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Samenvatting 
Deze kaderstellende nota is de opvolging van de nota uit mei 2011. De wijzigingen en 

aanscherpingen komen voort uit: 

 Wijziging van het BBV in 2016 

 Het gewenste strategisch financieel beleid  

 De bovenliggende financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet 

(de financiële verordening) 

Gekozen is voor een nota die de kaders geeft en daarmee ook 6 jaar mee kan, tenzij 

aanpassing van regelgeving een tussentijdse herziening noodzakelijk maakt. Mutaties 

in de reserves en voorzieningen zijn een normaal onderdeel van de 

programmabegroting en de jaarstukken. 

In de nota wordt uitleg gegeven over het onderscheid tussen reserves en 

voorzieningen en de rol van het college en de raad bij het instellen en mutaties 

hiervan. Veel van de huidige beleidsregels zijn onveranderd en het blijft de inzet om 

terughoudend te zijn met het instellen van bestemmingsreserves. 

De belangrijkste wijziging in het geheel van de reserves is het bepalen van de 

minimum en maximum omvang van de “algemene reserve niet vrij besteedbaar” en 

de minimum omvang van de “algemene reserve vrij besteedbaar”. Het doel van de 

algemene reserve niet vrij besteedbaar is om voldoende buffer te hebben voor externe 

tegenvallers en deze buffer niet te snel in te zetten voor doelrealisatie van incidenteel 

beleid. 

Daarnaast is er een ondergrens voorgesteld  voor de ratio van het 

weerstandsvermogen.  

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In mei 2011 is voor het laatst een nota reserves en voorzieningen door de raad 

vastgesteld. Mede door de wijzigingen van het BBV in 2016 is het noodzakelijk om 

deze nota te actualiseren. Ook zijn er bij de presentatie van het strategisch financieel 

beleid in het voorjaar van 2017 een aantal accenten gelegd, die verankerd moeten 

worden in de kaderstellende nota’s. 

 

Wat is er aan de hand? 
In de financiële verordening 2017 van de 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”. 

Deze nota is het kader hoe de gemeente omgaat met reserves en voorzieningen.  

Deze nieuwe, geactualiseerde nota sluit aan bij het voorgestelde strategisch financieel 

beleid van de gemeente, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), zoals 

gewijzigd in 2016 en de huidige inzichten en standpunten van de commissie BBV. 
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Wat gaan we doen? 
De opzet van de nota heeft een andere insteek dan de voorgaande nota’s reserves en 

voorzieningen. De voorgaande nota’s gaven ook een limitatieve opsomming van alle 

dan aanwezige reserves en voorzieningen. Dit bekende ook dat deze nota eigenlijk 

frequent moest worden herzien. Het voorstel is nu dat er een kadernota wordt 

voorgelegd met een looptijd van 6 jaar. Hierin worden de principes vastgelegd hoe de 

gemeente omgaat met de opzet en inhoud van reserves en voorzieningen. De 

mutaties in het aantal reserves resp voorzieningen wordt door de raad resp college 

besloten en leidt niet tot een aanpassing van deze nota. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
In de nota reserves en voorzieningen 2017 zijn een aantal punten opgenomen, 

waarvan de belangrijkste zijn: 

 De gemeenteraad gaat over het wel/niet instellen en opheffen van een reserve. 

Het college is verantwoordelijk voor het instellen van de noodzakelijke 

voorzieningen. Een voorziening vervalt als de onderliggende verplichting vervalt.  

 

 Rond de keuze voor voorzieningen is er weinig wettelijke ruimte voor een 

eigenstandig beleid. Een voorziening vloeit voort uit een verplichting die gemeente 

heeft jegens een derde (bijv. pensioenverplichting). Een voorziening is onderdeel 

van het vreemd vermogen. 

 

 De gemeente Ouder-Amstel blijft terughoudend met het instellen van 

bestemmingsreserves. 

 

 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, is 

(in het verleden al) gekozen voor de vorm van de bestemmingsreserve. Hiervoor 

kan ook een voorziening worden ingesteld, hetgeen stringente eisen stelt aan het 

beheer van de hier onderliggende meerjarenonderhoudsplannen en de 

kaderstelling van de raad in relatie tot deze onderhoudsplannen. 

 

 De algemene reserve bevat na vaststellen van deze nota: 

1. De algemene reserve niet vrij besteedbaar met als ondergrens € 1,0 mln en en 

als bovengrens 10% van de totale lasten bij begroting of jaarrekening . 

 

2. De algemene reserve vrij besteedbaar, die een ondergrens heeft van € 1,0 mln. 

Deze dient minimaal ter borging van de minimale ondergrens van de algemene 

reserve “niet vrij besteedbaar”. Deze reserve heeft geen bovengrens. 

Deze twee algemene reserves 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. 

 

 Het huidige beleid van de gemeente Ouder-Amstel is om de grens voor het 

minimale structurele weerstandsvermogen te bepalen op 1,0 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. 
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 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. 

 

 

 
Wat hebben we hiervoor nodig? 
De kaderstelling zelf kost geen inzet van extra middelen. De onderbouwing van 

voorzieningen en/of bestemmingsreserves is onderdeel van de bedrijfsvoering. De 

uitkomsten hiervan kunnen wel effecten hebben op de benodigde middelen. Indien 

hier sprake van is zullen deze bij of de P&C producten of de beheerplannen aan de 

orde worden gesteld. Vooralsnog is er geen aanleiding om een financieel effect als 

gevolg van deze nota te veronderstellen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Gemeentelijke organisatie en DUO+. 

 
Wat is het vervolg? 
Nota reserves en voorzieningen 2017 in uitvoering nemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 


