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Fractie Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

VVD 1 Nota Reserves en Voorzieningen, pag. 10: “Er wordt één 
spaarreserve ingesteld met een onderverdeling naar sub-
doeleinden”: hoe krijgen de Staten inzicht in de verdeling 
van de verschillende sub-doeleinden? Wie bepaalt hoeveel 
er voor elk sub-doeleind wordt bestemd? Hoe hard zijn de 
grenzen tussen de verschillende sub-doeleinden? Waarom 
is niet gekozen voor meerdere spaarreserves met elk één 
subdoeleind? 

Voor alle reserves geldt dat de instelling daarvan en een eventueel 
bestedingsritme altijd door Provinciale Staten wordt bepaald. Dit is een 
inherent onderdeel van het budgetrecht van uw Staten. Voor de 
spaarreserve geldt dat die wordt ingesteld om duidelijk te maken dat er 
voor één of meerdere doeleinden (op langere termijn) wordt gespaard. 
Indien er een concreet plan bekend is, zal aan de Staten worden 
gevraagd om de spaarreserve te verlagen met een bepaald bedrag (X) 
en dat bedrag (X) dan te storten in een nieuw te vormen 
bestedingsreserve.  
 
Provinciale Staten bepalen bij de instelling van een spaarreserve de 
sub-doeleinden en de omvang hiervan. Het inzicht in de sub-doeleinden 
(inhoudelijk en financieel) wordt gegeven in het informatieblad van de 
spaarreserve. De grenzen van de verschillende sub-doeleinden zijn  
hard. Wanneer voor een sub-doeleind meer gespaard moet worden en 
het bedrag kan uit een ander sub-doeleind gehaald worden, dan is een 
besluit door Provinciale Staten nodig.  
  
Reden om één spaarreserve te vormen met (mogelijk) verschillende 
sub-doeleinden is om het aantal reserves beperkt te houden. Dit is ook 
een belangrijk uitgangspunt van de Nota Reserves en voorzieningen. 
Een nieuw sub-doeleind vastgesteld door Provinciale Staten wordt 
toegevoegd aan de bestaande spaarreserve.  
Door de informatievoorziening in de begroting en jaarrekening over de 
reserves houdt de Staten zicht op de inhoud en financiën van de 
reserve.   
 
Overigens zit GS niet geharnast in dit punt. Wij hebben met dit voorstel 
geprobeerd te handelen in de geest van de wens van PS het aantal 
reserves beperkt te houden. Indien PS liever meer spaarreserves zou 
zien met een afgebakend beoogd doel en minder sub-doeleinden in een 
spaarreserve, kunnen we daar in de commissie vanzelfsprekend over 
van gedachte wisselen en het voorstel op dit punt eventueel verrijken. 

 


