
 

AMENDEMENT Geen bestemming voor de reserve 

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op  

8 november 2018 ter bespreking en besluitvorming van agendapunt 7, Begroting 2019,  

Overwegende dat:  

 In het begrotingsdeel Paragrafen in de Begroting 2018 een bedrag vermeld stond bij 

Incidenteel Weerstandsvermogen van € 312.000 Reserve Bedrijfsvoering en dat deze 

reserve is verdwenen in die tabel in de Begroting 2019 (Paragrafen, tabel pag. 2); 

 Op de schriftelijke vraag 1d van de D66-fractie van 16 oktober 2018 hierover, werd 

geantwoord dat: Het voorstel is de reserve de komende jaren in te zetten voor 

personeelgerelateerde uitgaven, niet zijnde frictie. Er is nog geen concrete 

bestemming voor deze reserve; 

 Bij de mondelinge vraag van de D66-fractie in de Cie. ABZ van 29 oktober 2018: 

Waar staat dit voorstel genoemd in de begroting?, er geen antwoord werd gegeven 

door de portefeuillehouder en er werd ingestemd met een schriftelijk antwoord 

achteraf; 

 Dit schriftelijke antwoord van 2 november 2018 luidt: In de begroting 2019 is, door het 

ontbreken van een concrete bestemming, geen voorstel gedaan voor inzet van de 

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering. In de tabel op pagina 13 is zichtbaar dat deze 

reserve op gelijk niveau blijft; 

 Meerdere malen de raad, de commissie en de Begeleidingscommissie Accountants 

heeft aangedrongen op het verminderen van het aantal bestemmingsreserves ten 

gunste van de algemene reserve;  

 Het de gemeenteraad is, die de bevoegdheid heeft om financiële middelen ter 

beschikking te stellen en dit onder meer via het vaststellen van de begroting doet. 

Besluit: 

1. Aan punt 1 van het raadsbesluit behorend bij agendapunt 7 Begroting 2019 

de volgende zinsnede toe te voegen: 

met dien verstande dat de Reserve bedrijfsvoering van € 312.000 vervalt en wordt 

toegevoegd aan de Algemene reserve; 

 

2. Aan punt 2 van het raadsbesluit de volgende zinsnede toe te voegen: 

met dien verstande dat de Reserve Bedrijfsvoering van € 312.000 structureel vervalt 

en wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. 
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