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Raadsvoorstelnummer: 2018 - 042
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 03.0

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 10 juli 2018

Onderwerp: Financieel kader 2019 - 2022
De Raad,
Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat
- de ondergrens voor de beklemde algemene reserve op basis van eerdere afspraken uitkomt
op ê 21,8 miljoen voor de periode 2019-2021;
- in het financieel kader 2019-2022 de ondergrens voor de algemeen beklemde reserve
verlaagd wordt van i 21,8 miljoen naar C 20,0 miljoen;
- er verschillende beelden leven in de raad over de functie, de gewenste hoogte en de hoogte
van de ondergrens van de algemene beklemde reserve;
- het ontbreken van een duidelijke bedrijfseconomische en/of objectiveerbare onderbouwing van
de afgesproken ondergrens in de afgelopen járen die onduidelijkheid gevoed heeft
- voor een begrijpelijke en herkenbare inzet van de beklemde algemene reserve in de komende
járen die duidelijkheid wel gewenst is,
Van mening dat
- onduidelijkheid over de functie, de gewenste hoogte en de hoogte van de ondergrens van de
algemene beklemde reserve niet wenselijk is;
- die onduidelijkheid het debat en besluitvorming over financiële keuzes met betrekking tot de
beklemde reserve frustreert;
- het bovendien wenselijk is dat er een raadsbrede overeenstemming is over de inrichting en de
toepassing van dit instrument,
Verzoekt het college
-

de werking (doel, omvang, criteria voor onttrekking, e.d.) van de beklemde algemene reserve,
onderbouwd met deugdelijk onderzoek, aan de raad ter vastlegging voor te leggen;
een eventuele ondergrens, voorzien van een duidelijke bedrijfseconomische en/of
objectiveerbare onderbouwing aan de raad ter vaststelling voor te leggen;
het aldus geherformuleerde instrument van de beklemde reserve te hanteren in de verdere
uitwerking van het collegeprogramma,

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Als sinds jaar en dag is de algemene beklemde reserve bron van discussie in de raad. Die discussie wordt gevoed
door de verschillende beelden die er bestaan over dit instrument. Met name de hoogte van de ondergrens blijkt
telkenmale slechts gemotiveerd als 'dat hebben we ooit zo besloten’. Voor een goede discussie is dat te mager.
Deze motie geeft het college de opdracht te zoeken naar raadsbrede consensus over de toepassing van dit
instrument, de gewenste hoogte ervan en een eventuele ondergrens.
De ondertekenaar(s) van deze motie zijn van opvatting, dat een dergelijke consensus het debat en de
besluitvorming, waar deze reserve bij betrokken is, zeer ten goede komt.
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