VOORJAARSNOTA 2021
Algemene reserve
Vraag/toezegging
Wat is een verantwoorde omvang van de algemene reserve?
Antwoord
Hieraan is niet een bedrag te koppelen. Wel geven wij hieronder de afweging, waarom het naar onze
mening in onze situatie verantwoord hierop een beroep te doen.
Zoals ook door de accountant is aangegeven op 15 juni, kan op twee manieren tegen de algemene
reserve worden aangekeken.
a) Kijken naar de solvabiliteitsratio;
b) Kijken naar het weerstandsvermogen.
Het solvabiliteitsratio zet het totale eigen vermogen (algemene reserve + overige reserves) af tegen
het balanstotaal en drukt dat uit in een percentage. Dit percentage (voor ons 17%) wordt in een
bepaalde categorie ingedeeld. Kijkend naar de signaleringswaarden die de provincie altijd hanteert,
komen we daarmee in categorie C. Om in categorie B te komen moeten we naar de 20% wat inhoudt
dat de reserve met nog zo’n € 6 miljoen moet toenemen.
Bij het weerstandsvermogen kijken we naar de relatie tussen enerzijds de algemene reserve en de
stille reserves en anderzijds de risico’s die we lopen. De bestemmingsreserves blijven daarbij buiten
beschouwing. Deze ratio komt in de Jaarstukken 2019 uit op 4,9. Volgens de indeling van de provincie
is alles boven een ratio van 1,0 categorie A.
Ons inziens is het veel logischer te kijken naar het weerstandsvermogen om de volgende redenen.
1. De solvabiliteitsratio is een algemeen kengetal die voor alle gemeenten op dezelfde wijze wordt
gehanteerd. Daarbij is geen rekening gehouden met gemeente specifieke kenmerken. Bij het
weerstandsvermogen wordt juist gekeken naar de specifieke risico’s voor een gemeente en de
middelen die daarvoor beschikbaar zijn.
2. In de solvabiliteitsratio wordt gerekend met het totale eigen vermogen meegenomen, dus inclusief.
alle bestemmingsreserves. Dit kan voor gemeenten met veel bestemmingsreserves een
vertekend, positiever beeld geven. Immers, bestemmingsreserves zijn over het algemeen
inzetbaar, zonder het daaraan ten grondslag liggende beleid te heroverwegen. In onze gemeente
bestaat het eigen vermogen vrijwel volledig uit de vrij besteedbare algemene reserve.
Het is daarom beter uit te gaan van een ratio waarbij alleen met de vrij besteedbare reserves
wordt gerekend, zoals het weerstandsvermogen.
3. Tenslotte, de solvabiliteitsratio wordt afgezet tegen het balanstotaal. Dit kan per gemeente fors
verschillen terwijl het niet perse iets zegt over het risico dat je loopt. Het balanstotaal van onze
gemeente is vrij fors, waardoor per definitie de solvabiliteitsratio lager uitvalt.

Investeringsruimte
Vraag/toezegging
Wat is de investeringsruimte in de begroting?
Antwoord
Er is niet sprake van een bepaald maximum investeringsbedrag, waarmee we rekening moeten
houden. Van belang is vooral of de lasten daarvan binnen de begroting kunnen worden gedekt.

JAARSTUKKEN 2019
Resultaatbestemming
Vraag/toezegging
In het raadsvoorstel staat: “Met het specifiek bestemmen van niet bestede middelen zorgen we ervoor
dat deze middelen beschikbaar blijven voor het doel/project waarvoor deze zijn bedoeld. Ook omdat
hiervoor de volgende jaren geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn.”
Voor welke projecten wordt dit ingezet en wat zijn de bedragen?
Antwoord
In de jaarstukken op blz. 7 onderaan en bij de beslispunten op blz. 9 (3 e bullit) staat aangegeven om
welke bedragen het gaat en voor welk doel deze in 2020 nog ingezet moeten worden.
Jonge ondernemers
Vraag/toezegging
Bij de technische vragen op 8 juni is hierover een vraag gesteld. Graag nog het antwoord op die
vraag.
Antwoord
In het document met de schriftelijk beantwoorde technische vragen die op 11 juni aan de raad zijn
gezonden, is de reactie daarop al gegeven. Dit antwoord luidde als volgt.
De AJO organiseert één keer per jaar een bijeenkomst voor ongeveer honderd (jonge) ondernemers uit de hele
regio. Die bijeenkomst vindt bijna altijd plaats op het DRU-IP, niet alleen omdat die locatie aansprekend is en
omdat alle faciliteiten aanwezig zijn, maar ook omdat een groot deel van het bestuur van de AJO uit Oude
IJsselstreek komt. Voor het organiseren van een bijeenkomst halen ze de benodigde financiële middelen
enerzijds uit hun eigen midden en anderzijds uit sponsoren en doen ze een aanvraag bij de gemeente. We
hebben ze in 2019 met € 6.000 gesteund om een bijeenkomst te organiseren. Op die manier kunnen we
maatschappelijke vraagstukken voor het voetstuk brengen, zorgen voor ondersteuning bij ondernemerschap en
handelen we in de geest van het rode loperbeleid.

Ontwikkelingen rond scholen en/of zomerschool
Vraag/toezegging
De raad wordt periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen rond scholen en/of zomerschool.
Antwoord
De wethouder heeft deze toezegging afgelopen donderdag 18 juni in de commissie MO bevestigd. Als
er ontwikkelingen zijn zullen we de raad hierover informeren: toezegging wordt dus opgepakt in
regulier werk en is hiermee opgepakt en afgehandeld.

Rioolheffing
Vraag/toezegging
Toelichting op de omvang van het bufferfonds riolering in relatie tot de afgesproken omvang ervan.
Antwoord
Zoals bij de antwoorden op de vragen bij de 1e Berap 2019 is aangegeven, zal de komende jaren de
voorziening dalen tot ongeveer € 200.000 in 2023. Dit komt door een aantal grote investeringen, die
de komende jaren gepland staan. Daarnaast is het tarief van de rioolheffing gedaald het afgelopen
jaar. We innen hierdoor minder rioolheffing, waardoor we ook interen op de voorziening.

1e BERAP 2020
Begrotingswijziging
Vraag/toezegging
Wat is de reden om de afwijkingen middels begrotingswijziging te verwerken in de begroting.
Antwoord
De berap wordt ruim een half jaar na het opstellen van de begroting gemaakt. Het is logisch dat met
de kennis van nu de begroting er ook anders uitziet. Voor een goed budgetbeheer ligt het ons inziens
voor de hand, de begroting daadwerkelijk aan te passen. Temeer omdat we dit doen voor met name
die afwijkingen, waarvan niet verwacht wordt dat deze nog in het lopende begrotingsjaar kunnen
worden opgelost.
Ook sluiten we daarmee aan bij hetgeen de accountant, die in zijn verslag bij de Jaarstukken 2019
opmerkt dat het verstandig is de begroting tijdig aan te passen, teneinde bij de jaarstukken te veel en
te grote afwijkingen te hoeven melden. Onze indruk is dat de commissie, evenals eerder ook de
Auditcommissie, zich kan vinden in deze opmerking.

