
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  19 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  Wethouder Ben Eshuis 

Voor informatie:  Richard Klein Tank, Concernstaf  

Onderwerp:  Reactie op column Binnenlands Bestuur in relatie tot raadsvoorstel 
beleidsregel ratio weerstandsvermogen 

 

1. Aanleiding 

In de commissie Algemeen op 3 september jl. is gediscussieerd over het raadsvoorstel 

“Beleidsregel weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit” (R33430). In het debat is 

aandacht gevraagd voor een column van Jan Verhagen uit Binnenlands Bestuur van  

16 augustus 2013. Ik zie aanleiding om te reageren op de suggestie die naar aanleiding van 

die column is ontstaan, namelijk dat ook de gemeente Hof van Twente zou beschikken over 

wat de auteur noemt „spaarpotten die nooit leegraken‟. In deze raadsmemo verwoord ik die 

reactie.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Een column is bij uitstek bedoeld om een prikkelende bespiegeling te geven, om te reflecteren 

op wat zich in samenleving en bestuur afspeelt. De boodschap van de bijdrage van Verhagen, 

is dat gemeenten in Nederland wellicht onnodig hoge (boekhoudkundige) voorzieningen 

aanhouden en dat het goed mogelijk is om deze middelen, deze financiële potjes, voor andere 

doeleinden aan te wenden, zodat bezuinigingen wellicht achterwege kunnen blijven en 

belastingen niet verhoogd hoeven te worden.  

 

In het algemeen is het juist, dat met beleid omgegaan moet worden met zowel het instellen als 

het jaarlijks voeden en het aanwenden van voorzieningen voor noodzakelijke uitgaven. Dit 

geldt ook voor reserves. In de Nota reserves en voorzieningen, die eind 2011 door de raad is 

vastgesteld, is het gemeentelijk beleid betreffende reserves en voorzieningen bepaald. Tegelijk 

gelden hierbij de regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.  
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Vervolgens is de vraag relevant hoe de situatie in Hof van Twente eruit ziet op dit punt.  

Zoals in de jaarrekening 2012 (pagina 100-101) is weergegeven had Hof van Twente eind 

2012 ruim 2,5 miljoen euro aan voorzieningen. Dit betreffen veelal (verplichte) voorzieningen 

voor groot onderhoud van uiteenlopende gemeentelijke panden/objecten en overige 

verplichtingen. Uit het verloop zie je dat sprake is van ruim 50 voorzieningen die veelal jaarlijks 

worden gevoed, maar ook dat ten laste hiervan uitgaven/bestedingen plaatsvinden voor 

onderhoud. Vanuit de optiek van rechtmatigheid, waar de accountant toezicht op houdt, is die 

besteding strikt gebonden aan de doelstelling waarvoor de voorziening is ingesteld.  

 

Kijkend naar de ruim 50 doelen waarvoor Hof van Twente voorzieningen heeft ingesteld, ben ik 

als portefeuillehouder financiën van mening, dat in onze situatie niet gesproken kan worden 

van een groot kapitaal dat blijvend in voorzieningen is ondergebracht, dat te groot is voor waar 

het toe dient. Anders gezegd, de omvang van alle voorzieningen samen is niet uitzonderlijk 

groot in relatie tot het aantal objecten en verplichtingen. Van onnodige voorzieningen is naar 

mijn inzicht geen sprake. Als voorbeeld wijs ik hierbij op de voorziening die enkele jaren 

geleden, overeenkomstig de voorschriften,  is ingesteld voor het complex Waterlanden. In 

2012 is die noodgedwongen volledig aangewend. Kortom, voor de betreffende 2,5 miljoen euro 

aan voorzieningen kunnen we niet vrijelijk andere aanwendingen kiezen. De accountant zou 

dat niet accepteren. Evenmin kunnen ze worden gebruikt als dekking in de huidige en 

komende bezuinigingsrondes.  

 

Hoewel de column hier niet op ingaat, kan ook een parallel worden getrokken met het omgaan 

met reserves. Ik maak hierbij een viertal opmerkingen. Ten eerste is het instellen van reserves 

en aanwenden van reserves een raadsbevoegdheid. De instelling van nieuwe reserves in 

voorgaande jaren, zoals de reserve verkoop Essent of de reserve sociale problematiek, vindt 

altijd plaats in nauw overleg met de raad. Ook bij de aanwending van reserves heeft de raad, 

met name bij de jaarlijkse kadernota/ begrotingsdiscussie, een actieve rol. Ten tweede staat 

het de raad vrij om te besluiten dat eenmaal gelabelde (belegde) reserves voor andere 

doeleinden gebruikt gaan worden, zolang hier nog geen verplichtingen voor zijn aangegaan. 

Met betrekking tot de categorie „afschrijvingsreserves‟ moet daarbij worden bedacht, dat een 

besluit tot alternatieve aanwending rechtstreeks gevolgen heeft voor de lasten in de begroting.  

Ten derde vind ik het belangrijk om op te merken, dat wij met betrekking tot de reserves voor 

afvalstoffen en riolering al jaren een actief tarievenbeleid voeren. Dit betekent, dat tarieven 

worden verlaagd zodra deze reserves sterker groeien dan noodzakelijk. 

Ten vierde merk ik op, dat de betrokkenheid van de raad bij de weerstandsratio een nieuwe 

impuls heeft gegeven aan de aandacht van de raad voor de gemeentelijke reserves. 

3. Conclusie 

Helaas is de jeugddroom van Jan Verhagen over spaarpotten die nooit leegraken in Hof van 

Twente geen werkelijkheid. Bovendien staat de vraag hoe we omgaan met voorzieningen (en 

reserves) los van het raadsvoorstel tot vaststelling van de beleidsregel weerstandsvermogen 

en weerstandscapaciteit. Als de raad dit wenst is het college vanzelfsprekend bereid het 

gesprek aan te gaan over het beleid uit de nota reserves en voorzieningen. 

Het college ziet daarom geen reële aanleiding in de column uit Binnenlands Bestuur voor 

aanpassing van het huidige raadsvoorstel dat slechts betrekking heeft op de ratio van het 

weerstandsvermogen.  

 

 


