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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2017-018459 
 
Onderwerp 
Nota reserves en voorzieningen 2018 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
30 januari 2018 13 maart 2018   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 
1. In te stemmen met de Nota reserves en voorzieningen 2018. 
 
Inleiding 
In artikel 9 van de Financiële Verordening gemeente Goirle, vastgesteld in de raadsvergadering van 
11 april 2017 is opgenomen dat het College eens in de vier jaar een Nota reserves en voorzieningen 
aan de raad aanbiedt.  De raad stelt de nota vast. 
 
De nota behandelt: 
a)        de vorming  en besteding van reserves; 
b) de vorming en besteding van voorzieningen; 
c) de toerekening  rente over de reserves en voorzieningen. 
 
De laatste vastgestelde nota dateert van 3 februari 2015. 
Toch zijn er redenen om onze nota te actualiseren. Dat heeft enerzijds te maken met besluiten die 
sinds begin 2015 zijn genomen en anderzijds vanwege wijzigingen van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). 
 
Argumenten 
1.1  Diverse wijzigingen vanaf 2015 
 

a. wijzigingen vanwege de bevindingen van de accountant 
 
Op basis van de bevindingen van de controle door de accountant zijn diverse zaken gewijzigd. 
Bij de controle van de jaarrekening 2014 is de voorziening onderwijs en de voorziening brede school 
komen te vervallen omdat deze voorzieningen onvoldoende waren onderbouwd. 
Bij de controle van de jaarrekening 2015 is de reserve egalisatie opbrengsten rioolheffing omgezet in 
een voorziening en is de voorziening oninbare vorderingen omgezet in een voorziening als een 
correctie op de balans bij de vorderingen. 
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b. besluitvorming van de gemeenteraad  sinds de laatst vastgestelde nota 

1. De gemeenteraad heeft bij besluit van 13 december 2016 ingestemd met het 
gebouwenbeheerplan Gemeente Goirle 2017 t/m 2026 en tevens besloten om de reserve 
onderhoud gemeentegebouwen op te heffen en een voorziening groot onderhoud 
gemeentegebouwen in te stellen; 

2. De gemeenteraad heeft bij besluit van 6 juni 2017 ingestemd  met de centrumontwikkelingen 
gemeente Goirle en tevens besloten tot het opheffen van de reserve Kloosterplein; 

3.  Bij de bestemming van het batig rekening saldo 2016 is besloten om € 500.000,00 te storten in 
de reserve blijversleningen en tevens €  500.000,00 te storten in de reserve  
duurzaamheidsleningen.  

 
1.2. Wijzigingen in het BBV 
 
De wijziging van het BBV heeft voornamelijk betrekking op het toerekenen van rente aan reserves en 
voorzieningen. Hiervoor wordt verwezen naar Kanttekening 1.1. en naar hoofdstuk 5  rente uit de 
Nota. 
Verder wordt vanaf 2017 in de begroting het begrip taakvelden gehanteerd in plaats van producten. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Rentetoevoeging aan het eigen vermogen  
 
Hoewel in het BBV de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om een rentevergoeding (of een 
vergoeding voor de inflatie) over het eigen vermogen te berekenen en deze door te belasten aan de 
taakvelden adviseert de Commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie 
deze systematiek niet (meer) toe te passen.  
 
Als er wel een rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend, dan moet deze vergoeding 
op een realistisch niveau liggen. Daarom mag deze vergoeding maximaal het rentepercentage zijn 
dat door de gemeente over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Aangezien 
het hierbij veelal om een samenstel van meerdere langlopende en kortlopende leningen gaat, zal 
hiertoe een gewogen percentage moeten worden berekend. 
 
In de begroting 2018 is structureel rekening gehouden met een rentevergoeding aan het eigen 
vermogen omdat: 

a. Een substantieel deel als structureel dekkingsmiddel in de begroting is verwerkt; 
b. Omdat vanuit het verleden ervoor gekozen is om naast de afschrijving ook de rentelasten te 

dekken uit de bestemmingsreserves, wordt rente toegevoegd aan die reserves waar de 
kapitaallasten uit gedekt worden; 

c. Aan de overige reserves wordt ook rente toegerekend en dat wordt gestort in de AWR zodat 
eenmalige uitgaven daaruit gedekt kunnen worden. 
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Financiën 
Deze nota heeft geen financiële consequenties. 
Wel wordt voorgesteld om een aantal reserves en voorzieningen op te heffen maar omdat deze nihil 
zijn levert dat geen financieel voordeel op. 
 
De volgende reserves/voorzieningen worden opgeheven: 

• De reserve Kloosterplein;  
• De reserve invoering AWBZ/WMO; 
• De reserve invoering Jeugdzorg; 
• De reserve nieuwe wensen B2B; 
• De voorziening sociaal fonds; 
• De voorziening IKB. 

 
Samenwerking 
Omdat de uitgangspunten van de drie gemeenten verschillend zijn en de Nota van Oisterwijk al een 
half jaar gelden is vastgesteld, is het in de praktijk moeilijk om deze nota's  op dit moment te 
uniformeren. 
Bij de twee andere gemeenten wordt bijvoorbeeld geen rente toegevoegd aan het eigen vermogen 
en is ook de bespaarde rente van enkele reserves niet als algemeen dekkingsmiddel in de exploitatie 
opgenomen. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
Nota reserves en voorzieningen 2018. 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2018 
 
gelezen het advies van de Commissie Algemene Zaken d.d. 21 februari 2018; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
In te stemmen met de Nota reserves en voorzieningen 2018. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 maart 2018, 
 
 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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