Het verdient sterk de voorkeur deze strijdigheid op te
heffen voordat de jaarrekening 2017 vastgesteld wordt.
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Voorstel:
1. De Nota reserves en voorzieningen en Nota
afschrijvingsbeleid vaststellen
Argumenten
1.1 De nota reserves en voorzieningen en de nota
afschrijvingsbeleid moeten worden aangepast als gevolg
van de wijziging van het Besluit Begroting en verantwoording. Na de meeste recente wijziging van het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) waren de nota’s over reserves en
voorzieningen en over afschrijvingsbeleid op onderdelen
strijdig met het BBV. Het nieuwe BBV geldt vanaf 2017.

1.2 Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt
om de Nota reserves en voorzieningen op enkele
punten te actualiseren. We stellen ten eerste de
opheffing van de Reserve bovenwijkse voorzieningen
voor. Deze reserve is niet langer in gebruik en inmiddels teruggebracht naar 0.
Ten tweede is het gewenst een goede omschrijving op
te nemen van de bestaande Reserve sociaal domein,
omdat tot nu toe het precieze bestedingsdoel niet
volledig duidelijk is.
Ten derde is een wijziging verwerkt die verband houdt
met de in de nieuwe BBV ingevoerde verplichting om
alle investeringen te activeren. Dit gold voorheen alleen
voor de investeringen met economisch nut.
Ten vierde worden de nieuwe voorschriften over
toerekening rente aan reserves aangestipt.
In hoofdstuk 5 van de nota reserves en voorzieningen
worden deze wijzigingen uitgebreider toegelicht.

1.3 In de Nota afschrijvingsbeleid die uit 2013 dateert
dienen eveneens enkele aanpassingen te worden
gedaan. Met de verplichting uit het nieuwe BBV om
behalve investeringen met economisch nut ook de
investeringen met maatschappelijk nut te activeren en
af te schrijven, was in de nota uit 2013 geen rekening
gehouden. Ook de plicht om bijdragen van derden in
gemeentelijke activa in mindering te brengen op de
waarde van het actief is nieuw (§ 2.2 van de nota).
Daarnaast zijn er nu de eerste rendabele investeringen
in de sfeer van duurzaamheid gedaan (zonnepanelen
op het gemeentehuis). Daarvan is het de bedoeling het
positieve exploitatieresultaat toe te voegen aan de
Reserve duurzaamheid. Om deze positieve exploitatieresultaten te bepalen wordt voorgesteld deze
investeringen op annuïtaire basis af te schrijven (§ 5.3).

Uitvoering
Na vaststelling van de nota’s worden die volgens de
regels die gelden voor gemeentelijke beleidsregels
gepubliceerd.
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Risico’s
Er zijn geen risico’s aan de vaststelling van de nota’s
verbonden.
Alternatieven
Het BBV heeft de status van wetgeving en heeft in de
toepassing voorrang op eigen gemeentelijke regels. Het
verdient vanwege duidelijkheid de voorkeur om de
eigen regels aan te passen aan deze wetgeving.
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