel 
 
Ad. c. De financieringsfunctie van reserves 
Tot en met 2017 wordt in Ouder-Amstel bij de financiering van investeringen gebruik gemaakt van reserves. Hierdoor wordt er geen rente aan 
derden betaald. We speken dan over financiering met eigen vermogen in tegenstelling tot financiering met vreemd vermogen (=leningen van 
een bank).  
 
Ad. d. De bestedingsfunctie van reserves 
De bestedingsfunctie betekent dat er een (periodieke) reservering plaatsvindt om (te zijner tijd) de realisatie van een bepaalde activiteiten 
mogelijk te maken. Bestemmingsreserves worden gevormd na besluitvorming door de raad voor bepaalde specifieke bestemmingen en hebben 
daarmee een bestedingsfunctie. Een voorbeeld hiervan zijn de bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten. 
 
Ad. e. De egalisatiefunctie van reserves 
Reserves kunnen worden gevormd om of baten en lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Pieken en dalen in de exploitatie kunnen 
zodoende worden vermeden. Een voorbeeld hiervan is de reserve ten behoeve van het variabel (ook wel groot onderhoud genoemd) van de 
infrastructuur. 
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2.2 Voorzieningen 

De voorzieningen worden gevormd voor (art 44 BBV): 
- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; 
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang 

redelijkerwijs is te schatten; 
- 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; 

- de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35 (BBV), eerste lid, 
onder b. 

- De van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 
 

Aan voorzieningen zijn de volgende voorwaarden/spelregels verbonden: 
- Voor jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume mag geen voorziening worden 

gevormd. 
- Toevoeging en onttrekking aan voorzieningen vindt plaats ten laste of ten gunste van de exploitatie. 
- Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan, tenzij de waardering van de voorziening tegen netto contante waarde is of 

de voorzieningen als gevolg van bijdragen van derden dit verplicht stellen. 
- Inflatiecorrectie ten laste van de exploitatie is toegestaan. 

 
Uit voorgaande blijkt dat voorzieningen gebonden zijn aan zeer strakke wettelijke (spel)regels. Bij het hoofdstuk spelregel voorzieningen 
(hierna) wordt hier nader op ingegaan. 

Hoofdstuk 3 Spelregels Reserves 

3.1 Inleiding spelregels reserves 

 

De beleidslijn in Ouder-Amstel is dat er terughoudend wordt omgegaan met het instellen van bestemmingsreserves. Dit vanuit de gedachte dat 
de door gemeente verkregen middelen moeten worden ingezet ter realisatie van beleidsdoelen en niet “opgepot” moeten worden. Instelling van 
een reserve dient daarom ook altijd een beleidsdoel. Dit doel wordt bij de instelling van een reserve vastgelegd. Indien het doel is gerealiseerd 
kan de reserve vrijvallen (=worden ingezet voor een ander doel). 

 
Om dit terughoudende principe te ondersteunen zijn hierna een aantal beleidsregels opgenomen, die hier mede invulling aan geven. Hierbij is 
ook inhoud gegeven aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn. 
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3.2 Instellingscriteria reserves 

Bij het instellen van reserves gelden de volgende criteria: 
- Een bestemmingsreserve wordt ingesteld voor een concreet, in principe binnen een vooraf bepaalde tijd te realiseren, door de raad vast 

te stellen doel.  
- Het instellen van reserves dient bij raadsbesluit plaats te vinden. 
- In het raadsbesluit wordt, voor zover van toepassing, aangegeven: 

o De soort reserve en dat zijn: een algemene reserve, een bestemmingsreserve of een reserve ter dekking van kapitaal- of 
huurlasten. 

o Het doel waarvoor de reserve wordt gevormd. 
o Het motief voor de instelling. 
o De gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang. 
o De omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel). 
o De start- en eventueel de einddatum van de reserve. 

- Voor alle bestemmingsreserves wordt per reserve door het college één budgethouder aangewezen. 

3.3 Mutaties reserves 

Toevoegingen 
- Toevoegingen aan reserves worden door de raad goedgekeurd via het vaststellen van de begroting/jaarrekening en de 

begrotingswijzingen. 
- In de jaarrekening worden de toevoegingen aan elk van de reserves verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting door de raad 

is goedgekeurd. Daarboven is een raadsbesluit vereist. 
- Conform het BBV is het niet toegestaan om rente direct aan de reserves toe te rekenen. Het toevoegen van rente aan reserves moet via 

de bestemming van het rekeningsaldo lopen. Rentetoevoeging aan reserves is een uitzondering die door de raad wordt vastgesteld. 
Rentetoevoeging aan de reserves kan volgens BBV alleen plaatvinden indien er sprake is van een te bepalen omslagrente. Er moet dus 
sprake zijn van leningen van derden. 

Omdat er in Ouder-Amstel t/m 2017 geen sprake is van een lening van een derde en er dus ook geen omslagrente is, is er geen 
rentetoevoeging aan de reserves mogelijk en worden de noodzakelijke verhoging van de reserves opgenomen in de begroting en de 
jaarrekening. Indien er na 2017 wel sprake is van aangetrokken geldleningen, zal er eveneens geen rentetoevoeging aan de reserves 
plaatsvinden. Hiermee blijft de raad bepalen welke toevoegingen er wel/niet plaatsvinden. 

 
 

Onttrekkingen 
- Onttrekkingen aan de reserves vinden plaats na een besluit van de raad via het vaststellen van de begroting/rekening en 

begrotingswijzigingen  
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- In de rekening worden de onttrekkingen aan elk van de reserves verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting door de raad is 
goedgekeurd. Daarboven is een raadsbesluit vereist. 

- Onttrekkingen mogen niet tot gevolg hebben dat een reserve negatief wordt. 
- Bijdragen uit reserves aan een deel van de exploitatie of investeringen zijn maximaal gelijk aan de bijbehorende werkelijke lasten. 
- De raad is bevoegd om onttrekkingen te doen aan een reserve die afwijkt van het vastgestelde doel. 

3.4 Bevoegdheden college 

In beginsel is het toevoegen en onttrekken een bevoegdheid van de raad. Een uitzondering op de regel vormen die reserves waar al met een 
raadsbesluit is bepaald dat de samenhangende exploitatiesaldi, ongeacht hun omvang, altijd ten gunste of ten laste van een specifieke reserve 
worden gebracht. Belangrijke overweging daarbij is of het resultaat “onlosmakelijk” verbonden is met de betreffende reserve. In die gevallen 
zou dit namelijk leiden tot een technisch resultaatbestemmingsvoorstel. Door dit vooraf vast te laten stellen door de raad, worden dergelijke 
voorstellen voorkomen. Uiteraard geldt dat ook in het geval van automatische resultaatafwikkeling wel verantwoording plaatsvindt in de 
jaarrekening, alleen worden technische resultaatbestemmingsvoorstellen voorkomen. 
Het betreft de volgende huidige reserves: 

 Reserve dekking kapitaallasten gemeentehuis 

 Reserve dekking afschrijving schoolgebouw 

 Reserve dekking huurlasten Jan Hekmanschool 

 Reserve Infrastructurele werken 

 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 

 Reserve ruimtelijke projecten (nieuw in 2017) 

 Reserve cultuurfonds 

 alle (nog in te stellen) reserves die een gelijksoortige bestemming hebben. 
 

Deze uitzondering wordt toegepast, als: 
a) de mutatie past binnen het beleid en de doelstellingen van de betreffende reserve en 
b) de mutatie geen consequenties heeft voor eerder vastgestelde onttrekkingen aan de betreffende reserve in de begroting. 
c) de beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd in de begroting worden gerealiseerd. 
 
Deze uitzondering is vastgelegd in de “Hoofdlijnennotitie resultaatbestemming 2007” van de 
commissie BBV. 

3.5 Opheffen reserves 

Wanneer het doel waarvoor een reserve is gevormd vervalt of is gerealiseerd, dan wordt de reserve opgeheven.  
Het opheffen van een reserve kan alleen via een raadsbesluit. 
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3.6 Wijzigen van doel of bestemming 

Als het doel van een reserve in belangrijke mate wijzigt (het nieuwe doel ligt niet in de lijn van het oorspronkelijke doel), dan valt het saldo van 
de reserve vrij en wordt opgeheven. Dit kan alleen na het nemen van een raadsbesluit. Het instellen van een reserve voor het gewijzigde doel 
is een bevoegdheid van de raad. 

3.7 Presentatie 

Artikel 54 BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke reserve en de mutaties (toevoegingen en 
onttrekkingen) worden vermeld. Een overzicht per reserve geeft inzicht in: 
- het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
- de toevoegingen of onttrekkingen uit hoofde van het voorgaande boekjaar; 
- de toevoegingen of onttrekkingen bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening; 
- de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd; 
- het saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 

 
Daarnaast geeft (mede om te voldoen aan het BBV) het overzicht van de reserves in de begroting en jaarstukken inzage in: 

- de soort reserve en dat zijn: een algemene reserve, een bestemmingsreserve of een reserve ter dekking van (structurele) lasten (m.n. 
kapitaal- en huurlasten); 

- het doel waarvoor de reserve wordt gevormd; 
- het motief voor de instelling; 
- het nummer van het raadsbesluit tot instellen van de reserve; 
- de gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang; 

Hoofdstuk 4 Spelregels Voorzieningen 

4.1 Inleiding spelregels voorzieningen 

Zoals al eerder aangegeven kennen voorzieningen veel strakkere regels dan de reserves. Ze moeten minimaal voldoen aan de hierna te 
noemen criteria. Toch is er voor een aantal voorzieningen een keuzemogelijkheid voor de raad en die zijn: 

1. Het wel/niet instellen van een voorziening tot egalisatie van kosten. Hierbij moet het dan wel gaan over kosten die niet gedekt worden 
door een bijdrage van een derde. Dus voor een voorziening ter egalisatie van kosten van het rioolbeheer (voor zover deze middelen 
verkregen zijn vanuit de heffing) is er geen keuzevrijheid voor de raad om te kiezen voor of een voorziening of een bestemmingsreserve. 
Dan is het altijd een voorziening. 
Maar de raad kan wel een keuze maken om wel/geen voorziening in te stellen voor het egaliseren van het variabele onderhoud van 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de fluctuatie in de jaarlijkse lasten te egaliseren via een egalisatiereserve. 
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De keuze is in Ouder-Amstel gemaakt om ter egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van materiële vaste activa, die niet worden 

gedekt door een bijdrage van een derde d.m.v. heffingen of leges, te kiezen voor de vorm van de bestemmingsreserve. 

 
2. De tweede keuze is de voorziening i.r.t. riolering, maar ook afval om deze in te zetten voor de egalisatie van de lasten of voor de 

dekking van de investeringen voor deze taken. T/m 2017 is het een voorziening ter egalisatie van de exploitatielasten; In het nieuw op te 
stellen rioolbeheerplan (GRP) zal dit opnieuw worden onderbouwd en kan de keuze opnieuw worden gemaakt. Dit laatste geldt in 
principe na iedere voorziening, waarbij wel sprake moet zijn van een bestendige gedragslijn. 

4.2 Instellingscriteria voorzieningen 

Het BBV schrijft een aantal criteria voor (art 44 BBV) waaraan het vormen van een voorziening moet voldoen: 
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. 
- Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te 

schatten. 
- 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 (egalisatie) van lasten over een 
aantal begrotingsjaren. 

- De bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35 1b BBV. 
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering de van de Europese en Nederlandse 

overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten 
van volgende begrotingsjaren. 
 

Een voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het geschatte risico. Indien er een kans is dat een risico zich 
zal voordoen en de omvang van het risico niet goed is in te schatten, dan kan er geen voorziening worden getroffen. Het risico  moet dan 
meegenomen worden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (W&R) bij de programmabegroting en de jaarrekening. 
Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: 
 
  Kans voordoen van verplichting, verlies of risico 

  Zeker Waarschijnlijk Niet uit te 
sluiten 

Omvang 
financieel 
te bepalen? 

Ja Crediteurenschuld Voorziening Paragraaf W&R 

Is in te schatten Voorziening Voorziening Paragraaf W&R 

Nee Paragraaf W&R Paragraaf W&R Paragraaf W&R 
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4.3 Mutaties voorzieningen 

Toevoegingen 
De omvang van voorzieningen dienen toereikend te zijn voor verplichtingen en risico’s, daarom mogen ze niet groter of kleiner zijn dan de 
verplichtingen of risico’s waarvoor ze gevormd zijn. Voorzieningen ter egalisatie van kosten worden afgestemd op de door de raad bepaalde 
kaders (bijvoorbeeld onderhoudsnormen). Indien een voorziening een omvang heeft bereikt die hoger is dan het noodzakelijk niveau, valt het 
meerdere vrij ten gunste van de exploitatie. Bij tekorten dienen de voorzieningen, te worden aangevuld. De mutaties in voorzieningen zijn 
resultaat bepalend en worden rechtstreeks in de jaarrekening verwerkt. Wordt een voorziening alleen voor prijscompensatie geactualiseerd dan 
is het gemiddeld  inflatiepercentage van toepassing zoals opgenomen door het CBS. 
 
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan, tenzij: 

- de voorziening gewaardeerd is tegen netto contante waarde. Rente is gelijk aan de interne rekenrente.  
- de voorziening is gevormd als gevolg van bijdragen van derden waarbij rentetoevoeging verplicht is gesteld. 

 
Aanwendingen 
Aanwendingen worden rechtstreeks ten laste van een voorziening verantwoord en blijven buiten de exploitatie. Negatieve voorzieningen zijn 
niet toegestaan. 
 
Autorisatie van bestedingen vindt plaats door 
Vooraf: Vaststellen van de begroting waarin begrote toevoegingen en aanwendingen worden 
aangegeven. 
Achteraf: De jaarrekening waarin de werkelijke toevoegingen en aanwendingen worden verantwoord. 

4.4 Opheffen voorzieningen 

Voorzieningen worden opgeheven als de verplichting en/of risico waarvoor de voorziening is gevormd is vervallen of is opgehouden te bestaan. 
Wanneer een voorziening wordt opgeheven valt een eventueel saldo vrij ten gunste van de exploitatie.  

4.5 Wijzigen van doel of bestemming 

Het doel van een voorziening kan niet wijzigen, gegeven het verplichte karakter en de strakke wettelijke kaders. Indien het doel niet meer 
bestaat of wijzigt wordt de voorziening opgeheven. 

4.6 Presentatie 

In overeenstemming met artikel 55 BBV dient in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke voorziening en de mutaties 
(toevoegingen en aanwendingen) te worden  vermeld. Een overzicht per voorziening geeft inzicht in: 

- het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
- de toevoegingen; 
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- ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen (indien de verplichting kleiner is dan de omvang van de 
voorziening); 

- de aanwendingen; 
- saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 
En tevens wordt aangegeven welke risico’s hiermee worden afgedekt. 

Hoofdstuk 5 Weerstandsvermogen en risicoprofiel 

Voor wat betreft de reserves ligt er een nadrukkelijke relatie met het weerstandsvermogen en het risicoprofiel van de gemeente. Het 
weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen (wendbaarheid) om haar taken te 
kunnen continueren en waarin de gemeente niet op een andere wijze (bijvoorbeeld via verzekering/ voorziening) kan voorzien. 
Voor het bepalen van de hoogte van het weerstandsvermogen gaat het om een beoordeling van de relatie tussen de beschikbare 
weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de geraamde risico’s. 
Hierna wordt op deze verschillende onderdelen ingegaan. 
 
Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden incidentele en structurele posten onderscheiden.  
 
A. De incidentele weerstandscapaciteit is: 

- algemene reserve niet vrij besteedbaar; 
- algemene reserve vrij besteedbaar; 
- algemene dekkingsreserve; 
- stille reserves. 

 

Tot en met begroting 2017/jaarstukken 2016 werden tot deze posten ook gerekend de bestemmingsreserves cultuurfonds en de reserve 
uitvoering collegeprogramma. Omdat deze bestemmingsreserves een duidelijke bestedingsfunctie hebben is het voorstel deze niet meer te 
rekenen tot de weerstandscapaciteit. 

 

Vanuit een goed strategisch financieel beleid is het voorstel om binnen de algemene reserves een bedrag van 10 % van de begrote lasten (incl. 
toevoeging aan reserves en af te ronden op eenheden van 0,25 mln) te oormerken als een buffer ter opvanging van calamiteiten en risico’s. Op 
basis van de jaarstukken 2016 is dit bedrag € 3,25 mln. Dit is het nieuwe saldo voor de “algemene reserve niet vrij besteedbaar”. Deze reserve 
heeft als minimale ondergrens € 1,0 mln. Indien deze ondergrens wordt bereikt doet het college een voorstel tot herstel van deze bufferfunctie. 

 
Met deze algemene reserve niet vrij besteedbaar kan een periode worden overbrugt indien bijvoorbeeld de inkomsten ineens sterk afnemen 
door veranderend rijksbeleid of bepaalde lasten sterk stijgen. Het surplus hierboven in de algemene reserve is in principe vrij besteedbaar, 
rekening houdend met de noodzakelijke berekende weerstandscapaciteit.  
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Hierdoor kunnen de twee algemene reserves “vrij besteedbaar” en de “algemene dekkingsreserve” worden samengevoegd in één “algemene 
reserve vrij besteedbaar”. 

 
De algemene reserve bevat na deze aanpassingen: 

 De algemene reserve niet vrij besteedbaar en heeft als ondergrens minimaal € 1,0 mln en maximaal 10% van de totale lasten bij 
begroting of jaarrekening. Het doel hiervan is om deze reserve niet te snel in te zetten bij (incidentele) inzet van doelrealisatie. 

 De algemene reserve vrij besteedbaar, die een ondergrens heeft van € 1,0 mln. Deze dient ter borging van de minimale ondergrens van 
de algemene reserve “niet vrij besteedbaar”. 

 
Beiden reserves tezamen zijn een onderdeel van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s, zoals opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en jaarstukken. 
 
Een stille reserves is bijvoorbeeld bezit van de gemeente dat een hogere marktwaarde heeft dan de boekwaarde zoals op de balans is 
opgenomen. Het vastgoed en ook ander bezit van de gemeente bestaat vooral uit bezit dat onderdeel is van de bedrijfsvoering (bijv 
gemeentehuis) van de gemeente of dient ter uitvoering van beleid (bijv sport, onderwijs).  
 

Hierdoor is er geen sprake van een stille reserve, die op korte termijn omgezet kan worden in geld en is daarmee ook geen onderdeel van de 
weerstandscapaciteit. 

 
B. De structurele weerstandscapaciteit is: 

- onbenutte belastingcapaciteit; 
- structurele begrotingsruimte; 
- post onvoorzien. 

 
De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de huidige belasting- en legesheffing en de toegestane/verwachte belasting- en 
legesheffing.  
 
Bij de OZB is de norm om te bepalen of er wel dan geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit de zogenaamde “artikel 12 gemeentewet” 
norm. Dit is de hoogte van OZB die door het ministerie van BZK wordt opgelegd indien een gemeente onder de artikel 12 status valt. In de 
begroting wordt jaarlijks inzicht gegeven of de gemeente Ouder-Amstel boven dan wel onder deze norm zit. Tot en met begroting 2017 zat de 
gemeente onder deze norm en was er dus sprake van een onbenutte belastingcapaciteit. 
Ook is er sprake van onbenutte belastingcapaciteit indien een gemeente bepaalde belastingen niet heeft ingesteld. Uitgaande van de begroting 
2017 heeft de gemeente, van de meest voorkomende belastingen, alleen geen precariobelasting ingesteld. Dit is een vrije keuze van de raad. 
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Daarnaast kan de gemeente de hoogte van de belastingtarieven aanpassen. Ook dit is een keuze van de raad en wordt daarom ook niet 
meegenomen in de onbenutte belastingcapaciteit. 
  
Ten aanzien van leges (bijv. vergunningen) en heffingen (bijv. riool) heeft de gemeente het uitgangspunt dat leges kostendekkend moeten zijn, 
waardoor hier geen “onbenutte belastingcapaciteit” aanwezig is. 
 

De structurele begrotingsruimte en de post onvoorzien worden jaarlijks in de programmabegroting inzichtelijk gemaakt. De structurele 
begrotingsruimte is een uitkomst van het totaal van de geraamde structurele begrotingslasten t.o.v. de totaal van de geraamde structurele 
begrotingsbaten. De post onvoorzien is een structurele post die geraamd wordt om niet voorziene tegenvallers op te vangen. De hoogte hiervan 
wordt door de raad in de begroting vastgesteld. 

 
C. Risico’s 

In de begroting en jaarstukken wordt door het college in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing inzicht gegeven in de mogelijke 
risico’s die de gemeente heeft. 
Als bepaald is waar en welke risico’s worden gelopen, moet worden vastgesteld hoe groot de kans is dat de verschillende risico’s zich zullen 
voordoen. 
 
Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal is aan te geven, wordt bij de bepaling van de gemiddelde risicokans 
gerekend met een variatiebreedte van 20%. Dit geeft de volgende risicokansen: 
 
Klass
e 

Kans Frequentie Risico 
kans 

1 
2 
3 
4 
5 

Onwaarschijnlijk 
Mogelijk 
Komt geregeld voor 
Waarschijnlijk 
Vrijwel zeker 

< 1 keer per 10 jaar 
1 keer per 5-10 jaar 
1 keer per 2-5 jaar 
1 keer per 1-2 jaar 

>1 keer per jaar 

10% 
30% 
50% 
70% 
90% 

 
Het financiële gevolg van een risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Op die 
manier wordt het mogelijk een op de actuele risico’s gefundeerde vergelijking op te stellen tussen de beschikbare en de benodigde 
weerstandcapaciteit. 
 

D.  Weerstandsvermogen 
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en daarbij 
gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weer-standscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beiden wordt in de 
onderstaande figuur weergegeven.  
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Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient de beschikbare weerstandscapaciteit te worden afgezet tegen de benodigde 

weerstandscapaciteit. Omdat er bijna nooit sprake is van het gelijktijdig optreden van alle risico’s wordt hierbij ervan uitgegaan van een 

gemiddeld risico dekkingspercentage van 90%. 

 

In veel Nederlandse gemeenten worden de structurele risico’s bij het berekenen van de ratio van het weerstandsvermogen omgerekend 

naar een eenmalig bedrag. Hiervoor wordt conform de werkwijze van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een 

factor gehanteerd van 2,5. Dit wil zeggen dat de structurele risicoposten voor 2,5 maal hun waarde meetellen. Vanzelfsprekend wordt ook 

de structurele weerstandscapaciteit met een factor 2,5 vermenigvuldigd om de juiste berekening te maken.  

Het voorstel is om dit in de gemeente Ouder-Amstel ook op deze wijze te berekenen. 

 

De ratio weerstandsvermogen wordt hiermee als volgt berekend: 

 
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel x 2,5) 

     Benodigde weerstandscapaciteit (=uitkomst risico-analyse) 

 

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel, die in 

samenwerking tussen de Universiteit Twente en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is opgesteld. 

 

Ratio 

weerstandsvermogen 

Waardering 

weerstandsvermogen 

> 2,0 

1,4 - 2,0 

1,0 - 1,4 

0,8 - 1,0 

0,6 - 0,8 

< 0,6 

Uitstekend 

Ruim voldoende 

Voldoende 

Matig 

Onvoldoende 

Slecht 

 

Risico’s Beschikbare weerstandscapaciteit 

Gewenste weerstandscapaciteit 90% 

Weerstandsvermogen = voldoende capaciteit om de risico’s financieel af te dekken. 
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Het huidige beleid van de gemeente Ouder-Amstel is om de grens voor het minimale structurele weerstandsvermogen te bepalen op 1,00 

als zijnde voldoende. Het voorstel is om dit te handhaven. Hierbij wordt aanvullend voorgesteld dat indien de ratio van het 

weerstandsvermogen daalt onder de 0,8 er maatregelen worden voorgesteld om de weerstandscapaciteit te verbeteren. 

Hoofdstuk 6 Overzicht reserves en voorzieningen 

In de bijlage is een totaaloverzicht opgenomen  van de reserves en voorzieningen van de gemeente Ouder-Amstel zoals die zijn opgenomen in 
de jaarstukken 2016. 
Mutaties of van reserves en voorzieningen of instellen van een nieuwe reserve vindt plaats via de reguliere P&C producten of via een 

raadsbesluit. Dit met in acht neming van de regels zoals deze vastliggen in BBV of zoals in deze nota is opgenomen.  

Naast de in de jaarstukken specifiek genoemde voorzieningen zijn er voorzieningen die volgens artikel 63 lid 8 BBV direct in mindering komen 

op de balanswaarde van het activum (=bezit, vordering of onderhanden werk). Ouder-Amstel kent t/m jaarstukken 2016 alleen de voorziening 

dubieuze debiteuren. 

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 

Citeertitel 
Deze nota wordt aangehaald als de Nota Reserves en Voorzieningen 2017. 
 
Wijziging van de nota 
Uiterlijk na 6 jaar of indien wet- en regelgeving of andere omstandigheden dit vereisen wordt deze nota opnieuw beoordeeld op toepasbaarheid 
en actualiteit, en waar nodig aangepast. Bij het vaststellen van de programmabegroting en jaarstukken wordt  het overzicht van reserves en 
voorzieningen zoals opgenomen in de bijlage geactualiseerd. 
 
Inwerkingtreding 
Deze nota treedt in werking vanaf 1 januari 2017 
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Bijlage: Overzicht reserves en voorzieningen 

 

Onderstaand is opgenomen het totaal overzicht van de reserves en voorzieningen zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde 

jaarstukken dd 13 juli 2017 

 

Algemene reserves 

Omschrijving Stand 01-

01-2016 

Resultaat 

bestemming 

2015 

Toevoegingen Rente 

toerekening 

Onttrek 

kingen  

Vermindering 

i.v.m 

kapitaallasten 

Stand 31-

12-2016 

Algemene reserve niet vrij 

besteedbaar 
1.000.000 

    
  1.000.000 

Algemene reserve vrij besteedbaar 1.309.000 124.000  31.000 11.000 373.000 
 

1.101.000 

Algemene dekkingsreserve 6.650.000       1.550.000   5.100.000 

Totaal algemene reserves 8.959.000 124.390 30.730  10.570 1.923.240 -    7.201.0001 

 

 

Bestemmingsreserves 

Omschrijving Stand 01-

01-2016 

Resultaat 

bestemming 

2015 

Toevoegingen Rente 

toerekening 

Onttrek 

kingen  

Vermindering 

i.v.m 

kapitaallasten 

Stand 31-

12-2016 

Infrastructurele werken/ wegen 499.000 
   

259.000 
 

240.000 

Cultuurfonds 13.000 
     

13.000 

Dekking kapitaallasten 

uitbreiding gemeentehuis 
2.520.000 

  
44.000 

 
324.000 2.240.000 

Dorpshart Duivendrecht 6.623.000 
   

992.000  
 

5.631.000 

Uitvoering collegeprogramma 289.000 
   

17.000  
 

272.000 

Onderhoud gemeentelijke 

gebouwen 
430.000 

 
150.000  

 
136.000  

 
444.000 

Dekking huurlasten Jan 

Hekmanschool 
4.310.000 

   
116.000  

 
4.194.000 

Stimulering Lokale 

Klimaatinitiatieven 
40.000 

   
29.000 

 
11.000 

                                                           
1 Dit bedrag is exclusief het nadelige jaarresultaat ad € 771.000,-- 
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Omschrijving Stand 01-

01-2016 

Resultaat 

bestemming 

2015 

Toevoegingen Rente 

toerekening 

Onttrek 

kingen  

Vermindering 

i.v.m 

kapitaallasten 

Stand 31-

12-2016 

Herplantfonds De Nieuwe Kern 200.000 
     

200.000 

Reserve decentralisaties 200.000 
 

100.000 
 

300.000 
 

0 

Efficiencymaatregelen ambtelijke 

organisatie 
405.000 

   
305.000 

 
100.000 

Reserve Ontwikkeling Duo+ 0 
 

1.913.000  
 

891.000 
 

1.022.000 

Reserve adoptiegroen 0 257.000 
  

147.000 
 

110.000 

Totaal bestemmingsreserves 15.529.000 257.000  2.163.000 44.000  3.191.830 324.000  14.477.000 

 

 

Voorzieningen 

Omschrijving Stand  

1-1-2016 

Vrijgevallen 

bedragen 

Toevoegingen Aanwendingen Stand  

31-12-2016 

Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers 918.000 106.000 200.000 40.000 972.000 

Preventief jeugdbeleid 14.000 
  

14.000 0 

Egalisatie vervanging riolering 3.795.000 
 

1.036.000 
 

4.831.000 

Egalisatie afvalstoffen inzameling 589.000     55.000 534.000 

Totaal voorzieningen 5.316.000 106.000 1.238.000 109.000 6.337.000 

 

 


