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Beleidsnota reserves voorzieningen en weerstandsvermogen.
Voor u ligt de nieuwe beleidsnota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen. Het is de wens
van de gemeenteraad om het beleid en de huidige reserves en voorzieningen te actualiseren. Tevens
stellen we kaders voor het weerstandsvermogen. In afwijking van hetgeen is vastgelegd in de
Financiële verordening, geeft deze beleidsnota geen beleidskaders voor het rentebeleid. Vlak voor
het schrijven van deze beleidsnota is de BBV notitie rente verschenen en deze vraagt eerst om een
nadere uiteenzetting van de beleidseffecten en de (financiële) consequenties, in te gaan bij de
begroting 2017. We komen daar in een later stadium bij uw college op terug.
BESLISPUNTEN

1.

De gemeenteraad voor te stellen de beleidsnota reserves, voorzieningen en
weerstandsvermogen vast te stellen, met de daarbij behorende formats van de reserves en
voorzieningen, inclusief de wijzigingen.

2.

Per saldo € 347.086 te storten in de algemene bestemmingsreserve en dit te regelen via een
begrotingswijziging.
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In de Financiële verordening is vastgelegd, dat:
• het beleid met betrekking tot reserves, voorzieningen, rente en weerstandsvermogen
nader is uitgewerkt in de nota reserves, voorzieningen, rentebeleid en
weerstandsvermogen,
• het college deze nota aanbiedt.
• deze nota door de raad wordt vastgesteld,
• indien daartoe aanleiding is deze nota wordt herijkt.
De raad heeft de wens uitgesproken om het beleid ten aanzien van reserves, voorzieningen,
rentebeleid en weerstandsvermogen te actualiseren, Wij bieden u de beleidsnota reserves,
voorzieningen en weerstandsvermogen aan,
Reserves en voorzieningen
Herziening van reserves en voorzieningen is nodig, omdat de achtergronden, nut en noodzaak
kunnen veranderen in de loop van de tijd, Via het vaststellen van deze beleidsnota reserves en
voorzieningen bepaalt de raad de kaders, waarbinnen het college met reserves en voorzieningen
dient om te gaan, Om deze kaders te kunnen stellen is het van belang een goed inzicht te hebben in
de verschillende reserves en voorzieningen en het daarbij behorende beleid,
Weerstandsvermogen
We moeten als gemeente een voorziening vormen om in de toekomst te kunnen voldoen aan onze
financiële voorzienbare verplichtingen. De mogelijkheid kan zich voordoen dat er ook risico's bestaan,
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waarvan geen redelijke inschatting gemaakt kan worden van het bedrag
van de schade of verlies dat hiermee gemoeid kan zijn, en waarvoor je geen voorziening kunt
vormen. In dat geval moeten we inzicht verschaffen in de risico's die we lopen en daar
weerstandscapaciteit voor opbouwen. Voor het weerstandsvermogen, de verhouding tussen de
beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit, geven we inzicht in de huidige status, bepalen we
de gewenste norm en stellen we kaders bij het afwijken van deze norm.

Herziening rentebeleid in een later stadium
In afwijking van hetgeen is vastgelegd in de Financiële verordening, geeft deze beleidsnota geen
beleidskaders voor het rentebeleid. Vlak voor het schrijven van deze beleidsnota is de BBV notitie
rente verschenen. In deze notitie staan stellige uitspraken en aanbevelingen op de verwerking van de
rentelasten en -baten in de begroting en jaarstukken. De bepalingen en richtlijnen van deze notitie
treden in werking met ingang van de begroting 2017. Omdat er nog niet voldoende inzicht is in de
beleidsvrijheid die de gemeente nog heeft en de effecten van deze notitie op ons financiële beleid,
wordt er in deze nota geen beleid geformuleerd voor de rente. We komen daar in een later stadium bij
uw college op terug.
BEOOGD EFFECT

Herziening van beleidskaders ten aanzien van reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen en
actualisering van de huidige reserves en voorzieningen.
ARGUMENTEN

1.1 Vanuit zijn kadersteIlende rol is het aan de gemeenteraad deze beleidsnota vast te stellen.
1.2 De financiële consequenties dienen in de begroting te worden vastgelegd.
KANTTEKENINGEN

n.v.t.
FINANCIËN

Per saldo kan er € 347.086 worden toegevoegd aan de algemene bestemmingsreserve.
VERVOLG

Na het uitwerken van de BBV notitie rente komen we bij uw raad voor de beleidseffecten en de
(financiële) consequenties, voor de begrotingsbehandeling 2017.
COMMUNICATIE

De beleidsnota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen wordt gepubliceerd via
www.raalte.nl.
BIJLAGEN

Bijlage raadsvoorstel vaststellen beleidsnota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen

