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Aan de raad, 

1. Inleiding 
De verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid schrijft voor dat het beleid voor reserves 
en voorzieningen elke 4 jaar wordt geactualiseerd. De laatste actualisatie dateert van 2010. In de 
perspectiefnota 2017-2021 hebben wij aangekondigd de nieuwe nota aan te bieden samen met de 
begroting 2018. 

2. Achtergrond 
Sinds de laatste actualisatie hebben we te maken met nieuwe inzichten en ontwikkelingen die invloed 
hebben op het beleid. Zo heeft Steenbergen het principe "van gemeente naar gemeenschap" omarmd, 
zijn er nieuwe spelregels (vernieuwing BBV) en is er meer behoefte om flexibel in te kunnen spelen op 
onverwachte situaties. 

Wij hebben een beleid opgesteld dat aansluit bij de ambities van de gemeente Steenbergen en de 
realisatie van deze ambities ondersteunt. De uitwerking heeft plaatsgevonden binnen een aantal 
beleidsuitgangspunten. 

Bij het opstellen van het beleidskader hebben wij het gesprek gevoerd met het auditcommittee over de 
beleidsuitgangspunten (mei 2017) en het uitgewerkt concept (september 2017). 

3. Overwegingen 
De volgende beleidsuitgangspunten zijn gehanteerd bij het doorlichten van het gehele - bestaande - palet 
van reserves en voorzieningen. 

» Voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving (met name het nieuwe BBV) 

Alle reserves en voorzieningen zijn doorgelicht. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal omzettingen 

van reserves naar voorzieningen, bijvoorbeeld de Reserve Wachtgeld is een voorziening geworden. 

De voorzieningen zijn geheel in tact gehouden. Met het vaststellen van de beheerplannen in 2016 

heeft al een actualisatie plaatsgevonden. 

" Transparantie en eenvoud (terugbrengen van het aantal reserves) 

Wij hebben met een nieuwe structuur het aantal reserves teruggebracht. Er blijven 5 reserves over 

waar de raad beschikking over heeft: Algemene Reserve, Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling, Reserve 

Economische Ontwikkeling, Reserve Beheer Openbare Ruimte en Reserve Overig. In elk financieel 

document hanteren we deze structuur. De raad autoriseert de mutaties die ten gunste I ten laste 

van deze reserves worden gebracht bij begroting, najaarsnota, jaarstukken of afzonderlijk 

raadsbesluit. Binnen deze ruimte is het college bevoegd om de middelen in te zetten en daarmee de 
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doelstellingen te realiseren. Uiteraard geven we in de begroting en jaarstukken voor elke reserve 

aan welke verplichtingen er onder liggen en waar er beïnvloedbare ruimte bestaat. 

» Continu zicht op de vrije ruimte in de AR 

Uiteraard geven we in de begroting en jaarstukken voor elke reserve aan welke verplichtingen er 

onder liggen en waar er beïnvloedbare ruimte bestaat. 

* Flexibiliteit (kunnen we snel handelen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij knelpuntsituaties?) 

In de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college hebben we een spelregel ingebouwd waarbij 

het college de bevoegdheid heeft om in specifieke gevallen (risico's) vooraf uitgaven te doen ten 

laste van de Algemene Reserve. Uiteraard met verantwoording achteraf en volgens de principes van 

actieve informatieplicht. 

Nog niet alle reserves zijn onderbouwd met een programmering. Dat geldt bij de reserves Ruimtelijke 

Ordening, Economische Ontwikkeling en Beheer Openbare Ruimte. Wij wil len hierbij de koppeling 

leggen naar de investeringsplanning voorde komende 10 jaar. Bij de perspectiefnota 2018-2021 komen 

we met een eerste prove van een dergelijke planning. 

4. Middelen 
Met de nieuwe structuur vallen verschillende reserves vrij ten gunste van de Algemene Reserve. Hiermee 
is een bedrag gemoeid van 6 277.300. De mutaties worden, vooruitlopend op positieve besluitvorming 
over deze nota, al opgenomen in de begroting 2018. 

5. Risico's 
Met het opheffen van reserves wordt geen risico gelopen. De overige reserves blijven in tact, maar 
worden geclusterd. 

6. Communicatie/Aanpak 
Het nieuwe beleidskader wordt samen met de begroting 2018 behandeld op 9 november. De 
communicatie loopt mee met de communicatie rondom de begroting 2018. 

7. Voorstel 
In te stemmen met de visie en de volgende indeling van de reserves; 

a. Algemene Reserve (AR) 

b. Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) 

c. Reserve Economische Ontwikkeling 

d. Reserve Beheer Openbare Ruimte (BOR) 

e. Bestemmingsreserve Overig 

1. De voorzieningen in tact laten volgens de huidige indeling 

2. De volgende bestemmingsreserves op te heffen en het saldo overhevelen naar de Algemene 

Reserve 
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Reserve die vervalt Reden 

Reserve overheveling budgetten Kan via balans; is geen reserve voor nodig 

Reserve aanleg parkeerplaatsen Bestemming verloren; saldo minimaal 

HRM reserve Bestemming verloren. 

Reserve Openbare Verlichting Naar voorziening 

Reserve wachtgeld wethouders c a . Naar voorziening 

Reserve egalisatie leges omgevingsvergunningen Bestemming verloren; bedrag minimaal 

Centrumfonds Steenbergen Bestemming verloren; bedrag minimaal 

Reserve privatisering accommodaties Bestemming verloren 

Re-integratie voormalig algemeen directeur Bestemming verloren 

Reserve Sociaal Domein Na laatste mutatie (gepland in 2018) opheffen 

Reserve openbaar groen Bestemming verloren; bedrag minimaal 

Reserve eenmalige zaken Is een verplichting t.l.v. Algemene Reserve en moet 

2012/2013/2015/2016/2017 ook als zodanig geregistreerd worden 

Reserve controle handhaving Is een verplichting t.l.v. Algemene Reserve en moet 

ook als zodanig geregistreerd worden 

Winstuitkering HNG Bestemming verloren. 

De volgende reserves samen te voegen met de reserves uit de nieuwe indeling 

Reserve Onderbrengen bi j 

Risicoreserve Algemene Reserve 

Onderzoeksbudget Raad Algemene Reserve 

Reserve te betalen overheidsbijdragen Bestemmingsreserves overige. 

Reserve Sociaal Domein Bestemmingsreserve overige (na laatste mutatie 

gepland in 2018 opheffen 

Baggerfonds Bestemmingsreserve BOR 

Reserve herinrichting N257 Bestemmingsreserve BOR 

Reserve herinrichting N259 Bestemmingsreserve BOR 

A4 - overige wegen Bestemmingsreserve BOR 

Afgesloten bestemmingsplannen Bestemmingsreserve RO 

Bestemmingsreserve de Heen Bestemmingsreserve BOR 

Alle dekkingsreserves kapitaallasten Bestemmingsreserves overige. 

Begraafplaats Steenbergseweg Bestemmingsreserves overige. 

Begraafplaats Zuideinde Bestemmingsreserves overige. 

BTW-compensatiefonds Bestemmingsreserves overige. 

Renovatie jachthaven Steenbergen Bestemmingsreserves overige. 

4. In te stemmen met de volgende bevoegdheidsverdeling tussen college en raad: 

a. De raad is bevoegd tot het instellen en opheffen van een reserve 

b. De raad autoriseert vooraf de mutaties in de reserves, via de planning en control 

documenten of via afzonderlijk raadsvoorstel 

c. Op het moment dat een risico, opgenomen in het risicoprofiel, zich daadwerkelijk voordoet 

is het college bevoegd om uitgaven te doen ten laste van de Algemene Reserve, zonder dat 

de raad vooraf goedkeuring heeft verleend. Voorwaarde is dat er geen andere 

mogelijkheden zijn in de exploitatie om de extra kosten af te dekken. Gaan de extra kosten 

boven de C 50.000, dan informeert het college de raad zo snel mogelijk. Blijven de kosten 

beneden dit bedrag, dan wordt de raad geïnformeerd in het eerstvolgend planning en 

control document. 

d. Het college is bevoegd tot het treffen van een voorziening 

3 



— 4 

5. Het college op te dragen om bij de perspectiefnota 2018-2022 een eerste proeve van een 

meerjarige (10 jaar) investeringsprogrammering op te nemen met daarbij de effecten naar de 

reserves. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de loco-burgemeester, 

ans 
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