
Bijlage Structurele mutaties reserves

Omschrijving Sector Toevoeging Onttrekking Toelichting
Reserve afkoopsom HNG CP 452.700 Reserve afkoopsom HNG
Structuurfonds CP 4.052.807 9.696.149 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Reserve screening CP 2.149.179 Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid
Reserve nog uit te voeren werken CP 5.702.641 3.928.164 Budgetoverheveling management rapportage
Reserve reguliere investeringen CP 43.845 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Reserve herindeling CP 188.551 Herindelingsuitkering AU
Reserve ombuigingen 2016 spoor 3 CP 2.245.610 Screening reserves en voorzieningen voor ombuigingen 2017

Reserve Maximakanaal CP 249.000 Reserve afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer en onderhoud
openbare ruimte Maximakanaal.

Reserve inventaris stadskantoor BAZ 290.000 906.769 Vervanging inventaris stadskantoor
Reserve decentrale arbeidsvoorwaardenruimte BAZ 96.500 341.242 In overleg met GO in te vullen tbv personeel
Reserve vervanging fitnessapparatuur BAZ 34.576 39.757 Aanschaf/vervanging/onderhoud fitnessapparatuur
Reserve meubilair stadhuis BAZ 2.300 Vervanging en/of onderhoud meubilair representief gedeelte

stadhuis
reserve bijdrage activa cultureel klimaat sm's BAZ 223.082- Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om

afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.
Reserve bijdrage activa cultureel klimaat BAZ 226.482 181.578 Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om

afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.
Reserve Onderhoud/renovatie/nieuwbouw Theater aan de
Parade

BAZ 175.492 De reserve is gevormd tbv (incidenteel)
onderhoud/renovatie/nieuwbouw van het theater.

Reserve veiligheid Regio BAZ 38.320 Bijdragen veiligheidsaspecten in relatie tot veiligheidsregio.
Reserve Bezoekerscentrum (Gem.deel) BAZ 22.950 Financiering van voorzieningen voor het verstrekken van

toeristiche informatie aan (potentiële) bezoekers aan
Gemeente 's-Hertogenbosch.

Reserve Themajaren citymarketing BAZ 75.000 56.141 Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig
evenement mogelijk te maken

Reserve activa BAZ overig BAZ 1.232.864 292.158 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met
economisch nut

Reserve WK Archery BAZ 50.000 150.000 Verzorgen van WK Archery toernooi in 2019
Reserve activa Sport BAZ 70.885 885.634 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met

economisch nut
Reserve ICT M&D 1.908.000 2.729.650 Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken
Reserve verkiezingen M&D 275.000 269.780 Egalisatiereserve kosten verkiezingen
Reserve activa M&D 2.391.671 3.009.108 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met

economisch nut
Reserve bijdrage activa Participatie (79108050) MO - 2.971 Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om

afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.
Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (79103030) MO 12.528.923 5.094.672 Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting.

Bestedingsplan op basis van IHP.
Reserve Sociaal & Zorgfonds (79105051) MO 17.257.987 23.691.972 Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo een een deel van de

bedrijfsreserve WXL) zetten we in als buffer om lokaal de
ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve
voor frictiekosten en ter bekostiging van de
innovatiemaatregelen in het sociaal
zorgdomein en de maatregelen versterking taalaanpak. Het is
daarmee een breed fonds voor het gehele sociale domein (zorg
en participatie).Vaste activa (Reserve) maat.nut 55 SO 2.467- Financiering van de afschrijvingslasten van activa met
maatschappelijk nut (progr Cultuurhistorische kwaliteit)

Vaste activa (Reserve) maat.nut 52 SO 261.483- Financiering van de afschrijvingslasten van activa met
maatschappelijk nut (progr Bereikbare Stad)

Vaste activa (Reserve) maat.nut 51 SO 2.024.926- Financiering van de afschrijvingslasten van activa met
maatschappelijk nut (progr Woon en werkomgeving)

Reserve uitvoer.projecten Archeologie&Bouwhistorie SO 230.420 162.855 Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de
inkomsten al gerealiseerd zijn.

Reserve Spoorzone SO 1.300.000 302.861 Financiering uitgave met betrekking tot exploitatiepost
Spoorzonegebied

Reserve Verkeer & Parkeer SO 380.247 Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het
kader van verkeer.

Reserve Natuurbouwprojecten SO 36.204 Financiering natuurbouwprojecten, welke niet zijn opgenomen
in een grondexploitatie gebied

Reserve GSB/ISV middelen (alg. uitkering) SO 124.000 Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten
volgens LTP GSB

Reserve GSB, gem.middelen SO 787.686 Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten
volgens LTP GSB

Reserve Grote werken SO 380.214 150.516 Financiering van bovenwijkse infrastucturele werken als gevolg
van stadsvernieuwing en uitbreiding

Reserve Flankerend beleid SO 19.725 50.000 Aanpak economische crisis/flankerend beleid
Reserve excessieve onderzoekskosten Archeologie SO 6.826 Financiering van excessieve onderzoekskosten Archeologie
Reserve Energiebesparing SO 193.156 346.366 Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende

maatregelen.

Reserve Bodemsanering SO 100.670 102.973 Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de
inkomsten al gerealiseerd zijn.

Reserve bijdrage activa SO 34.225 Financiering van de afschrijvingslasten van activa met
economisch nut.

Reserve acquisitie en publicaties Stadsarchief SO 10.000 6.854 Mogelijk maken om onverwacht bijzondere collecties
archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief aan te schaffen óf om
een publicatie uit te brengen.

Bedrijfsrisicoreserve SO SO 214.511 Ter afdekking van prijs-, bezettings- en
hoeveelheidsverschillen op personeelskosten sector SO. En
kosten organisatie-ontwikkeling in brede zin.

Reserve omgevingswet SO 1.773.053 254.960 Ter afdekking van de kosten van de invoering van de
Omgevingswet.

Algemene reserve Grondbedrijf SO 9.802.280 5.335.833 Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf

Uitgangspunt conform BBV notitie over incidentele baten en lasten: 'Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om
reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een
periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.'
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Omschrijving Sector Toevoeging Onttrekking Toelichting
Reserve openbare verlichting SB 114.850 - Reserve ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen

lichtmasten en armaturen
Reserve Bomenfonds SB 310.596 69.202 conform raadsvoorstel 09.1299 is de reserve bomenfonds

ingesteld welke wordt gevoed met compensatiegelden en
schade uitkeringen ten aanzien van bomen en wordt gebruikt
voor de bijdrageregeling monumentale bomen en het
aanplanten van extra bomen.

Bedrijfsrisicoreserve Afvalstoffendienst SB - 12.221 Egalisatie van bedrijfsrisico's; (gedeeltelijke) financiering van de
(onrendabele) top van investeringen; egalisatie van
calculatieverschillen in ziekte en verlof, tarieven personeel,
tegenvallende omzet en incidentele kosten

Reserve activa SB 91.303 808.265 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met
economisch nut

Bedrijfsreserve SB SB - 471.376 Egalisatie/afdekking van calculatieverschillen ziekte en verlof,
tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele kosten

Bestemmingsreserve WSW WXL 18.274 Algemene reserve van de Sociale werkvoorziening
Bestemmingsreserve herstructurering WSW WXL 205.405 Co-financiering voor de herstructurering van de WSW
Reserve FWI inkomensdeel WXL            2.706.498 Reserve om toekomstige tegenvallers met betrekking tot de

sociale uitkeringen op te vangen. De hoogte is gemaximeerd
op 7,5% van het jaarbudget.

63.199.086 64.240.408

Structureel 19.563.448 22.983.409
Incidenteel 43.635.638 41.256.999

63.199.086 64.240.408
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