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Inleiding
De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de
gemeente Amersfoort. Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch oogpunt is het belangrijk het
beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen te beschrijven en periodiek te actualiseren. De
“Verordening voor het financieel beheer en beleid 2016” bepaalt daarom in artikel 11, dat het college
de raad eens in de 4 jaar een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen ter besluitvorming
aanbiedt. De voorgaande nota Reserves en Voorzieningen dateert uit 2017. Daarom wordt deze nota in
2021 geactualiseerd.
In deze nota wordt het geldende juridisch kader uiteen gezet in hoofdstuk 1. Daarbij zijn de
geldende verslaggevingsvoorschriften, opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), en de geldende “Verordening voor het financieel beheer en beleid
2016” betrokken. In hoofdstuk 2 staat het Amersfoortse beleid t.a.v. reserves en voorzieningen uiteen
gezet.
De reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in de concept begroting 2022-2025 zijn het
uitgangspunt voor deze nota. De getoonde bedragen zijn dus onder voorbehoud van instemming door
de raad. De wijzigingen ten opzichte van de vorige nota reserves en voorzieningen komen aan bod in
hoofdstuk 3.
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1. Algemeen juridisch Kader
Reserves
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat na bestemming zoals dat
volgt uit de jaarrekening (artikel 42 BBV). De reserves zijn te onderscheiden in de algemene reserve
en de bestemmingsreserves (artikel 43 BBV, lid 1) en zijn bedrijfseconomisch vrij te besteden. Het is de
bevoegdheid van de raad om te besluiten over het vormen en opheffen van, en het doteren of
onttrekken aan reserves.
Kenmerken reserve
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar
Raad besluit over vorming, bestemming en aanwending van de reserve
Toevoegingen en onttrekkingen verlopen via de exploitatie (resultaatbestemmend)
Algemene reserve
De algemene reserve (saldireserve) bestaat uit de componenten van het eigen vermogen waaraan de
raad geen ‘bepaalde’ bestemming heeft gegeven. De saldireserve heeft als belangrijkste functie het
vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. De incidentele tekorten en overschotten van de
begroting alsmede de tekorten en de overschotten op de jaarrekening komen veelal ten laste
respectievelijk ten gunste van de algemene reserve.
De saldireserve is bepalend voor de hoogte van het weerstandsvermogen. In Amersfoort heeft de raad
bepaald dat enkel de saldireserve leidend is voor het beschikbare weerstandsvermogen. In beginsel mag
de raad ook andere beleidsmatige reserves aanwijzen om onderdeel van het beschikbare
weerstandsvermogen uit te laten maken. Vanuit het oogpunt van financiële behoedzaamheid verdient
dit echter niet de voorkeur, want dat zou betekenen dat wanneer zich een risico voordoet dat
beleidsmatige reserves ingezet moeten worden en dit gaat dan ten koste van de uitvoering van beleid.
Ook de provinciale toezichthouder raadt het af om andere reserves dan de saldireserve hiervoor aan te
wijzen.
De minimale hoogte van de algemene reserve wordt, door de raad, mede bepaald door de noodzakelijke
omvang van het weerstandsvermogen. Het BBV verplicht gemeenten aandacht te besteden aan de
(financiële) risico’s. Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin de gemeente Amersfoort in
staat is de middelen vrij te maken om deze risico’s (wanneer die zich in de praktijk voordoen) op te
vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid direct aangepast moet worden. Uw Raad heeft besloten
dat de omvang van de saldireserve als financiële buffer tussen de 1,2 en 1,5 keer de omvang van de
risico’s moet bedragen voor alle begrotingsjaren. Voor de jaren 2022 en 2023 is door de raad een
uitzondering gemaakt en geldt tijdelijk minimum ratio van 1,0.
Bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft
meegegeven (artikel 43 BBV, lid 2). De bestemmingsreserves worden tot het eigen vermogen gerekend
omdat deze reserves bij een heroverweging van beleid een andere bestemming kunnen krijgen dan
wel aan de algemene reserve kunnen worden toegevoegd.
Over het doel van een bestemmingsreserve mag geen onduidelijkheid bestaan. Het is daarom
belangrijk de doelstelling van de bestemmingsreserve duidelijk te formuleren en af te bakenen en
afspraken te maken over de noodzakelijke omvang (ondergrens, bovengrens, etc). De raad heeft de
mogelijkheid om een reeds bepaalde bestemming op enig moment te wijzigen.
Voorzieningen
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Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen en moeten verplicht worden ingesteld bij
voorzienbare verplichtingen tegenover derden waarvan het bestaan en de omvang nog onzeker zijn,
maar wel redelijkerwijs kunnen worden ingeschat. De voorzieningen worden gevormd voor onder meer
verplichtingen en verwachte verliezen, kostenegalisatie en middelen van derden waarvan de
bestemming gebonden is (artikel 44 BBV).
Kenmerken voorziening
Vreemd vermogen
Schuld derde / verplichting
Vaste bestemming
Duidelijke onderbouwing van gewenste/noodzakelijke omvang vereist, inclusief tijdsbestek (eindigheid).
Toevoegingen aan de voorziening begroot / verantwoord op de programma’s (resultaatbepalend)
Aanwenden van de voorziening direct ten laste van de voorziening
Voorzieningen worden hiermee niet gevormd voor risico’s waarvan geen redelijke inschatting gemaakt
kan worden van het bedrag van de schade of het verlies. In deze gevallen schrijft het BBV voor dat deze
risico’s moeten worden meegenomen in de berekeningen rondom het weerstandsvermogen.
Voorzieningen dienen dekkend te zijn voor verplichtingen en risico’s. Ze mogen daarom niet groter of
kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s waarvoor ze zijn gevormd. Toevoegingen moeten zijn
gebaseerd op de noodzakelijke omvang. Voorzieningen ter egalisatie van kosten worden afgestemd
op de door de raad bepaalde kaders (in het bijzonder de beheerplannen zoals de openbare ruimte).
Indien een voorziening een omvang heeft bereikt die hoger is dan het noodzakelijke niveau, valt het
meerdere vrij ten gunste van de exploitatie. De accountant toetst bij de Jaarstukken altijd de omvang,
de onderbouwing en de dotaties/onttrekkingen aan de voorzieningen.
Rentetoerekening
Het toerekenen van rente aan de voorzieningen is niet toegestaan. De voorzieningen dienen naar de
beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Toevoegingen
moeten zijn gebaseerd op de noodzakelijke omvang van de voorziening.
Het is wel toegestaan om rente toe te rekenen aan reserves. De Commissie BBV adviseert om dit niet te
doen, met oog op transparantie, eenvoud en het niet onnodig belasten van de exploitatie. De
gemeenteraad van Amersfoort volgt deze lijn en rekent geen rente toe aan de reserves.
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2. Beleid reserves en voorzieningen gemeente Amersfoort
In dit hoofdstuk wordt het door de raad vastgestelde beleid omtrent reserves en voorzieningen
beschreven.
Indeling reserves:
De raad heeft aan de reserves een specifieke bestemming gekoppeld. De uitzondering hierop is de saldi
reserve, die de functie van algemene reserve (BBV, artikel 43) heeft. De Amersfoortse reserves zijn in
twee hoofdcategorieën in te delen. Namelijk 1). technische reserves en 2). beleidsreserves. Deze twee
hoofdcategorieën zijn vervolgens in 5 subcategorieën opgedeeld. Wij zijn voornemens om te
onderzoeken of deze indeling in 5 subcategorieën eenvoudiger kan. Aanpassing heeft technisch wat
voeten in de aarde, waardoor aanpassing op zijn vroegst in de begroting 2023-2026 verwerkt zal worden.
Categorie 1: technische reserves.
A. Reserves ter afdekking van risico’s. Deze reserves zijn bedoeld als buffer voor het afdekken van
risico’s.
B. Egalisatiereserves. Deze reserves hebben het doel om forse aanpassingen en schommelingen in
tarieven te voorkomen
C. Financieel technische reserves. Het doel van deze reserves is veelal f inancieel-technisch,
bijvoorbeeld het dekken van (een deel van de) kapitaallasten vanuit de reserve.
Categorie 2: beleidsmatige reserves.
D. Reserves in verband met meerjarig beleid. Deze reserves zijn in het leven zijn geroepen om
ingezet beleid meerjarig financieel mogelijk te maken.
E. Reserves voor beleidsprioriteiten. Vanuit deze reserves worden beleidsprioriteiten financieel
afgedekt.
Indeling voorzieningen:
De Amersfoortse voorzieningen zijn als volgt ingedeeld:
A. Voorzieningen voor onderhoudsegalisatie. Deze voorzieningen hebben ten doel fluctuerende lasten
voor met name groot onderhoud (bijvoorbeeld in de openbare ruimte) te egaliseren.
B. Voorzieningen voor middelen derden.
C. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s.
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt
geheven.
Bovenstaande betekent dat de reserves en voorzieningen in begrotingen en jaarrekeningen
overeenkomstig deze indeling worden gepresenteerd.
Vormen en opheffen van reserves en voorzieningen
Voor het vormen van reserves en voorzieningen gelden de volgende uitgangspunten:
▪ Het instellen van reserves en voorzieningen past binnen de geldende regelgeving (Gemeentewet,
BBV en Verordening voor het financieel beheer en beleid 2016);
▪ Het instellen van nieuwe reserves leidt tot het aantoonbaar en beduidend beter realiseren van
het gestelde beleidsdoel dan via een reguliere begrotingspost;
▪ Bij het instellen van reserves moet conform artikel 11 van de “Verordening voor het financieel
beheer en beleid 2016” inzicht worden gegeven in:
o het specifieke doel van de reserve;
o de voeding van de reserve;
o de minimale hoogte van de reserve;
o de maximale hoogte van een reserve en
o de maximale looptijd.
▪ De reden voor het vormen van reserves mag niet het voorkomen van integrale afwegingen zijn.
▪ Jaarlijks zal tijdens het begrotingsproces door het college bezien worden of er binnen de bestaande
reserves budgettaire ruimte is ontstaan. Bijvoorbeeld omdat er op deze middelen (gedeeltelijk) niet
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▪

7

langer een concrete bestemming rust, omdat een (storting in de) reserve door de actualiteit is
ingehaald, omdat (sub) doelen behaald zijn, of dat de reserve bijvoorbeeld meerdere jaren niet is
aangewend. Indien dit het geval is dan vallen de betreffende middelen, ter integrale afweging, vrij
uit de reserve. Wanneer dit leidt tot een saldo van 0 zal dit tevens leiden tot het opheffen van de
betreffende reserve. Hiertoe zal op het moment dat bovenstaande zich voordoet een concreet
beslispunt aan de raad voorgelegd worden.
De aanleiding voor het vormen van voorzieningen is vaak extern, bijvoorbeeld door geldende
verslaggevingsvoorschriften, bepaald.

3. Wijzigingen in reserves en voorzieningen ten opzichte van de
vorige nota
De stand van de reserves en voorzieningen is gebaseerd op de in de concept begroting 2022-2025
gepresenteerde stand. Op peildatum 1-1-2022 heeft gemeente Amersfoort € 128 miljoen aan reserves
en € 80 miljoen aan voorzieningen.
Het creëren of opheffen van reserves is een raadsbevoegdheid. De raadsbesluiten daarover worden
genomen op het daartoe geëigende moment (bijvoorbeeld bij jaarrekening, begroting of individueel
raadsbesluit). Deze raadsbesluiten lopen dus niet via deze nieuwe nota reserves en voorzieningen. De
onderstaande wijzigingen tov de vorige nota reserves en voorzieningen zijn dus informatief van aard.
Ten opzichte van de vorige nota reserves en voorzieningen (2017-2020) zijn er diverse inhoudelijke
mutaties aan de reserves geweest. Tevens zullen er op korte termijn nog nieuwe besluiten aan uw
raad voorgelegd worden. Het creëren of opheffen van voorzieningen is een bevoegdheid van ons
College. Daarbij controleert de door uw Raad aangestelde accountant wel onze handelingen.
De wijzigingen sinds de vorige nota zijn opgedeeld in 3 categorieën:
1. Nieuw ingestelde reserves en voorzieningen
2. Aanpassingen van doelstelling van reserves en voorzieningen
3. Opgeheven en op te heffen reserves en voorzieningen
De wijzigingen lichten wij onderstaand toe.
Ad 1. Nieuw ingestelde reserves en voorzieningen.
• Reserve Regionale Participatiegelden
Deze reserve komt in de plaats van de oude reserve banenplan. Met het instellen van deze
reserve wordt één reserve gevormd voor meerjarige projecten in de (arbeidsmarkt)regio op het
gebied van re-integratie en participatie. Het doel van deze reserve is om de voor dit doel
ontvangen regionale middelen meerjarig te kunnen inzetten voor mensen binnen de doelgroep.
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•

Reserve Ontwikkeling Langs Eem en Spoor
Het doel van de reserve is om incidenteel beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor
toekomstige grote uitgaven in het kader van de ontwikkeling van het gebied Langs Eem en
Spoor.

•

Reserve Duurzame Stad
De reserve Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling is conform besluitvorming bij de kadernota
2020 vervangen door de nieuwe reserve duurzame stad. De nieuwe reserve wordt gebruikt
voor de collegeambities met betrekking tot de energietransitie. Tevens wordt de reserve
ingezet als egalisatie van de subsidieregeling toekomstfonds (vanuit het doel van de oude
reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling).

•

Reserve Verhoogde Asiel instroom
Met deze gelden, verkregen uit de decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom is de
gemeente Amersfoort in staat om de extra en bijzondere uitgaven, die met de verhoogde asiel
instroom samenhangen te kunnen opvangen.

•

Reserve kapitaallasten Stadhuisplein
Na nieuwbouw van het Stadhuis zal jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve gebruikt worden
voor de dekking van een deel van de kapitaallasten van de inrichting.

•

Reserve Vathorst over de Laak
Voor de ontwikkeling van Vathorst Over de Laak zijn meerdere incidentele budgetten
beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke realisatie is echter niet altijd gelijk aan de betreffende
jaarschijf.
Daarom is de reserve Vathorst over de Laak’ gevormd om resterende middelen uit losse
jaarschijven beschikbaar te kunnen houden voor de ontwikkeling van het gebied Vathorst over
de Laak.

•

Reserve corona
Deze reserve is bedoeld om in te spelen op de gevolgen van corona op de onderstaande
thema’s. Het is bedoeld voor maatregelen die niet uit de reguliere programmamiddelen gedekt
kunnen worden. Thema 1: leefbaarheid en levendigheid van de (binnen)stad, thema 2: sociale
verbondenheid en veerkracht, thema 3: veerkrachtige arbeidsmarkt, thema 4: kwetsbare
groepen en het voorkomen van tweedeling. De vorming van de reserve is onderdeel van het
raadsvoorstel begroting 2022-2025.

•

Riool (ad1): Reserve Kapitaallasten Riolering
Deze reserve had als doel om toekomstige kapitaallasten van rioleringsinvesteringen te dekken
totdat een nieuwe voorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen zou zijn gevormd. In
overleg met onze accountant zijn we in 2021 tot de conclusie gekomen dat deze middelen thuis
horen in de Voorziening Riolering door derden beklemde middelen. Het budget is overgeheveld
naar de voorziening riolering door derden beklemde middelen. De reserve is daarmee weer
leeg en we zullen bij de begroting 2022 voorstellen deze reserve weer op te heffen.

Inmiddels is in juni 2021 door de Raad een nieuw Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021.) vastgesteld.
Hierin hebben we aangesloten op de in 2021 uitgekomen notitie lokale heffingen. Dit betekent dat
we, naast de bestaande voorziening middelen derden (op grond van art.44 lid 2 BBV) een aantal
nieuwe voorzieningen en een reserve hebben ingesteld:
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•

Riool (ad2): Reserve riolering
Overschotten op het product riolering veroorzaakt door efficiencyvoordelen en
areaaluitbreidingen zullen worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve om de middelen
beschikbaar te houden voor riolering.

•

Riool (ad3): Voorziening onderhoud riolering (op grond van art.44 lid 1c BBV)
Deze zal worden ingezet voor projecten uit het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) die hun
oorsprong nog vinden in het GRP 2012-2021. Hiertoe wordt een bedrag uit de bestaande
voorziening middelen derden naar deze voorziening overgeheveld.

•

Riool (ad4): Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering (op grond van art.44
lid 1d BBV)
Vanaf 2022 gaan we in het tarief van de rioolheffing werken met een spaarcomponent. Deze zal
in deze voorziening worden gestort en jaarlijks worden gebruikt ter dekking van de
rioolinvesteringen.

•

Voorziening Integraal Beheerplan OR 2019-2028
Deze voorziening vervangt de inmiddels opgeheven voorziening Groot Onderhoud Openbare
Ruimte.

•

Voorziening Eindafrekening Sociaal Domein

De voorziening eindafrekening Sociaal Domein wordt ingezet voor mogelijke afrekeningen met
aanbieders over eerdere jaren. De voorziening blijft gehandhaafd gedurende de periode dat
aanbieders conform de wettelijke betalingstermijn van maximaal 5 jaar, na levering van zorg,
de kosten in rekening mogen brengen.
•

Voorziening Onderhoud Diverse Gemeentelijke Eigendommen
Deze voorziening heeft egalisatie van de kosten van groot onderhoud van diverse gemeentelijke
eigendommen tot doel. Het betreft Flint en de brandweerkazernes

•

Voorziening Gronden Vathorst Bovenduist
De gronden in Vathorst Bovenduist hebben een boekwaarde die ligt boven de marktwaarde van
deze gronden. Bij het bepalen van de marktwaarde wordt op basis van het BBV alleen gekeken
naar de huidige bestemming die agrarisch is. Voor het verschil tussen marktwaarde en
boekwaarde is, zoals het BBV voorschrijft, een voorziening getroffen.

•

Voorziening m.b.t. juridische claims
Het doel van deze voorziening is om mogelijke juridische claims op te kunnen vangen.

Ad 2. Aanpassingen van de doelstelling van reserves
• Reserve Sport en Bewegen
De reserve 1/3e regeling sport heet inmiddels de reserve Sport en Bewegen. Deze reserve
bestaat uit 2 delen, een deel om de verplichtingen van de oude 1/3 regeling te kunnen
uitkeren en een deel om de nieuwe regeling sport en bewegen vanaf 1-1-2017 uit te kunnen
keren.
•

Reserve (sociale) Woningbouw
De reserve Sociale Woningbouw heet inmiddels reserve Woningbouw. Hiermee is het doel van
de reserve verbreed waarmee ook het deltaplan wonen onder de doelstelling valt.

•

Reserve sociale domein wordt reserve Sociaal Fonds en innovatie
Bij kadernota 2022-2025 is besloten de resterende reguliere middelen uit de reserve sociaal
domein vanaf 2022 te laten vrijvallen. Wat resteert in de reserve zijn de reserveringen voor het
Stichting Sociaal Fonds en het Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn gemeente
Amersfoort. Daarom wordt bij de begroting 2022 voorgesteld om de reserve te hernoemen tot
Sociaal Fonds en innovatie. De reserve dient vanaf dat moment voor de bekostiging van
Stichting Sociaal Fonds en het Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn gemeente
Amersfoort.

Ad 3a. Opgeheven reserves en voorzieningen
• Voorziening Groot onderhoud Openbare Ruimte
Het doel van deze voorziening was het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van
groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte. De voorziening is per 31 december
2018 opgeheven en vervangen door de Voorziening Integraal beheerplan OR 2019-2028.
•
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Ombuigingsreserve
Deze reserve werd aangewend voor de implementatiekosten van bezuinigingen. De reserve is
daarmee leeg en is bij jaarrekening 2020 opgeheven. De reserve is bij jaarrekening 2020
opgeheven. Eventuele toekomstige kosten vallen onder de doelstelling van de
bedrijfsvoeringsreserve.

•

Reserve Verkoop Gerestaureerde Woningen
De raad heeft bij kadernota 2020 besloten om de resterende middelen uit deze reserve in te
zetten als incidentele dekking voor de coalitie ambities. De reserve had oorspronkelijk tot doel
om uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota Monumentenzorg dekken. De reserve is sinds
2009 niet aangesproken geweest. De reserve is inmiddels leeg en is bij jaarrekening 2020
opgeheven.

•

Bedrijfsvoeringsreserve CBA
De reserve had tot doel om exploitatieoverschotten van CBA voor de bedrijfsvoering van CBA
beschikbaar te houden. de reserve stond op 0 en is daarom bij jaarrekening 2020 opgeheven. Er
resteert nog wel de onderhoudsreserve CBA.

•

Reserve Kapitaallasten Riolering
Deze reserve had als doel om toekomstige kapitaallasten van rioleringsinvesteringen te dekken
totdat een nieuwe voorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen zou zijn gevormd. In
overleg met onze accountant zijn we in 2021 tot de conclusie gekomen dat deze middelen thuis
horen in de Voorziening Riolering door derden beklemde middelen. Het budget is overgeheveld
naar de voorziening riolering door derden beklemde middelen. De reserve is daarmee weer
leeg en we zullen bij de begroting 2022 voorstellen deze reserve weer op te heffen.

•

Voorziening Bovenformatieven Service Bureau Gemeenten
Het doel van deze voorziening was het afdekken van de salariskosten van enkele voormalige
SBG-medewerkers die boven formatief zijn. Bij jaarrekening 2019 is deze voorziening komen te
vervallen.

Ad 3b. Op te heffen reserves en voorzieningen
Onderstaande reserves zijn nog niet daadwerkelijk opgeheven. Op korte termijn zal echter
worden voorgesteld om deze op te heffen. Met oog op transparantie worden deze daarom in
deze nota reserves en voorzieningen alvast genoemd. Het definitief opheffen zal verlopen via
de geëigende besluitvormingsmomenten. Dit is per reserve toegelicht.
•

Reserve Sociaal Programma Amersfoort Vernieuwt
Het doel van deze reserve was het waarborgen van de sociale cohesie in wijken. Het
programma zou lopen tot en met 2020. De raad heeft bij kadernota 2022-2025 besloten de
resterende middelen vrij te laten vallen. Bij jaarrekening 2022 zal voorgesteld worden de
reserve op te heffen.

•

Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI)
De raad heeft bij kadernota 2022-2025 besloten de resterende middelen in de reserve
Ruimtelijke Investeringen vrij te laten vallen. Bij jaarrekening 2022 zal voorgesteld worden de
reserve op te heffen.

•

Reserve Wijkse Voorzieningen Vathorst
Deze reserve is gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met
de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst. Inmiddels is deze reserve niet langer nodig.
Bij de jaarstukken 2021 zullen we voorstellen deze reserve op te heffen.

•
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Reserve Participatiebudget
De middelen in de reserve Participatiebudget werden aangewend om de budgetten voor reintegratie de eerste jaren na 2015 te handhaven, in het kader van de continuering van het re‐
integratiebeleid 2015. Inmiddels is er sprake van een stabieler beeld bij de re-

integratiebudgetten, waardoor deze reserve niet langer noodzakelijk was, tevens was deze
reserve eind 2021 geheel uitgeput. Bij de jaarstukken 2021 zullen we voorstellen deze reserve op
te heffen.
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•

Reserve Openbaar Vervoer (RIS)
Uit deze reserve is recent nog voor 2 jaar (2019 en 2020) € 55 duizend per jaar onttrokken ter
dekking van de motie nachtnet. De overige middelen van deze reserve zijn door de raad bij
kadernota 2020 ingezet als incidentele dekking voor de coalitie ambities. Na afronding van de
motie nachtnet wordt deze reserve opgeheven (jaarrekening 2021).

•

Reserve Calamiteiten Budget-Subsidiëring
De raad heeft bij kadernota 2020 besloten om de resterende middelen uit de reserve
calamiteiten budget-subsidiering in te zetten als incidentele dekking voor de college ambities.
De reserve had tot doel om calamiteiten bij subsidie instellingen te kunnen opvangen. Mochten
in de toekomst zich calamiteiten bij deze instellingen voordoen dan valt dit in eerste plaats
onder de verantwoordelijkheid van de instelling zelf. Indien de gemeente desondanks toch
moet ingrijpen, dient dit uit de reguliere programma-middelen te komen. Wanneer dit niet
toereikend is, valt het onder het doel van de saldireserve. Een specifieke reserve bood daarom
geen meerwaarde. Bij de jaarstukken 2021 zullen we voorstellen deze reserve op te heffen.

•

Reserve Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling
De reserve Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling wordt conform besluitvorming bij de
kadernota 2020 vervangen door de nieuwe reserve duurzame stad. Bij jaarrekening 2021
wordt voorgesteld de oude reserve definitief op te heffen.

Bijlage 1. Toelichting per Reserve / Voorziening
De reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in de concept begroting 2022-2025 zijn het
uitgangspunt voor de genoemde standen. De getoonde bedragen zijn dus onder voorbehoud van
instemming door de raad. Peildatum 01-1-2022).
Zie tevens deze link naar de begroting 2022-2025 voor het overzicht van de Reserves en de
Voorzieningen.

Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd

Saldireserve
Programma 5.1, Financiën en Belastingen
Reserve ter afdekking van risico’s
Het doel is het fungeren als buffer voor mogelijke tekorten bij de
begrotingsuitvoering en als overloop voor overschotten van de
begroting in enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar
te kunnen dekken. Daarnaast wordt de saldireserve gebruikt als
buffer voor de financiële risico’s die we lopen.
€ 45.408.000
De ondergrens wordt bepaald door de omvang van de risico’s. De
minimale omvang van de weerstandsratio is door de raad
vastgesteld op 1,2 en kent een bandbreedte tot 1,5. Voor de jaren
2022 en 2023 is door de raad een uitzondering gemaakt en geldt
tijdelijk minimum ratio van 1,0.

Voeding

Meevallers bij de jaarrekening; tussentijdse begrotingsoverschotten.

Aanwending

Ten behoeve van risico’s en incidentele aanwendingen t.b.v. de
begroting.
De omvang van de reserve moet minimaal de omvang van de
risico’s hebben (weerstandsratio van 1). Het surplus is niet
verplicht.

Flexibiliteit/ verplichtingen

Opmerkingen
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Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

Aanwending

Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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Bedrijfsvoeringsreserve
Programma 6.1 Bedrijfsvoering
Reserve ter afdekking van risico’s
Het doel van deze reserve is het opvangen van extra
bedrijfsvoeringslasten van de gemeentelijke organisatie, zoals
voor ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en
ziekte, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen
etc.
€ 3.612.000
Er geldt een genormeerde bovengrens van 7,5% van de loonsom.

De reserve wordt gevoed via een bestemmingsvoorstel bij de
jaarrekening indien op de reguliere budgetten ter dekking van
personele kosten wegens ziektevervanging, tijdelijke
vacaturevervulling, de opvang van piekbelastingen e.d.
overschotten bestaan.
De reserve wordt aangewend via een bestemmingsvoorstel bij de
jaarrekening indien op de reguliere budgetten ter dekking van
personele kosten wegens ziektevervanging, tijdelijke
vacaturevervulling, de opvang van piekbelastingen e.d. tekorten
bestaan.

Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming

Reserve Sport en Bewegen
Programma 3.3, Sport
Egalisatiereserve
De reserve bestaat uit 2 delen, een deel om de verplichtingen
van de oude 1/3 regeling te kunnen uitkeren nadat
verantwoording is ontvangen en verwerkt. Deze regeling liep
tot 1-1-2017. En een deel om de toezeggingen vanuit de
subsidieregeling sport en bewegen vanaf 1-1-2017 na
verantwoording uit te keren.
€ 296.000

Maximale looptijd
Voeding
Aanwending

Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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Middelen die toegekend zijn aan subsidieontvangers, maar nog
niet uitgekeerd zijn aan de aanvragers.
Na vaststelling van de verantwoording van de subsidies worden
de middelen onttrokken aan de reserve en uitgekeerd aan de
ontvangers.
De reserve bestaat volledig uit verplichtingen.

Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming

Reserve Riolering
Programma 1.1, Stedelijk beheer en Milieu
Egalisatiereserve
Het doel van deze reserve is eventuele voordelen als gevolg van
areaaluitbreidingen en efficiencyvoordelen voor het product
riolering te behouden.
€0
In 2021 is deze reserve ingesteld op basis van het Raadsbesluit
Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021.

Maximale looptijd
Voeding

Overschoten agv efficiency en areaaluitbreiding.

Aanwending

Aanwending ten behoeve van het product riolering. Zie
Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021

Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen

16

De reservevoorziening riolering maakt onderdeel uit van 3
voorzieningen en 1 reserve mbt de gemeentelijke riolering.
Zie tevens het betreffende raadsbesluit uit juni 2021.

Naam
Programma
Type
Doel

Reserve Kapitaallasten Stadhuisplein
Programma 6.1 Bedrijfsvoering
Financieel-technische reserve
Zorgen voor dekking van een deel van de kapitaallasten voor de
Inrichting van het stadhuis.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd

€ 2.500.000

Voeding

Aanwending
Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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In 2017 is deze reserve ingesteld op basis van het Raadsbesluit
inzake Toekomst Stadhuis (Reg.nr. 5521274). Gedurende 2017
t/m 2019 zijn de incidentele overschotten van het ‘Budget
renovatie Stadhuis’ (in totaal € 2,5 miljoen) gestort in deze
reserve.
De incidentele overschotten over de jaren 2017 t/m 2019
vanuit de post ‘Budget renovatie Stadhuis’.
Dekking van een deel van de kapitaallasten van de inrichting
van het stadhuis.
Geen juridische verplichtingen.
In november 2019 is door de Raad besloten tot nieuwbouw van
het stadhuis op de Trapeziumlocatie. Bij het investerings- en
dekkingsvoorstel dat inzake deze nieuwbouw aan de Raad
voorgelegd wordt, zal de inzet en de voeding van deze reserve
worden betrokken.

Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Boven
grens
Besluitvorming
Maximale looptijd

Reserve Regionale Participatiegelden
Programma 2.1, Sociaal Domein
Financieel-technische reserve
Met het instellen van deze reserve wordt één reserve gevormd
voor meerjarige projecten in de (arbeidsmarkt)regio op het gebied
van re-integratie en participatie. Het doel van deze reserve is om
de voor dit doel ontvangen regionale middelen meerjarig te
kunnen inzetten voor mensen binnen de doelgroep. De
prioriteiten worden met de regio samen vastgesteld.
€ 1.923.000
Er is momenteel geen bovengrens gesteld.
Meerjarig

Voeding

Bestaat uit:
- ontvangen Rijksmiddelen voor de regio
- ontvangen ESF subsidies
- het saldo van de voormalige reserve banenplan

Aanwending

De reserve wordt aangewend voor:
- het regionaal Werkbedrijf
- het verminderen van jeugdwerkloosheid in de regio
- het creëren van extra baankansen in de regio
- overige regionale participatieprojecten

Flexibiliteit/verplichtingen

Er zijn meerjarige afspraken gemaakt met de regiogemeenten over
de besteding van deze middelen.
Voor de besteding van de middelen van het regionaal Werkbedrijf
is een toekomstagenda in voorbereiding. Over de regionale
sluitende aanpak jeugdwerkloosheid zijn afspraken gemaakt voor
de periode 2018-2019, de aanpak jeugdwerkloosheid wordt elke 2
jaar herijkt. Hierin zitten ook afspraken over de inzet van de
middelen uit de reserve banenplan en de (te) ontvangen ESFmiddelen. Voor de besteding van het eenmalige budget voor de
extra arbeidsmarkttoeleiding vanuit PRO/VSO wordt samen met
de scholen een regionaal plan opgesteld.

opmerkingen
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Naam

Reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen

Programma

Programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling;
Programma 1.4 Mobiliteit;
Programma 3.2 Onderwijs;
Programma 6.1 Bedrijfsvoering

Type
Doel

Financieel-technische reserve
Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten
systeem van kapitaallasten voor een aantal specifiek
aangewezen vervangingsinvesteringen.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd

€ 14.886.000
De ondergrens is het bedrag dat minimaal nodig is om de
afschrijvingslasten van een groot aantal
vervangingsinvesteringen te kunnen dekken
Deze reserve is ingesteld bij de begroting 2016. Er is momenteel
geen bovengrens gesteld.
Er is geen maximale looptijd gedefinieerd.

Voeding

De voeding van deze reserve komt uit: de vrijval van kredieten
en afschrijvingslasten (bijvoorbeeld na afloop van het
afschrijven van een vervangingsinvestering), voordelen op
afschrijvingslasten bij de jaarrekening die middels de
bestemming van het rekeningresultaat worden toegevoegd
aan de reserve en het toevoegen van incidenteel vrijvallende
middelen bestemd voor vervangingsinvesteringen.

Aanwending

Deze reserve wordt ingezet ter dekking, fasering en egalisatie
van de kapitaallasten van de specifiek aangewezen
(vervangings-)investeringen.

Flexibiliteit/ verplichtingen

Op het totale saldo van de reserve rust een verplichting voor de
dekking van de kapitaallasten van de specifiek aangewezen
vervangingsinvesteringen.

Opmerkingen

-
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Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding
Aanwending

Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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Reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke
Vernieuwing
Programma 1.1, Stedelijke beheer en milieu
Financieel-technische reserve
Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de
middelen die wij de komende jaren ontvangen voor de
uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor
stedelijke vernieuwing.
€ 4.741.000

De betreffende Rijksuitkeringen zijn/worden aan de reserve
toegevoegd, voor zover niet besteed.
De betreffende uitgaven zullen op het inhoudelijke programma
worden verantwoord, met daartegenover een even grote
onttrekking aan deze reserve.
Het Rijk heft via de Algemene Uitkering/ Decentralisatie
Uitkering deze gelden voor dit doel uitgekeerd.
De in 2017 en 2018 ontvangen Decentralisatie Uitkering van
respectievelijk € 7,6 miljoen en € 1,4 miljoen voor de sanering
van het Vetgasterrein zijn in de reserve gestort.

Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd

Reserve VERDER
Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling
Financieel-technische reserve
De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van
de bijdrage aan Programma VERDER. In 2006 is Amersfoort
(inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting
aangegaan van € 22,2 miljoen als bijdrage aan Programma
VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale
bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen,
waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten in de
gemeente Amersfoort beschikbaar is.
€ 8.544.000
Bovengrens € 22,2 miljoen
Na afwikkeling van het uitvoeringsprogramma kan de
reserve worden opgeheven.

Voeding

In RSV is hiervoor € 5,6 miljoen vrijgemaakt. In 2012 is
aanvullend € 9 miljoen beschikbaar gesteld bij de
tussenbalans. Het laatste deel van € 3,2 miljoen is
beschikbaar gesteld bij de Kadernota 2017.

Aanwending

Ter dekking van de Amersfoortse bijdrage aan Programma
VERDER (bereikbaarheidsprojecten)
Binnen het programma zijn alle bedragen toegekend aan
projecten. Over de eerste fase heeft besluitvorming plaats
gevonden.

Flexibiliteit/ verplichtingen

Opmerkingen
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Naam
Programma
Type
Doel
Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd

Reserve Verkiezingen
Programma 4.1, Bestuur en Dienstverlening
Financieel-technische reserve
Het doel van de reserve is het egaliseren van de
gemeentelijke uitgaven voor verkiezingen.
€ 26.000
Er is momenteel geen bovengrens gesteld.
Kadernota 2017

Voeding

Vanaf 2021 is jaarlijks structureel € 355.000 beschikbaar in de
exploitatie. Indien dit in enig jaar niet benodigd is, omdat er
bijvoorbeeld geen verkiezingen zijn, wordt dit bedrag aan de
reserve gedoteerd.

Aanwending
Flexibiliteit/ verplichtingen

Gemeentelijke uitgaven verkiezingen
Op deze reserve rusten geen verplichtingen

Opmerkingen
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Naam
Programma

Reserve Voorziening Onderhoud
Programma 1.2, Stedelijk beheer en milieu
Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling
Programma 2.2, Veiligheid en handhaving
Programma 3.4, Cultuur
Programma 6.1, Bedrijfsvoering

Type
Doel

Financieel-technische reserve
Deze reserve is gevormd aangezien een aantal
onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de
commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel
toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te
hevelen naar een nieuwe reserve ‘voorziening onderhoud’.
Het betreft hier de voormalige voorzieningen:
▪ Groot onderhoud CBA;
▪ Onderhoud stadhuis;
▪ Deel Onderhoud Openbare Ruimte
▪ Onderhoud monumentale panden
▪

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding
Aanwending
Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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Zodra de meerjarenonderhoudsplannen weer actueel zijn kan
(een deel van) de reserve weer opgeheven worden en het saldo
weer overgeboekt naar de voorziening.
€ 10.437.000

Jaarlijkse storting
Groot onderhoud aan de gebouwen, waarvoor deze reserve is
ingesteld.

Naam
Programma
Type
Doel

Reserve Wijkse Voorzieningen Vathorst
Programma 5.1, Financiën en Belastingen
Reserve ivm meerjarig beleid
Deze reserve is gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke
kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen
in Vathorst.
Inmiddels is deze reserve niet langer nodig. Bij de jaarstukken 2021
zullen we voorstellen deze reserve op te heffen.

Omvang
Saldo 1-1-2022
€0
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming Maximale looptijd
Voeding

n.v.t.

Aanwending

Bij de Begroting 2021-2024 is besloten in 2021 € 300.000 uit deze
reserve over te hevelen naar de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen ter dekking van de kapitaallasten behorende bij de
Brug Vathorst over de Laak.
Bij de Begroting 2021-2024 is tevens besloten het resterende saldo
van € 235.000 in 2021 vrij te laten vallen t.g.v. het gemeentebrede
resultaat 2021.

Flexibiliteit/ verplichtingen

n.v.t.

Opmerkingen

Programma 5.1, Financiën en Belastingen
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Naam
Programma
Type
Doel

Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI)
Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling
Reserve i.v.m. meerjarig beleid
De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke
ontwikkelingsstrategie.
De raad heeft bij kadernota 2022-2025 besloten de resterende
middelen in de reserve Ruimtelijke Investeringen vrij te laten
vallen. Bij jaarrekening 2022 zal voorgesteld worden de reserve
op te heffen.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming

Maximale looptijd

€ 504.000
Ingesteld bij besluit bestemming resultaat 2006 en nadere
besluitvorming door de raad in oktober 2008 over de
“ruimtelijke ontwikkelingsstrategie”. Er is momenteel geen
bovengrens gesteld.

Voeding
Aanwending

n.v.t. vanwege besloten vrijval

Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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Bij jaarrekening 2022 kan voorgesteld worden de reserve op te
heffen.

Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming Maximale
looptijd
Voeding

Aanwending

Reserve Maatschappelijke Opvang
Programma 2.1, Sociaal Domein
Reserve ivm meerjarig beleid
De reserve wordt ingezet voor de realisatie van fysieke
voorzieningen voor de maatschappelijke opvang en voor het
verstrekken van incidentele subsidies voor de maatschappelijke
opvang. Uitvoering van de maatschappelijke opvangtaak vindt
mede t.b.v. de regiogemeenten plaats
[centrumgemeentemiddelen].
€ 3.371.000
Er is momenteel geen bovengrens gesteld.

De reserve maatschappelijke opvang wordt gevoed door
eventuele jaarlijkse overschotten op het budget
centrumgemeente maatschappelijke opvang.
Realisatie maatschappelijke opvangvoorzieningen. De afgelopen
jaren zijn middelen aangewend voor de begeleiding en
beveiliging in en het openhouden van de tijdelijke nachtopvang
Amergaard in Amersfoort.

Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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Voor de komende jaren zal worden bekeken of de middelen
aangewend kunnen worden voor voorzieningen op het gebied
van Ondersteuning met noodzakelijk verblijf, maatschappelijke
opvang en voor de uittreding van de gemeente Veenendaal uit
de regio, hierdoor zal er minder geld beschikbaar komen vanuit
het Rijk voor de maatschappelijke opvang.

Naam

Reserve Sociaal Programma Amersfoort Vernieuwt

Programma
Type
Doel

Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling
Reserve ivm meerjarig beleid
Het doel van de reserve was het waarborgen / stimuleren van
de sociale cohesie in de wijken, waarin de implementatie van
de fysieke projecten voor Amersfoort Vernieuwt plaatsvond. Bij
de kadenota 2020 is besloten om deze reserve voor € 2,1 mln
in te zetten ter dekking van de ambities uit het college
programma. Een bedrag van € 100.000 is in 2019/ 2020 nog
aangewend voor gebiedsgericht werken.
Bij kadernota 2022 is de resterende 189.000 onttrokken.
Bij jaarrekening 2022 kan voorgesteld worden deze reserve op
te heffen.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

€ 189.000
Het programma Amersfoort vernieuwt loopt tot en met 2020.
Het restant bedrag is € 189.000 is ingezet ter algemene dekking
bij kadernota 2022-2025. Bij jaarrekening 2022 zullen we
voorstellen deze reserve op te heffen.
Deze reserve is gevuld met budget dat in een bepaald
kalenderjaar niet was benut alsmede subsidies van andere
overheden.

Aanwending
Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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Bij jaarrekening 2022 zullen we voorstellen de reserve op te
heffen.

Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd

Reserve Sociaal Fonds en innovatie
Programma 2.1, Sociaal Domein
Reserve ivm meerjarig beleid
Deze reserve dient voor
▪ betalingen aan Stichting sociaal fonds,
▪ voor transformatie en innovatie
€ 1.416.000
Bij kadernota 2022-2025 is besloten de resterende reguliere
middelen uit de reserve sociaal domein vanaf 2022 te laten
vrijvallen. De risico’s van het sociaal domein lopen
mee in het weerstandsvermogen van de gemeente (en
daarvoor is de saldireserve beschikbaar). De
reserve sociaal domein is daarmee vanaf 2022 niet langer nodig
om de risico’s binnen het sociaal domein op te vangen. Dit is
tevens conform besluit bij begroting 2021-2024.
Wat resteert in de reserve sociaal domein zijn de reserveringen
voor het Stichting Sociaal Fonds (ca € 700.000) en het
Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn gemeente
Amersfoort (ca €300.000).
n.b. het verschil tussen deze 2 bedragen en het bedrag
genoemd bij het saldo in de tabel van € 1.996.000, betreft de
begrote onttrekking in 2021 en de besloten vrijval bij kadernota
2022.
De naam van de reserve zal bij de begroting 2022-2025 worden
gewijzigd in reserve Sociaal Fonds en innovatie.

Voeding
Aanwending

Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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Besteding ten bate van Stichting Sociaal Fonds en het
Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn gemeente
Amersfoort.
Verder wordt de mogelijkheid voor het instellen van een
zogenaamd revolverend fonds onderzocht (zie Beleidskader
Inclusieve Stad, pagina 65). Over de uitkomsten zal de Raad nog
verder worden geïnformeerd.

Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens

Reserve Woningbouw
Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling
Reserve ivm meerjarig beleid
Het doel van deze reserve is om bij te dragen aan het
realiseren van de opgave voor woningbouw van de gemeente
Amersfoort.
€ 5.513.000
Er is momenteel geen bovengrens gesteld.

Voeding

In het verleden zijn hier bedragen in gestort vanuit de begroting
2016 (€ 2,5 mln) en de begroting 2017 (€5 mln) ten behoeve
van de sociale woningbouw.
Daarnaast zijn de middelen (ca. € 4,4 mln) voor het
programma Amersfoort Vernieuwt toegevoegd aan deze
reserve omdat deze voor eenzelfde doel zijn bestemd.

Aanwending

Bijdragen aan de realisatie van de opgave (sociale)
woningbouw in Amersfoort.

Flexibiliteit/ verplichtingen

Verplichting mbt Amersfoort Vernieuwt bijdragen. Plus dekking
plankosten en toegezegde bedragen ontwikkelaars voor de
onrendabele top.

Opmerkingen
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Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming

Maximale looptijd
Voeding

Aanwending
Flexibiliteit/ verplichtingen

Opmerkingen
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Reserve Duurzame Stad
Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu
Reserve ivm meerjarig beleid
Gemeenten spelen een sleutelrol in de uitvoering van het
Klimaatakkoord. Op dit moment is er nog grote
onduidelijkheid over de uitvoering en impact van het
klimaatakkoord en de (on)mogelijkheden die er op de
gemeente afkomen. In deze omstandigheden moet telkens
worden afgewogen op welk moment middelen moeten
worden ingezet, waarbij het voor een groot deel gaat over
incidentele lasten voor bijvoorbeeld warmtenetten,
duurzame mobiliteit, circulaire economie, energiebesparing
en duurzame opwek van energie. Om in te kunnen spelen op
deze onzekerheden is het niet mogelijk om vanuit een
beheersmatige situatie een financiële planning te maken
waarbij er jaarlijks stabiele uitgaven zijn. Daarom via
bestemmingsvoorstel voorgesteld de middelen voor
duurzame stad die niet worden ingezet toe te voegen aan de
reserve ‘Reserve Duurzame Stad’, zodat deze middelen
beschikbaar blijven voor het Programma Duurzame stad.
Daarnaast wordt de reserve ingezet als egalisatie van de
subsidieregeling toekomstfonds (vanuit het doel van de oude
reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling).

€ 4.549.000
Ingesteld bij Kadernota 2020-2023. Er is momenteel geen
bovengrens gesteld.

De middelen die voor de energietransitie zijn of worden
toegekend en niet direct worden aangewend kunnen worden
toegevoegd, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor dit
doel.
Dekking incidentele lasten van de energietransitie
Op de middelen uit de oude reserve toekomstfonds die
ondergebracht zijn in deze reserve rusten gedeeltelijk nog
verplichtingen.
De ‘oude’ reserve toekomst fonds duurzame ontwikkeling’ die
wordt opgeheven maakt ook deel uit van deze reserve. Deze
reserve zal dan ook worden ingezet als egalisatie van de
subsidieregeling toekomstfonds.

Naam
Programma
Type
Doel

Reserve Vathorst Over de Laak
Programma 1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling
Reserve ivm meerjarig beleid
Voor de ontwikkeling van Vathorst Over de Laak zijn meerdere
incidentele budgetten beschikbaar gesteld. De daadwerkelijke
realisatie is echter niet altijd gelijk aan de betreffende
jaarschijf.
Daarom is de ‘Reserve Vathorst over de Laak’ gevormd om
resterende middelen uit losse jaarschijven beschikbaar te
kunnen houden voor de ontwikkeling van het gebied Vathorst
over de Laak.
Daarnaast is besloten (raadsvoorstel 5789481) om de
(tussentijdse) winst van de grondexploitatie Kavels over de
Laak beschikbaar te houden voor de ontwikkeling van het
gebied Vathorst over de Laak. Om dit mogelijk te maken is een
reserve noodzakelijk.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming

Maximale looptijd
Voeding

Aanwending
Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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€ 2.821.000
Ingesteld bij jaarrekening 2019. Er is momenteel geen
bovengrens gesteld.

Voeding:
1) De (tussentijds) te nemen winst in de grondexploitatie
Kavels over de Laak .
2) De niet bestede middelen van de incidentele budgetten
welke beschikbaar zijn gesteld in programma 1.2 Ruimtelijke
ontwikkeling in het kader van de ontwikkeling van Vathorst
over de Laak.
Dekking incidentele lasten ontwikkeling van Vathorst Over de
Laak.
Deels verplicht

Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming

Reserve Ontwikkeling Langs Eem en Spoor
Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling
Reserve voor beleidsprioriteiten
Incidenteel beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor
toekomstige grote uitgaven in het kader van de ontwikkeling
van het gebied Langs Eem en Spoor.
€ 2.500.000
Er is momenteel geen bovengrens gesteld.

Maximale looptijd
Voeding

Aanwending

Flexibiliteit/ verplichtingen
Opmerkingen
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Storting € 2,5 miljoen in 2020 voor mogelijke verplaatsing
Rova en mogelijke andere bijdragen voor de ontwikkeling van
Eem & Spoor.
Incidentele uitgaven in het kader van de ontwikkeling van het
gebied Eem & Spoor, zoals de mogelijke verplaatsing van de
Rova.
Er rusten geen aangegane verplichtingen op deze reserve.

Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd

Reserve Stedelijke Voorzieningen-RSV
Programma 5.1, Financiën en Belastingen
Reserve voor beleidsprioriteiten
De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen,
voortvloeiende uit het stadperspectief. De reserve bestaat uit 3
compartimenten: groen, bereikbaarheid en overig. De middelen
voor het compartiment groen na 2021 volledig uitgenut en kan dan
vervallen. Compartiment overig is na 2022 volledig benut.
€ 5.212.000

Voeding

Geen structurele dotatie.

Aanwending

Investering in grootstedelijke projecten en
bereikbaarheidsprojecten.

Flexibiliteit/ verplichtingen

Voor een deel zijn er al verplichtingen aangegaan op deze reserve.
Het resterende saldo, indien nodig, zal via Raadsbesluit worden
geoormerkt op het moment dat de onderliggende plannen concreet
genoeg zijn.

Opmerkingen

Bij de begroting 2020-2023 zijn uit de reserve middelen ingezet voor
het verwezenlijken van college ambities (uitname van € 1 mln
incidenteel en is € 0,7 mln structurele dotatie stopgezet).
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Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens

Reserve Knooppunt Hoevelaken (BOK2)
Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling
Reserve voor beleidsprioriteiten
De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van
de Amersfoortse wensen in de Planstudie Hoevelaken. Op 23
april 2013 heeft de raad de dekking van de Planstudie
Hoevelaken (BOK2) voor een bedrag van € 10 miljoen
vastgesteld.
€ 7.679.000
Bovengrens € 10.000.000

Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

Aanwending
Flexibiliteit/ verplichtingen

Opmerkingen

34

50% uit verhoging OZB van 2014 t/m 2030 en
50% uit bezuinigingen en/of incidentele meevallers met
ingang van 2014
Jaarlijkse dotatie vindt conform raadsbesluit plaats
Cofinanciering Planstudie Hoevelaken, Amersfoortse wensen
Op 23 april 2013 heeft de raad de dekking van de
Planstudie Hoevelaken (BOK2) voor een bedrag van € 10
miljoen vastgesteld.

Naam reserve
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

Reserve Armandomuseum
Programma 3.4, Cultuur
Reserve voor beleidsprioriteiten
Het doel van deze reserve is het beheer, behoud en
tentoonstellen van de kerncollectie Armando mogelijk te
maken.
€128.000

Met het besluit ‘Verplaatsing Armando Museum naar Oud
Amelisweerd’ (reg.nr. 3931924) van 6 december 2011 heeft
de raad budget gereserveerd voor de overgang van het
Armando Museum naar het nieuwe Museum OudAmelisweerd (MOA)

Aanwending

Het faillissement van MOA maakte een heroverweging
noodzakelijk hoe de kerncollectie toegankelijk gehouden kan
worden voor het publiek. Hiertoe is op 29 september 2020 het
raadsvoorstel aangenomen om de kerncolllectie Armando in
bruikleen te geven aan de organisatie Amersfoort in C.

Flexibiliteit/ verplichtingen

De jaarlijkse kosten bedragen voor 5 jaar (2021 – 2025) € 10.000
exploitatiekosten per jaar voor beheer en behoud.
Het eerste jaar (2021) is er sprake van een eenmalige extra last
van € 10.000. Deze extra last is noodzakelijk voor het
toekomstbestendig maken van een depot waar de kerncollectie
professioneel kan worden beheerd.

Opmerkingen
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Naam
Programma
Type
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

Aanwending
Flexibiliteit/ verplichtingen

Opmerkingen

36

Reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen
Programma 1.2, Ruimtelijke ontwikkeling
Reserve voor beleidsprioriteiten
Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en
flexibel kan worden ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen
op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke
ontwikkelingen, zoals vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht.
€ 1.153.000

Storting conform raadsbesluit 31 maart 2015. De provincie
heeft gevraagd voor de provinciale gelden een reserve in te
stellen.
Provinciaal budget inzetten als vliegwiel voor de
gebiedsontwikkeling.
Bij bovengenoemd raadsbesluit is voorlopige verdeling van
middelen vastgesteld. Een deel van deze opgaven is
gerealiseerd. Actuele opgaven zijn vooral de
gebiedsontwikkelingen Langs Eem en Spoor en De Hoef West.
In de provinciale subsidiebeschikking zijn als voorwaarden
opgenomen dat:
De middelen beschikbaar blijven voor stedelijke ontwikkeling
en niet terugvloeien naar algemene middelen.
De middelen niet ingezet worden voor gemeentelijke
personeelskosten.
De middelen zoveel mogelijk revolverend worden ingezet.

Naam
Programma
Type
Doel

Reserve Verhoogde Asiel Instroom
2.1 Sociaal domein
Reserve voor beleidsprioriteiten
Via de Decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom,
zoals tussen gemeenten en Rijk overeengekomen in het
Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom van 28 april
2016, heeft de gemeente voor de (gerealiseerde) verhoogde
instroom van statushouders in 2016 en 2017 baten ontvangen.
Met deze gelden is de gemeente Amersfoort in staat om de
extra en bijzondere lasten, die met deze instroom
samenhangen te kunnen opvangen.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

€0

Aanwending

De inkomsten vanuit de Decentralisatie uitkering Verhoogde
Asielinstroom zijn niet meer van toepassing. In 2020 is voor het
laatst een beroep gedaan op de gelden in deze reserve (daarna
is de reserve leeg).

Flexibiliteit/ verplichtingen

Deze reserve is niet juridisch verplicht.

Opmerkingen
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Looptijd t/m 2020
Decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom. Via
resultaatbestemming worden eventuele overschotten (na
aftrek kosten in dat boekjaar) toegevoegd.

Naam
Programma
Type
Doel
Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

Reserve Evenementen
Programma 3.4 Cultuur
Reserve voor beleidsprioriteiten
Doel is landelijke culturele- en/of sportevenementen naar
de gemeente Amersfoort te halen.

€ 300.000
Er is momenteel geen bovengrens gesteld.

Aanwending

Jaarlijkse storting van € 50.000,-. Bij de bestemming van het
rekeningresultaat 2018 is €250.000 gestort in deze reserve t.b.v.
sportevenementen vanuit het resultaat van programma 3.3
Sport.
In
2019 is de viering van koningsdag uit de reserve betaald.

Flexibiliteit/ verplichtingen

Er rusten geen aangegane verplichtingen op deze reserve.

Opmerkingen
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Naam
Programma
Type
Doel

Reserve Corona
Programma 5.1, Financien en belastingen
Reserve voor beleidsprioriteiten
Deze reserve is bedoeld om in te spelen op de gevolgen van
corona op de onderstaande thema’s. Het is bedoeld voor
maatregelen die niet uit de reguliere programmamiddelen
gedekt kunnen worden. Thema 1: leefbaarheid en levendigheid
van de (binnen)stad, thema 2: sociale verbondenheid en
veerkracht, thema 3: veerkrachtige arbeidsmarkt, thema 4:
kwetsbare groepen en het voorkomen van tweedeling.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Ondergrens/Bovengrens
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

€ 0 (in 2022 wordt € 500.000 gestort)
Er is momenteel geen bovengrens gesteld.
Begroting 2022-2025

Aanwending
Flexibiliteit/ verplichtingen

Conform corona doel
Op deze reserve rusten geen verplichtingen

Opmerkingen
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€ 500.000 uit saldireserve bij begroting 2022-2025. Mogelijk
aanvullende dotaties bij jaarrekening 2021.

Naam

Voorziening Integraal Beheerplan OR 2019-2028

Programma
Doel

Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren
verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in
de openbare ruimte.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

€ 5.029.000
De voorziening is toereikend om de uitgaven voor groot onderhoud
vanaf 2019 te voldoen, conform het meest recent vastgesteld
Integraal beheerplan Openbare Ruimte.
Instellingsbesluit: Integraal beheerplan Openbare Ruimte
2019- 2028
Jaarlijkse storting op basis van het nieuw vastgestelde Integraal
Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2031.

Aanwending

De werkelijke kosten van de projectmatig uitgevoerde werken
groot onderhoud.

Opmerkingen

Het Integraal beheerplan Openbare Ruimte 2022-2031 biedt een
onderbouwing voor de noodzakelijke middelen om het
kwaliteitsniveau van de ‘Amersfoortse basis’ te realiseren. Daarbij
wordt een indeling voorgesteld passend bij de nieuwe eisen van
het BBV, die in 2017 in werking zijn getreden. Voor het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte betekent dit dat we
vervangingsinvesteringen activeren en groot onderhoud ten laste
brengen van deze voorziening.
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Naam
Programma
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

Aanwending
Opmerkingen

41

Voorziening Onderhoud MFA’s
Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren
verdelen van de kosten van groot onderhoud van de
multifunctionele accommodaties (MFA’s), bijvoorbeeld De Bron, De
Laak en het Eemhuis.
€ 2.946.000
Zie meerjarenonderhoudsplannen.
Jaarlijkse storting op basis van onderliggende
meerjarenonderhoudsplannen.
Dekking van de kosten van het in dat jaar op basis van het
meerjarenonderhoudsplan uitgevoerde groot onderhoud.

Naam
Programma
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding
Aanwending

Opmerkingen

42

Voorziening Onderhoud Diverse Gemeentelijke Eigendommen
Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren
verdelen van de kosten van groot onderhoud van diverse
gemeentelijke eigendommen.
€ 1.930.000
Zie meerjarenonderhoudsplannen.

Jaarlijkse storting op basis van onderliggende
meerjarenonderhoudsplannen.
Dekking van de kosten van het in dat jaar op basis van het
meerjarenonderhoudsplan uitgevoerde groot onderhoud.
Op dit moment betreft deze voorziening Flint en de
brandweerkazernes.

Naam
Programma
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding/

Voorziening middelen derden riolering (art.44 lid 2 BBV)
Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu
Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten voor
riolering. Tevens wordt deze voorziening gebruikt ter dekking van
de kapitaalslasten van de rioolinvesteringen uit de jaren 2018-2020.
Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie
voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten
rioolheffing beschikbaar te houden voor het gemeentelijke
rioleringsplan.

€ 10.774.000
Zie Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021
Zie Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021
De voorziening zal worden gevoed door een positief productsaldo
riolering voor zover het niet voortkomt uit areaaluitbreidingen en
efficiencyvoordelen.

Aanwending

In 2021 wordt vanuit het huidige saldo een bedrag van € 26.948.765
gestort in de nieuwe voorziening onderhoud riolering (art.44 lid 1c
BBV). Het restantsaldo zal enerzijds worden aangewend ter
egalisering van het productsaldo riolering (benodigd saldo hiervoor
ligt tussen de € 0,5 en € 1 miljoen) en anderzijds ter dekking van de
kapitaallasten van investeringen uit de periode 2018-2020.

Opmerkingen

De voorziening middelen derden riolering maakt onderdeel uit van
3 voorzieningen en 1 reserve mbt de gemeentelijke riolering.
Zie tevens het betreffende raadsbesluit uit juni 2021.
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Naam

Voorziening onderhoud riolering (art.44 lid 1c BBV)

Programma
Doel

Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu
Voorziening onderhoud riolering (art.44 lid 1c BBV): Deze zal
worden ingezet voor projecten uit het GRP die hun oorsprong nog
vinden in het GRP 2012-2021. Hiertoe wordt in 2021 een bedrag uit
de Voorziening middelen derden naar deze voorziening
overgeheveld.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming
Maximale looptijd

€ 13.531.000
In 2021 is deze reserve ingesteld op basis van het Raadsbesluit
Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021.
De voorziening zal worden opgeheven wanneer de maatregelen die
hun oorsprong nog vinden in het GRP 2012-2021 zijn afgerond.
Volgens de huidige inschatting is dit eind 2025.

Voeding

Zie Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021

Aanwending

Ter dekking van projecten uit het GRP die hun oorsprong nog
vinden in het GRP 2012-2021.

Opmerkingen

De voorziening onderhoud riolering maakt onderdeel uit van 3
voorzieningen en 1 reserve mbt de gemeentelijke riolering.
Zie tevens het betreffende raadsbesluit uit juni 2021.
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Naam
Programma
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering
(art.44 lid 1d BBV)
Programma 1.1 Stedelijk beheer en milieu
Het doel van deze voorziening is om fluctuaties in de lasten door
rioolinvesteringen op te vangen en stijging van kapitaallasten te
vermijden.

€0
In 2021 is deze reserve ingesteld op basis van het Raadsbesluit
Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021.
Zie Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021
De voorziening wordt gevoed door de jaarlijkse spaarcomponent
die is opgenomen in de rioolheffing.

Aanwending

Zie Gemeentelijk Riool Plan (GRP) 2021
De middelen in deze voorziening worden aangewend om de
rioolinvesteringen na activatie zo snel mogelijk versneld af te
schrijven om zo toekomstige kapitaallasten te vermijden.

Opmerkingen

De voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering
maakt onderdeel uit van 3 voorzieningen en 1 reserve mbt de
gemeentelijke riolering.
Zie tevens het betreffende raadsbesluit uit juni 2021.
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Naam

Voorziening Afkoopsommen Onderhoud Graven

Programma
Doel

Programma 1.1, Stedelijk beheer en milieu
Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van
onderhoud aan graven door CBA.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding
Aanwending
Opmerkingen

46

€ 2.732.000

De in dat jaar ontvangen afkoopsommen voor toekomstig
onderhoud graven.
Dekking kosten van het in dat jaar uitgevoerd onderhoud aan
afgekochte graven.

Naam

Voorziening Pensioenen Wethouders

Programma
Doel

Programma 6.1, Bedrijfsvoering
Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor
wethouders.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding
Aanwending
Opmerkingen

47

€ 10.867.000

Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een berekening gemaakt van
de benodigde omvang van deze voorziening.
Uitbetalen pensioenen en/of overdracht waarde pensioen
naar/van pensioenverzekeraar.

Naam

Voorziening Wachtgelden Wethouders

Programma
Doel

Programma 6.1, Bedrijfsvoering
Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang

€ 27.000

Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding
Aanwending
Opmerkingen

48

Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de benodigde
omvang van deze voorziening.
Wachtgeldbetalingen aan voormalige wethouders van de
gemeente Amersfoort.

Naam
Programma

Voorziening m.b.t. juridische claims
Programma 1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling

Doel

Het doel van deze voorziening is om mogelijke juridische claims op
te kunnen vangen.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding
Aanwending
Opmerkingen

49

€ 8.000.000
€ 8.000.000
Bij Jaarrekening 2020
Bij de Jaarrekening 2020 is een bedrag gestort in de voorziening
Wanneer
juridische juridische
claims. claims zich voordoen.
Het bedrag in de voorziening is bepaald op basis van de meest
recente juridische inzichten tijdens het opstellen van de
jaarstukken 2020. De hoogte van de voorziening wil niet zeggen
dat de gemeente de juridische claims niet betwist.

Naam

Voorziening Grondexploitatie Vathorst (PPS)

Programma
Doel

Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming Maximale
looptijd
Voeding
Aanwending
Opmerkingen

50

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting
van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. ten behoeve van de
extra kapitaalstorting in OBV CV welke in de toekomst voldaan
moet worden. Voor de grootte van deze extra kapitaalstorting is
een voorziening gevormd.
€ 8.800.000
Jaarstukken 2013

Deze voorziening is gevoed vanuit het jaarrekeningsaldo 2013
De voorziening kan aangewend worden mocht blijken dat een
extra kapitaalstorting in OBV CV noodzakelijk is.

Naam
Programma
Doel

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming Maximale
looptijd
Voeding
Aanwending
Opmerkingen

51

Voorziening Grondexploitatie Podium (PPS)
Programma 1.2, Ruimtelijke Ontwikkeling
De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting
van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V., die voor 50%
participeert in VOF Podium. VOF Podium draagt zorg voor de
ontwikkeling van kantorenpark Podium. De voorziening ziet op het
aandeel van deze BV in het mogelijke verlies van VOF Podium.

€ 6.000.000

Deze voorziening is gevoed vanuit het jaarrekeningsaldo 2014.
De voorziening wordt aangewend in geval van verlies binnen VOF
Podium, welke niet door Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.
gedragen kan worden.

Naam
Programma
Doel

Voorziening Eindafrekening Sociaal Domein
Sociaal Domein 2.1
De voorziening eindafrekening Sociaal Domein wordt ingezet voor
mogelijke afrekening met aanbieders over eerdere jaren. De
voorziening blijft gehandhaafd gedurende de periode dat
aanbieders conform het wettelijke betalingstermijn van max. 5 jaar,
na levering van zorg, de kosten in rekening mogen brengen.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang
Besluitvorming
Maximale looptijd
Voeding

€ 5.048.000

Aanwending

Opmerkingen

52

De hoogte de voorziening is gebaseerd op de verschillen tussen de
ingediende productie verantwoording en t/m 31-12 ontvangen
facturen voor betreffende jaar
Deze voorziening wordt gebruikt voor de afrekeningen met
zorgaanbieders die nog een factuur indienen over eerdere jaren
voor zover deze kosten niet zijn opgenomen als nog te betalen post.

Naam
Programma
Doel

Voorziening Gronden Vathorst Bovenduist
Programma 1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling
De gronden in Vathorst Bovenduist hebben een boekwaarde die ligt
boven de marktwaarde van deze gronden. Bij het bepalen van de
marktwaarde wordt op basis van het BBV alleen gekeken naar de
huidige bestemming die agrarisch is. Voor het verschil tussen
marktwaarde en boekwaarde wordt, zoals het BBV voorschrijft, een
voorziening getroffen.

Omvang
Saldo 1-1-2022
Benodigde omvang

€ 4.559.000
De benodigde omvang betreft het verschil tussen de boekwaarde
van de gronden en de marktwaarde op basis van de huidige
bestemming.

Besluitvorming

Maximale looptijd

De voorziening is op basis van regelgeving van de BBV verplicht
gevormd.
In algemene zin geldt dat de voorziening noodzakelijk blijft zolang
de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde. Dit wordt jaarlijks bij
het vaststellen van de jaarrekening beoordeeld.
Op korte termijn wordt de marktwaarde van de gronden in
Bovenduist met name beïnvloed doordat uitgegaan moet worden
van de huidige bestemming, zijnde agrarisch. Als de Raad een
besluit neemt over de realisatie van woningbouw op de locatie en
er wordt voldaan aan de eisen van het BBV om deze grond als
‘Warme Grond*’ te kwalificeren, kan de toekomstige bestemming
‘woningbouw’ ook gebruikt worden voor het bepalen van de
marktwaarde. De marktwaarde voor ‘woningbouw’ is substantieel
hoger dan die van ‘agrarisch’ en op basis van recente taxaties is de
voorziening dan niet meer nodig.
* In de audit-commissie van 10 december 2019 is het begrip
‘Warme Grond’ verder toegelicht: zie ook
https://amersfoort.notubiz.nl/document/8295399/1

Voeding

Deze voorziening is in 2019 ten laste van het resultaat gevormd.

Aanwending

Er wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden Vathorst
Bovenduist ontwikkeld kan worden. Mocht uiteindelijk blijken dat
er geen gebiedsontwikkeling plaats zal vinden en dus geen
grondexploitatie zal worden vastgesteld, dan kan de voorziening
aangewend worden voor het afboeken van de waarde van de
grond.

Opmerkingen
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