
 

Motie Verkleinen omvang budgetreserveringen 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 juni 2018 ter vaststelling van 

het jaarverslag en de jaarrekening 2017,  

gehoord de beraadslaging; 

Constaterende dat: 

1. Het totaal bedrag aan budgetreserveringen bij de jaarovergang elk jaar groter wordt; 

2. Het bedrag aan budgetreserveringen bij de jaarovergang naar 2018 inmiddels € 5,7 

miljoen is, waarvan € 1,4 miljoen via de reserves; 

3. Met het vaststellen van de rekening eind juni, de bestedingen in het kader van de 

budgetreserveringen in de eerste helft van 2018 mogelijk onrechtmatig plaatsvinden; 

4. Hiermee de raad geen andere keuze heeft dan dit achteraf te sanctioneren.  

 

Overwegende dat: 

 

1. Onvermijdelijke uitgaven in het begrotingsjaar moeten plaatsvinden en niet mogen 

worden doorgeschoven naar de toekomst; 

2. Budgetreserveringen gerelateerd zijn aan een specifiek bestedingsdoel/prestatie; 

3. Niet bestede budgetreserveringen bij de afsluiting van het boekjaar 2018 terug in de 

algemene reserves dienen te vallen, tenzij de raad anders besluit. 

 

Verzoekt het College: 

1. Bij de bestuursrapportage 2018 verslag te doen welke budgetreserveringen uit de 

jaarrekening 2017 nog open staan;  

2. Focus aan te brengen in de realisatie van de afgesproken prestaties voor 2018 en in 

het benoemen van doelen in de meerjarenbegroting 2019-2022, zodat 

budgetreserveringen voor niet gerealiseerde prestaties/doelen in 2018 en volgende 

jaren worden voorkomen; 

3. Tijdig, dus uiterlijk in januari 2019, een overzicht en de verantwoording van 

budgetreserveringen behorend bij het rekeningjaar 2018 ter goedkeuring aan de raad 

voor te leggen. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Namens, 

CDA, Arjen Draisma 

D66, Birgitte van Hoesel 

Lijst van der Does, Lenie van Leeuwen-Van der Horst 

ChristenUnie-SGP, Simon Brouwer 

Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 

VVD, Florian van Hout 

Fractie Bakker, Reem Bakker 



 

Toelichting 

In het coalitieakkoord staat dat overschotten ten gunste van het resultaat komen en dat 

budgetreserveringen na het boekjaar terug in de algemene reserves vallen, tenzij er een 

goede verklaring is en de raad daarom anders besluit. Het gaat hier om budgetreserveringen 

die in bijlage 4 van het jaarverslag 2017 zijn gewaarmerkt als categorie 1 (de 

werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd, maar wel gepland en/of bestuurlijke besluitvorming 

heeft plaatsgevonden) en categorie 3 (de opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet 

aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden niet uitgevoerd). 

Door focus aan te brengen in de realisatie van de voorgenomen plannen 2018 en door de 

doelen in de meerjarenbegroting 2019-2020 tot een hanteerbaar niveau te beperken, wordt 

niet alleen de omvang van de budgetreserveringen verkleind, maar wordt ook de organisatie 

niet ieder jaar belast met het vooruit schuiven van niet gerealiseerde werkzaamheden naar 

het volgende jaar.  

Door uiterlijk in januari 2019 de lijst met budgetreserveringen behorend bij de jaarovergang 

2018 ter goedkeuring aan de raad voor te leggen wordt inhoud gegeven aan het budgetrecht 

van de raad.  

 

 


