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Beschrijving:
De Omgevingsdienst beschikt over meerdere bestemmingsreserves. Voor een aantal reserves is het
doel waarvoor de reserve gevormd werd, in 2016 gerealiseerd en kan het saldo van de reserve
vrijvallen. Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de maatregelen uit de Kaderbief 2018 en het
voorstel in de ontwerpbegroting 2018 inzake uitbreiding ondersteunende functie zijn middelen nodig
die gehaald worden uit de herschikking van de reserves.
Voorgesteld wordt om hiervoor twee reserves te vormen; te weten de reserve overhead 2017-2018 en
een reserve Kaderbrief 2018.
Bij de controle van de Jaarstukken 2016 is aan de accountant toegezegd een notitie aan het Algemeen
Bestuur voor te leggen waarin beoordeeld wordt of de reserves op basis van de eerder gestelde kaders
nog in stand gehouden c.q. herverdeeld moeten worden.
Verder is het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen op onderdelen aangepast; te weten:
a.

de omvang van de Algemene Reserve wordt gekoppeld aan de gerealiseerde jaaromzet

b.

een voorziening wordt gevormd:


Indien de geldende financiële regels voorschrijven dat een voorziening gevormd wordt



Indien het Algemeen Bestuur besluit een voorziening ter egalisatie van lasten te vormen

c.

de minimumomvang van een voorziening (€ 250.000) vervalt

d.

de alinea's m.b.t. de onderhoudsplannen ter onderbouwing van de voorziening vervallen, omdat
jaarlijks in de jaarrekening de omvang van de voorziening onderbouwd moet worden.

(De onderstreping betreft de wijziging die voorgesteld wordt)
Advies:
In deze notitie worden op basis van de te nemen maatregelen in het kader van het Verbeterplan de
bestemmingsreserve herverdeeld, waarbij per 1-1-2017 vijf reserves resteren.
Afgestemd met

Naam

Opmerking

Teamleider

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Financiën

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

P&O

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Anders

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vervolgproces
MT

Datum

Ter

Ter

Klik hier als u een datum

kennisgeving
☐

besluitvorming
☐

☐

☐

wilt invoeren.
Klik hier als u een datum

OR

wilt invoeren.

DB

2-6-2017

☐

☒

AB

22-6-2017

☐

☒

Beslispunten


Notitie herijking reserves en voorzieningen vaststellen

Communicatie

Wanneer?
Intern

☐

Boodschap

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Extern

☐

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.
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(indien van toepassing + invullen na
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Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

