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Bijlage bij de begroting 2022

Bijlage: Reserve- en voorzieningenbeleid
Op 1 juli 2013 heeft de raad kennis genomen van onze notitie over het reserve- en
voorzieningenbeleid. Daarin hebben wij uitgebreid verslag gedaan van alle op dat moment
beschikbare reserves en voorzieningen en het daarmee samenhangende beleid. In artikel 11 van de
door de raad vastgestelde Financiële verordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2021 is bepaald
dat het college jaarlijks de reserves en voorzieningen actualiseert in een aparte bijlage bij de
begroting. Hierin wordt per reserve/voorziening ingegaan op het doel en de hoogte van de
betreffende reserve of voorziening.
Met het vaststellen van deze financiële verordening heeft de raad ingestemd met de wijziging van
de rentesystematiek. Er vindt met ingang van 2021 geen toerekening van rente meer plaats over het
eigen vermogen. De bespaarde-rente systematiek, die tot 2021 gold is dus losgelaten.
In het accountantsverslag bij de jaarrekening 2020 heeft onze accountant een aantal aanbevelingen
gedaan die relevant zijn voor de eerstvolgende actualisatie van de nota reserves en voorzieningen.
De accountant vraagt daarbij aandacht voor de transparantie en de opbouw van de algemene
dekkingsreserve. Daarnaast wordt geadviseerd op aandacht te besteden aan de aard en het doel van
de egalisatiereserves.
Wij onderschrijven deze aanbevelingen van de accountant en zijn voornemens om de nota reserves
en voorzieningen te actualiseren. Hierbij zal een actieve rol van de gemeenteraad worden
gevraagd, waarbij het logisch is om aan te sluiten bij de volgende raadsperiode (2022 – 2025).
Vooruitlopend hierop hebben wij het onderdeel reserve- en voorzieningenbeleid als een separate
bijlage opgenomen bij de begroting 2022. Deze bijlage is daarmee een startpunt voor het proces
actualisatie nota reserves en voorzieningen.

Reserves
De volgende reserves worden hier verder toegelicht:
• Algemene reserve
• Algemene dekkingsreserve
• Investeringsreserve automatisering
• Investeringsreserve huisvesting onderwijs
• Investeringsreserve instandhouding monumenten
• Investeringsreserve kunst in de openbare ruimte
• Exploitatiereserve personeel
• Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten
• Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds
• Reserve milieuactiviteiten
• Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg
• Investeringsreserve uitvoering centrumplan
• Reserve opbrengst aandelen Essent
• Egalisatiereserve parkeerexploitatie
• Egalisatiereserve sociaal domein
• Investeringsreserve strategische projecten
• Reserve evenementen
• Reserve duurzaamheid
• Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten
• Reserve overdracht gelden stichting herdenking
• Reserve financiële gevolgen Corona (Covid-19)
• Bestemmingsreserve omgevingswet
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Algemene reserve
Doel van de reserve
Deze reserve versterkt het weerstandsvermogen en vervult zodoende een bufferfunctie.
De hoogte van de reserve
De stand van de reserves van de algemene dienst bedraagt per 1 januari 2022 € 3.110.234.

Bestemmingsreserves
1.

Algemene dekkingsreserve

Doel van de reserve
Deze reserve wordt hoofdzakelijk ingezet voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Verder
worden geoormerkte budgetten, die in enig jaar niet of niet volledig zijn benut, via deze reserve
overgeheveld naar het daaropvolgende dienstjaar.
De hoogte van de reserve
De reserve kent per 1 januari 2022 een stand van € 1.843.880. Dat bedrag loopt terug tot
€ 1.727.749 per 1 januari 2024.
2.

Investeringsreserve automatisering

Doel van de reserve
Deze reserve heeft een egaliserend karakter. Wanneer de in het beleidsplan gereserveerde
middelen voor ICT-investeringen in enig jaar niet of niet volledig worden benut of wanneer de
feitelijke ICT-lasten achterblijven bij de voorcalculatie, dan wordt die onderuitputting
gereserveerd. In de omgekeerde situatie wordt deze reserve ingezet voor het incidenteel afdekken
van tekorten.
De hoogte van de reserve
De reserve heeft per 1 januari 2022 een stand van € 1.495.809. In het komende begrotingsjaar
worden vooralsnog geen mutaties voorzien.
3.

Investeringsreserve huisvesting onderwijs

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet voor de dekking van kapitaallasten van huisvestingsvoorzieningen voor
het primair, speciaal en het voortgezet onderwijs. De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor
deze huisvesting. Om die taak binnen objectieve kaders te kunnen uitvoeren, is een verordening
vastgesteld, waarin onder meer is bepaald dat de gemeente en de onderwijsbesturen naar
consensus moeten streven. Eén van de gemaakte afspraken is dat de gemeente jaarlijks een vast
budget voor onderwijsdoeleinden beschikbaar stelt. Ingeval er minder wordt uitgegeven dan
begroot, wordt die vrijval van middelen in het verlengde van deze afspraak aan de onderhavige
reserve toegevoegd. In de omgekeerde situatie worden middelen aan de reserve onttrokken.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 2.857.729. Dat bedrag loopt terug tot
€ 2.845.729 per 1 januari 2024.
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4.

Investeringsreserve instandhouding monumenten

Doel van de reserve
De onderhavige reserve wordt ingezet voor de dekking van investeringslasten of voor het incidenteel
afdekken van subsidies op het gebied van restauratie van monumenten.
De hoogte van de reserve
Deze reserve kent op 1 januari 2022 een stand van € 71.966. In deze planperiode worden geen
mutaties van deze reserve voorzien.
5.

Investeringsreserve kunst in openbare ruimte

Doel van de reserve
De onderhavige reserve wordt ingezet voor de dekking van investeringslasten of voor het incidenteel
afdekken van subsidies op het gebied van kunst. De reserve wordt jaarlijks gevoed met 1% van de
kapitaalinvesteringen, niet zijnde onderhoudswerken.
De hoogte van de reserve
Deze reserve kent per 1 januari 2022 een stand van € 293.012. Dat bedrag loopt geleidelijk op tot
€ 433.012 in het laatste jaar van dit begrotingstijdvak.
6.

Exploitatiereserve personeel

Doel van de reserve
Doel van deze reserve is om incidentele budgetoverschrijdingen binnen de P-begroting af te dekken.
Indien de feitelijke personeelskosten achterblijven bij de vooraf gecalculeerde bedragen, wordt die
onderuitputting aan deze reserve toegevoegd.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 493.858. Daarna worden geen mutaties
meer voorzien.
7.

Exploitatiereserve welzijnsactiviteiten

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet om incidentele overschrijdingen binnen de welzijnsbegroting (geheel of
gedeeltelijk) af te dekken en om incidentele subsidieverzoeken op het terrein van welzijn te kunnen
honoreren. Ingeval de budgetten in de welzijnssfeer in enig jaar niet of niet volledig worden benut,
wordt die onderuitputting gereserveerd.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 747.971. In deze planperiode worden geen
mutaties van deze reserve voorzien.
8.

Egalisatiereserve effecten BTW-Compensatiefonds

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet voor het opvangen van de lokale effecten van het BTWCompensatiefonds (BCF). Indien geen tegenvallers optreden, zullen wij deze reserve inzetten voor
eventuele tegenvallers in het kader van de Vpb-plicht.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 93.079. In dit begrotingstijdvak worden
geen mutaties verwacht.
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9.

Reserve milieuactiviteiten

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet voor de (gehele of gedeeltelijke) afdekking van kapitaallasten van
investeringen in de milieusfeer.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 239.256. Wij voorzien geen mutaties van
deze reserve in de komende planperiode.
10.

Investeringsreserve infra e.d. kop Cauberg

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet voor de gehele of gedeeltelijke dekking van de (kapitaallasten) van
investeringen in de infrastructuur op de kop Cauberg (parkeerplaatsen, toegangswegen e.d.).
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 1.036.555. Dat bedrag loopt geleidelijk op
tot € 1.315.347 in het laatste jaar van dit begrotingstijdvak. Hierbij is geen rekening gehouden met
eventuele vervangingsinvesteringen en groot onderhoud.
11.

Investeringsreserve uitvoering centrumplan

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet ter directe afdekking van de gemeentelijke bijdrage in de
investeringskosten van het centrumplan.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 0.
12.

Reserve opbrengst aandelen Essent

Doel van de reserve
Bij het opstellen van de jaarrekening 2009 is de verkoopopbrengst van de aandelen Essent
toegevoegd aan deze reserve. In totaal ging het daarbij om een bedrag van afgerond € 17,5 miljoen
(eerste tranche). Vervolgens zijn de resterende tranches eveneens toegevoegd aan deze reserve.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 6.624.391. In dit begrotingstijdvak worden
geen mutaties verwacht.
Bij het aanbieden van de programmabegroting 2022 heeft het college een voorstel opgenomen voor
een transactie tussen de reserve opbrengst aandelen Essent en de investeringsreserve strategische
projecten. Deze mogelijke financiële mutatie is nog niet verwerkt in de bovenstaande cijfers.
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13.

Egalisatiereserve parkeerexploitatie

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet om de voor- en nadelen van de parkeerexploitatie te egaliseren. Indien
het feitelijke exploitatieresultaat in positieve zin van de voorcalculatie afwijkt, dan komt dat
voordeel ten gunste van deze bestemmingsreserve. Een afwijking in negatieve zin komt ten laste
van deze reserve.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 2.091.865. In dit begrotingstijdvak worden
geen mutaties verwacht.
14.

Egalisatiereserve sociaal domein

Doel van de reserve
Bij de behandeling van de financiën rondom de 3 decentralisaties heeft de raad besloten om de
budgetten, die het rijk voor de uitvoering van die extra taken beschikbaar stelt, te oormerken.
Zodoende is er een reserve sociaal domein ingesteld, die een egaliserend karakter heeft. Voordelige
verschillen worden aan die reserve toegevoegd, budgetoverschrijdingen komen ten laste van deze
reserve.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 7.154.926. Dat bedrag loopt terug tot
€ 6.975.678 per 1 januari 2025.
Hierbij merken wij wel op dat de inschatting van het verloop van deze reserve sterk afhankelijk is
van de maatregelen die in het sociaal domein worden genomen om de verwachte kostenstijgingen
terug te dringen.
15.

Investeringsreserve strategische projecten

Doel van de reserve
Wanneer zich projecten aandienen, die naar het oordeel van de raad strategisch en economisch van
belang zijn voor onze gemeente en een haalbare businesscase zou kunnen ontstaan door een
eenmalige gemeentelijke investeringsbijdrage, dan kan deze reserve daarvoor worden ingezet.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve is op 1 januari 2022 gecalculeerd op een bedrag van € 1.401.000. Dit
bedrag loopt geleidelijk op tot € 2.203.000 in het laatste jaar van dit begrotingstijdvak. Het
feitelijke verloop van deze reserve is afhankelijk van het tempo waarin zich projecten aandienen,
die aan de gestelde criteria voldoen.
Bij het aanbieden van de programmabegroting 2022 heeft het college een voorstel opgenomen voor
een transactie tussen de reserve opbrengst aandelen Essent en de investeringsreserve strategische
projecten. Deze mogelijke financiële mutatie is nog niet verwerkt in de bovenstaande cijfers.
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16.

Reserve evenementen

Doel van de reserve
Bij de behandeling van de begroting 2019 heeft de raad besloten om een bedrag van in totaal
€ 630.000 aan een bestemmingsreserve toe te voegen, waaruit de kosten van grote evenementen,
eventuele inhuur ten behoeve van het opstellen van visies en storytelling en lobbykosten kunnen
worden betaald. De reserve evenementen is een egalisatiereserve. Extra opbrengsten die direct te
relateren zijn aan evenementen worden gestort in de reserve. Overschrijdingen die het gevolg zijn
van (bijdragen aan) evenementen komen ten laste van deze reserve. Hiermee wordt een
revolverend fonds beoogd. De portefeuillehouder Toerisme en Economie is gemandateerd, met
uitzondering van politiek gevoelige evenementen, tot het doen van uitgaven ten laste van deze
reserve tot een maximumbedrag van € 10.000 per evenement.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve is op 1 januari 2022 gecalculeerd op een bedrag van € 671.761. Dit
bedrag loopt geleidelijk terug tot € 670.261 per 1 januari 2023.
17.

Reserve duurzaamheid

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten van werkzaamheden in het kader van
duurzaamheid, waarbij de eventuele structurele voordelen worden toegevoegd aan deze reserve.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve is op 1 januari 2022 gecalculeerd op een bedrag van € 316.022. Op het
einde van deze planperiode kent deze reserve een stand van € 298.518.
18.

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten van investeringen. De reserve is
ingesteld bij de kadernota 2020 met het doel om de structurele onttrekkingen uit de reserves
inzichtelijk te maken, in lijn met de aanbevelingen uit de notitie structurele en incidentele baten
en lasten van de commissie BBV.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve is op 1 januari 2022 gecalculeerd op een bedrag van € 3.238.948. Dit
bedrag loopt geleidelijk terug tot € 2.311.706 in het laatste jaar van dit begrotingstijdvak.
19.

Reserve overdracht gelden stichting Herdenking

Doel van de reserve
De stichting Herdenking van de Gevallenen van het Verzet is opgeheven. De financiële middelen van
die stichting zijn overgegaan naar onze gemeente, met de verplichting dat dit kapitaal worden
ingezet voor onderhoud van het monument en voor de jaarlijkse organisatie van de
herdenkingsbijeenkomst.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2022 € 132.304. In deze planperiode zijn geen
mutaties voorzien.
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20.

Reserve financiële gevolgen Corona (Covid-19)

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten die gemaakt worden in het kader van de
Corona-epidemie. Daarnaast dient deze reserve als buffer voor gederfde begrotingsinkomsten. Het
college is gemandateerd tot het doen van uitgaven ten laste van deze reserve tot een
maximumbedrag van € 50.000 per maatregel tot een maximum van € 250.000.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve is op 1 januari 2022 gecalculeerd op een bedrag van € 789.743. Het
exacte verloop van deze reserve is moeilijk te voorspellen. Voor de financiële overzichten in dit
onderdeel hebben wij ons gebaseerd op de onttrekkingen die reeds zijn vastgelegd in
begrotingswijzigingen. De verwachte tekorten die in het najaar van 2021 mogelijk nog ten laste van
deze reserve gebracht worden, zijn hier dus nog niet in verwerkt.
21.

Bestemmingsreserve omgevingswet

Doel van de reserve
Deze reserve wordt ingezet om de voor- en nadelen van de budgetten die betrekking hebben op de
omgevingswet te egaliseren. Indien het feitelijke exploitatieresultaat in positieve zin van de
voorcalculatie afwijkt, dan komt dat voordeel ten gunste van deze bestemmingsreserve. Een
afwijking in negatieve zin komt ten laste van deze reserve.
De hoogte van de reserve
De stand van deze reserve is op 1 januari 2022 gecalculeerd op een bedrag van € 122.179. In dit
begrotingstijdvak worden geen mutaties verwacht.
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Voorzieningen
De volgende voorzieningen worden hieronder toegelicht:
• Voorziening dubieuze debiteuren
• Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken
• Voorziening onderhoud gebouwen
• Voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen
• Voorziening bodemsaneringen
• Voorziening niet-WWB debiteuren sociale zaken
• Voorziening onderhoud parkeerplaats Oud Valkenburg
• Voorziening onderhoud wegen
• Voorziening pensioenen wethouders
• Voorziening ontwikkelingen Polfermolen
• Voorziening rioolheffing
• Voorziening afvalstoffenheffing
• Voorziening groot onderhoud parkeergarage
• Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken
• Voorziening kleine woningbouwinitiatieven
• Voorziening fonds ruimtelijke ontwikkeling
• Voorziening personeel
• Voorziening debiteuren TOZO
1.

Voorziening dubieuze debiteuren

Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet voor het afboeken van oninbare vorderingen.
De hoogte van de voorziening
De stand van deze voorziening bedraagt op 1 januari 2022 € 1.335.659. De voorziening wordt
jaarlijks geactualiseerd. In deze planperiode worden per saldo geen mutaties geraamd.
2.

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken.

Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet voor het afboeken van oninbare vorderingen.
De hoogte van de voorziening
De stand van deze voorziening bedraagt op 1 januari 2022 € 64.726. De voorziening wordt jaarlijks
geactualiseerd. In deze planperiode worden per saldo geen mutaties geraamd.
3.

Voorziening onderhoud gebouwen

Doel van de voorziening.
De jaarlijkse onderhoudskosten fluctueren sterk. Om te voorkomen dat de meerjarenbegroting
hierdoor een sterk wisselend beeld te zien geeft, is op basis van een meerjarige onderhoudsplanning
berekend welk (gelijkblijvend) bedrag jaarlijks aan de voorziening gedoteerd moet worden. De
onderhoudskosten worden vervolgens direct ten laste van de voorziening gebracht.
De hoogte van de voorziening
De voorziening kent op 1 januari 2022 een stand van € 218.803. Rekening houdende met het verloop
van de meerjarige onderhoudsplanning loopt dat bedrag terug tot € 6.207 in het laatste jaar van dit
begrotingstijdvak.
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4.

Voorziening onderhoud sportcentrum Polfermolen

Doel van de voorziening
De jaarlijkse onderhoudskosten fluctueren sterk. Om te voorkomen dat de meerjarenbegroting
hierdoor een sterk wisselend beeld te zien geeft, is op basis van een meerjarige onderhoudsplanning
berekend welk (gelijkblijvend) bedrag jaarlijks aan de voorziening gedoteerd moet worden. De
onderhoudskosten worden vervolgens direct op de voorziening in mindering gebracht.
De hoogte van de voorziening
De voorziening kent op 1 januari 2022 een stand van € 0.
5.

Voorziening bodemsaneringen

Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet ter dekking van de kosten van bodemsaneringen.
De hoogte van de voorziening
De stand van deze voorziening bedraagt op 1 januari 2022 € 0.
6.

Voorziening niet-WWB-debiteuren sociale zaken

Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet voor het afboeken van oninbare vorderingen.
De hoogte van de voorziening
De stand van deze voorziening bedraagt op 1 januari 2022 € 16.497. De voorziening wordt jaarlijks
geactualiseerd. In deze planperiode worden geen mutaties geraamd.
7.

Voorziening onderhoud parkeerplaats Oud Valkenburg

Doel van de voorziening
Deze voorziening is in 2011 ingesteld ter dekking van de onderhoudskosten van de parkeerplaats
Oud Valkenburg. De onderhoudskosten worden direct op de voorziening in mindering gebracht.
De hoogte van de voorziening
De voorziening kent op 1 januari 2022 een stand van € 40.700. Op basis van de huidige inzichten
vinden er in deze planperiode geen mutaties plaats.
8.

Voorziening onderhoud wegen

Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet om de voor- en nadelen van de onderhoudsplanning wegen te
egaliseren. Indien het feitelijke exploitatieresultaat in positieve zin van de voorcalculatie afwijkt,
dan komt dat voordeel ten gunste van deze voorziening. Een afwijking in negatieve zin komt ten
laste van deze voorziening.
De hoogte van de voorziening
De voorziening kent op 1 januari 2022 een stand van € 0. Op basis van de huidige inzichten vinden er
in deze planperiode geen mutaties plaats.
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9.

Voorziening pensioenen wethouders

Doel van de voorziening
Deze voorziening moet ingevolge de Begrotingsvoorschriften worden gevormd voor het opvangen van
de pensioenafspraken van voormalige wethouders.
De hoogte van de voorziening
Op basis van gemaakte actuariële berekeningen is een voorziening gevormd voor het opvangen van
de kosten van pensioenverplichtingen. Deze voorziening, die jaarlijks wordt geactualiseerd, kent
per 1 januari 2022 een stand van € 1.896.385.
10.

Voorziening ontwikkelingen Polfermolen

Doel van de voorziening
Bij de behandeling van de kadernota 2017 heeft de raad besloten om eind 2020 te stoppen met de
exploitatie van de Polfermolen. Rekening houdende met de dan nog resterende boekwaarde en met
de sloop- en frictiekosten is met de kennis van dit moment een voorziening nodig in de orde van
grootte van € 4,8 miljoen.
De hoogte van de voorziening
Deze voorziening kent per 1 januari 2021 een stand van € 4.535.000. Vanaf 2021 wordt de
voorziening begrotingstechnisch ingezet voor de afwaardering van de boekwaarde van het gebouw.
11. Voorziening rioolheffing
Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet om het taakveld riolering budgettair neutraal te laten verlopen. Dit
compartiment van de begroting mag geen financiële gevolgen hebben voor het saldo van de
algemene dienst, omdat bij het bepalen van de hoogte van de rioolheffing het principe van 100%kostendekking wordt toegepast.
De hoogte van de voorziening
De voorziening kent per 1 januari 2022 een stand van € 3.632.836. Dat bedrag loopt op tot
€ 4.474.074 in het laatste jaar van dit begrotingstijdvak. Bij het in beeld brengen van het verloop
van deze voorziening is gerekend met een tarief van € 2,67 per m3 water en een jaarlijkse stijging
van 1,5%.
12.

Voorziening afvalstoffenheffing

Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet om het taakveld “Afval” budgettair neutraal te laten verlopen. Dit
compartiment van de begroting mag geen financiële gevolgen hebben voor het saldo van de
algemene dienst, omdat bij het bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing het principe van
100%-kostendekking wordt toegepast.
De hoogte van de voorziening
Deze voorziening kent per 1 januari 2022 een stand van € 777.479. Dat bedrag loopt geleidelijk af
tot € 206.884 in het laatste jaar van dit begrotingstijdvak. Bij het in beeld brengen van het verloop
van deze voorziening is gerekend met een tarief van € 120 per perceel dat geleidelijk oploopt tot
€ 240 per perceel.
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13.

Voorziening groot onderhoud parkeergarage

Doel van de voorziening
De jaarlijkse onderhoudskosten fluctueren sterk. Om te voorkomen dat de meerjarenbegroting
hierdoor een sterk wisselend beeld te zien geeft, is op basis van een meerjarige onderhoudsplanning
berekend welk (gelijkblijvend) bedrag jaarlijks aan de voorziening gedoteerd moet worden. De
onderhoudskosten worden vervolgens direct op de voorziening in mindering gebracht.
De hoogte van de voorziening
Deze voorziening kent per 1 januari 2022 een stand van € 414.518. Rekening houdende met het
verloop van de meerjarige onderhoudsplanning loopt dat bedrag op tot € 816.174 in het laatste jaar
van dit begrotingstijdvak.
14.

Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken

Doel van de voorziening
De jaarlijkse onderhoudskosten fluctueren sterk. Om te voorkomen dat de meerjarenbegroting
hierdoor een sterk wisselend beeld te zien geeft, is op basis van een meerjarige onderhoudsplanning
berekend welk (gelijkblijvend) bedrag jaarlijks aan de voorziening gedoteerd moet worden. De
onderhoudskosten worden vervolgens direct op de voorziening in mindering gebracht.
De hoogte van de voorziening
Deze voorziening kent per 1 januari 2022 een stand van € 21.658. Rekening houdende met het
verloop van de meerjarige onderhoudsplanning loopt dat bedrag op tot € 51.058 in het laatste jaar
van dit begrotingstijdvak.
15.

Voorziening kleine woningbouwinitiatieven

Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet ten behoeve van de financiële compensatie bij kleine
woningbouwinitiatieven.
De hoogte van de voorziening
Deze voorziening kent per 1 januari 2022 een stand van € 83.664. In deze planperiode worden geen
mutaties voorzien.
16.

Voorziening fonds ruimtelijke ontwikkeling

Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en wordt
gevoed door bijdragen van initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen waarbij fysieke compensatie
van kwaliteitsverbeterende maatregelen (deels) niet mogelijk of gewenst is. Deze voorziening wordt
aangehaald als Kwaliteitsfonds.
De hoogte van de voorziening
Deze voorziening kent per 1 januari 2022 een stand van € 54.567. In deze planperiode worden geen
mutaties voorzien.
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17.

Voorziening personeel

Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet voor toekomstige verplichtingen inzake voormalig personeel.
De hoogte van de voorziening
Deze voorziening kent per 1 januari 2022 een stand van € 84.987. Dit bedrag loopt terug tot € 0 per
1 januari 2023.
18.

Voorziening debiteuren TOZO

Doel van de voorziening
Deze voorziening wordt ingezet voor het afboeken van oninbare vorderingen.
De hoogte van de voorziening
De stand van deze voorziening bedraagt op 1 januari 2022 € 46.183. De voorziening wordt jaarlijks
geactualiseerd. In deze planperiode worden per saldo geen mutaties geraamd.

Recapitulatie:
Per 1/1/2022

Per 31/12/2025

Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Voorzieningen

3.110.234
31.716.263
8.743.611

3.110.234
31.683.430
9.092.777

Totaal

43.570.108

43.886.441
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