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Informatienota 

 

Onderwerp  

Extra toelichting reserves 

 

Nummer 2022/45039 

Portefeuillehouder Raadt, E. de 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Kruiswijk, R. 

Telefoonnummer 023-5114997 

Email rkruiswijk@haarlem.nl 

Kernboodschap Tijdens de bespreking van de nota reserves en voorzieningen in de commissie 

bestuur van 9 december is door de wethouder een toezegging gedaan om met een 

aanvullende nota te komen waarin een nadere toelichting is opgenomen voor de 

instandhouding van de reserves onder € 100.000. Dit geldt ook voor reserves 

boven € 100.000 waar de commissie specifiek een dergelijke motivatie voor heeft 

gevraagd (2021/681818). In deze nota zijn deze toelichtingen opgenomen. Voor 

alle reserves geldt dat deze met onderbouwing zijn ingesteld door de Raad, 

waarvan een aantal recent is ingesteld. De in de vergadering van 23 december 

2021 vastgestelde “Nota reserves en voorzieningen 2021 – 2025” blijft leidend, 

bestaande reserves blijven in stand.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Nota reserves en voorzieningen 2021-2025 (2021/608291) 

Besluit College  

d.d. 15 februari 2022 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Tijdens de bespreking van de nota reserves en voorzieningen in de commissie bestuur van 9 

december is door de wethouder een toezegging gedaan om met een aanvullende nota te komen 

waarin een nadere toelichting is opgenomen voor de instandhouding van de reserves onder  

€ 100.000. Dit geldt ook voor reserves boven € 100.000 waar de commissie specifiek een dergelijke 
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motivatie voor heeft gevraagd (2021/681818). In de bijgevoegde nota zijn deze toelichtingen 

opgenomen.  

 

2. Kernboodschap 

Tijdens de bespreking van de nota reserves en voorzieningen in de commissie bestuur van 9 

december zijn aanvullende vragen gesteld over de reserves in de “Nota reserves en voorzieningen 

2021 – 2025” die op 23 december 2021 door de Raad is vastgesteld. Voor alle reserves geldt dat deze 

met onderbouwing zijn ingesteld door de Raad, waarvan een aantal recent is ingesteld. In de bijlage 

aanvullende toelichting reserves gaat het college in op de noodzaak van het in stand houden van de 

reserves.  

 

3. Consequenties 

Geen, de in de vergadering van 23 december 2021 vastgestelde “Nota reserves en voorzieningen 

2021 – 2025” blijft leidend, bestaande reserves blijven in stand. 

 

4. Vervolg 

Het college informeert de raad middels deze informatienota over de gestelde vragen. De in de 

vergadering van 23 december 2021 vastgestelde “Nota reserves en voorzieningen 2021 – 2025” blijft 

leidend, er worden geen wijzigingen gedaan aan de bestaande reserves.  

 

5. Bijlage 

Bijlage 1. Nota aanvullende toelichting reserves 


