Amendement Bestemmingsreserve Eneco: eerst de kaders
De raad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op 9 november 2020, behandelend de
begroting 2021, agendapunt 6;
Constaterende dat:
-

-

-

De begroting 2021 voorstellen bevat om uitgaven in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 te
doen die worden onttrokken uit een ‘Reserve besteding verkoop Eneco-gelden’ voor
respectievelijk EUR 965k, EUR 455k, EUR 315k en EUR 174;
In het voorliggende raadsbesluit onder beslispunt 3 een besluit is opgenomen om reeds in
2020 een bestemmingsreserve ‘Reserve middelen Eneco’ in te stellen door ten laste van het
exploitatieresultaat 2020 een bedrag van EUR 20 miljoen aan deze reserve te doteren;
Er nog geen kaders zijn geformuleerd hoe omgegaan moet worden met deze
bestemmingsreserve middelen Eneco;
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bij de vorming van een
bestemmingsreserve vooraf het specifieke doel van de reserve dient te worden bepaald;
In de Financiële verordening Capelle aan den IJssel 2017 in artikel 11 lid 3 vermeld staat dat
bij een voorstel tot instelling van een bestemmingsreserve naast het specifieke doel onder
andere ook de maximale hoogte en de maximale looptijd van de reserve dienen te worden
bepaald;

Overwegende dat:
-

Het van belang is dat de besteding van deze middelen duidelijk omkaderd wordt zodat uit
deze eenmalige middelen maximaal maatschappelijk rendement kan worden behaald;
Het een belangrijk principe is dat er eerst – door de raad – kaders worden gesteld alvorens er
middelen worden gevoteerd;
Vanwege bovengenoemde redenen het niet correct is in de nu voorliggende begroting voor
te stellen een Eneco-reserve te vormen en (nog voordat daarover besloten is) al direct
voorstellen in de begroting op te nemen die al uit deze op te richten reserve zullen worden
gedekt;

Voorts overwegende dat:
-

Het college heeft aangegeven dat zij bezig is met het opstellen van de kaders voor de
bestemmingsreserve Eneco-gelden en deze later dit jaar aan de raad zal aanbieden;
Een bestemmingsreserve door de raad kan worden gevormd bij de vaststelling van een
begroting of van een jaarrekening, los van welk jaar dit betreft;

-

Het derhalve heel goed mogelijk is om na of tegelijk met de vaststelling van de kaders voor de
bestemmingsreserve Eneco-gelden, een besluit tot vorming van deze reserve voor te leggen
aan de raad bij de behandeling van de Jaarrekening 2020 of de Begroting 2022;

Besluit:
-

-

Voor de voorgestelde uitgaven ten laste van de Bestemmingsreserve Eneco-gelden met
betrekking tot de jaren 2021 tot en met 2024 zoals opgenomen in de begroting 2021 de
dekking te vervangen door deze ten laste van de exploitatie te brengen;
Beslispunt 3 van het voorliggende raadsbesluit te laten vervallen;
In aanloop naar de Voorjaarsnota 2021 de kaders te formuleren voor de in te stellen
bestemmingsreserve ENECO gelden en deze kaders aan de raad voor te leggen;
Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2020, rekening houdend met de vastgestelde kaders,
aan de raad een voorstel voor te leggen voor de vorming van een bestemmingsreserve Enecogelden;
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