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Nota Reserves en Voorzieningen 2012-2015.
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Actualisatie van de op 29 oktober 2008 vastgestelde nota met betrekking tot reserves en voorzieningen in
de nieuwe nota reserves en voorzieningen 2012-2015.
B.

Voorgesteld besluit

1. De nota reserves en voorzieningen 2012-15 vast te stellen.
2. Besluiten de volgende reserves op te heffen:
a) Opheffen van de egalisatiereserve WMO en het saldo van € 360.203 toevoegen aan de
algemene reserve ;
b) Opheffen van de reserve integraal jeugdbeleid en het saldo van € 28.122 toevoegen aan
de algemene reserve;
c) Opheffen van de reserve behoedzaamheid algemene uitkering en het saldo van € 202.000
toevoegen aan de algemene reserve;
d) Opheffen van de reserve Grote Markt en gebied voor de kerk;
e) Opheffen reserve WWB;
f) Opheffen reserve gebouwen voor inbreng bouwgrondexploitatie;
g) Opheffen reserve gebiedsvisies.
3. Kennis te nemen van het opheffen van de volgende voorzieningen:
a) Opheffen voorziening groot onderhoud woonwagens;
b) Opheffen voorziening Achter de Kerk;
c) Opheffen voorziening Valkenswaard-Zuid;
d) Opheffen voorziening WIN;
e) Opheffen voorziening promotiefonds weekmarkt;
f) Opheffen voorziening dwangsommen en bestuursdwang.
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C.

Inleiding

Om onze financiële positie te kunnen bepalen worden de reserves en voorzieningen aan een herijking
onderworpen. De resultaten hiervan worden in de vorm van een nota aan de raad gepresenteerd. Het doel
van de nota is de raad uitgebreid te informeren over welke reserves en voorzieningen er zijn, nagaan of
het beleid heeft gewerkt en het doen van eventuele verbetervoorstellen. Hierbij wordt expliciet op de
omvang van met name de reserves ingegaan en het doel waarvoor ze in het leven zijn groepen.
Overigens worden bij de jaarrekening de reserves en voorzieningen ook kritisch onder de loep genomen.
Het voordeel van een periodieke afzonderlijke nota is de uitgebreidere informatiewaarde.
D.

Wat willen we bereiken?

Een actueel beeld presenteren van de reserves en voorzieningen en een beeld van nut, noodzaak en
toereikendheid.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Hiervoor wordt verwezen naar de nota zelf.
F.. Financiën

Hiervoor wordt verwezen naar de nota zelf.
G. Vervolgstappen

n.v.t.
H. Communicatie

Intern.
I.

Bijlage(n)

1. Nota reserves en voorzieningen 2012-2015.
J.

Ter inzage liggende stukken

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd 24-02-2012, nummer 12b&w00245;
Gelet op artikel 189 Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie dd. 21-05-2012
BESLUIT
1. De nota reserves en voorzieningen 2012-15 vast te stellen.
2. Besluiten de volgende reserves op te heffen:
a) Opheffen van de egalisatiereserve WMO en het saldo van € 360.203 toevoegen aan de
algemene reserve ;
b) Opheffen van de reserve integraal jeugdbeleid en het saldo van € 28.122 toevoegen aan
de algemene reserve;
c) Opheffen van de reserve behoedzaamheid algemene uitkering en het saldo van € 202.000
toevoegen aan de algemene reserve;
d) Opheffen van de reserve Grote Markt en gebied voor de kerk;
e) Opheffen reserve WWB;
f) Opheffen reserve gebouwen voor inbreng bouwgrondexploitatie;
g) Opheffen reserve gebiedsvisies.
3.

Kennis te nemen van het opheffen van de volgende voorzieningen:
a) Opheffen voorziening groot onderhoud woonwagens;
b) Opheffen voorziening Achter de Kerk;
c) Opheffen voorziening Valkenswaard-Zuid;
d) Opheffen voorziening WIN;
e) Opheffen voorziening promotiefonds weekmarkt;
f) Opheffen voorziening dwangsommen en bestuursdwang.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad dd. ……..

de griffer

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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