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Onderwerp

Nota Reserves en Voorzieningen

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 12. Nota reserves en voorzieningen 2020 wordt toegezegd een toelichting te geven
waarom het mogelijk is dat het overgebleven krediet van het project herstructurering wijk Noorderhoek
kan worden gebruikt voor het project Eiland te Sneek zonder dat het eerst vrijvalt in de algemene reserve.

Datum schriftelijke reactie
9 december 2020

Schriftelijke reactie
De in de Nota reserves en voorzieningen opgenomen toelichting is niet bedoeld om direct middelen over te
hevelen van herstructurering Noorderhoek naar herstructurering van Het Eiland. Het is alleen bedoeld als
toelichting/argument waarom het krediet Noorderhoek nog niet vrij kon vallen. Mocht een overheveling van
een project naar een ander project aan de orde zijn, dan is daar zeker een aanvullend raadsbesluit met
aanvullende argumentatie voor nodig. Ook via een bestuursrapportage zijn wel eens middelen overgeheveld
van een krediet met een overschot naar een krediet met een tekort. Bijvoorbeeld in de Noorderhoek van de
voetbalkooi naar de ontmoetingstuin. Dit betrof dan lopende projecten waar geen sprake was van een
beleidswijziging. Ook waren deze projecten sterk aan elkaar gerelateerd waardoor het logisch was om daar
tot een verrekening te komen. Deze werkwijze kan dus wel, maar is meer uitzondering dan regel.
Gebruikelijker is inderdaad om een lopend project af te sluiten en een overschot/tekort te verrekenen met
de algemene reserve. Voor een nieuw project komt dan een nieuwe aanvraag met een eigen
dekkingsvoorstel. Dat maakt een meer integrale afweging mogelijk.
Inmiddels worden werkzaamheden uitgevoerd voor de jaarafsluiting 2020. Ook daaruit komt het overschot
bij project herstructurering Noorderhoek naar voren. Project Het Eiland is nog in voorbereidende fase,
waardoor het niet voor de hand ligt om daar nu al krediet voor aan te vragen. Via de jaarafsluiting/
jaarrekening zal dan ook alsnog worden voorgesteld om het overschot van project herstructurering
Noorderhoek vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.
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