
Structurele mutaties reserves

Omschrijving reserve Toevoegingen Onttrekkingen Onttrekkingen
i.v.m.

afschrijvingen op
activa

Toelichting aard en reden reserve 2021
Mutatie

2022
Mutatie

2023
Mutatie

Reserve acquisitie en publicaties Stadsarchief 10.000 10.000 - Het mogelijk maken van de (onverwachte) aankoop
van bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het
Stadsarchief óf het mogelijk maken van het
uitbrengen van een publicatie

- - -

Reserve inventaris stadskantoor 290.000 - - Vervanging inventaris stadskantoor 290.000 263.872 255.858
Reserve decentrale arbeidsvoorwaardenruimte 96.500 96.000 - In overleg met GO in te vullen tbv personeel -49.500 500 500
Reserve vervanging fitnessapparatuur 26.680 48.990 - Aanschaf/vervanging/onderhoud

fitnessapparatuur
-22.310 -22.310 -22.310

Reserve meubilair stadhuis 2.300 - - Vervanging en/of onderhoud meubilair
representief gedeelte stadhuis

2.300 2.300 2.300

Reserve verkiezingen 275.000 - - Egalisatiereserve kosten verkiezingen - - -
Reserve veiligheid Regio - 39.110 - Bijdragen veiligheidsaspecten in relatie tot

veiligheidsregio.
- - -

Reserve openbare verlichting 139.130 - - Reserve ter dekking van toekomstige
vervangingsinvesteringen lichtmasten en
armaturen

101.910 79.580 57.370

Reserve bijdrage activa cultureel klimaat - - 8.170 Bijdragen mbt investeringen met economisch nut
om afschrijvingslasten te dekken van deze
investeringen.

-8.180 -8.180 -8.180

Reserve Onderhoud/renovatie/nieuwbouw Theater aan de Parade 73.170 - - Dit restant van de reserve is bestemd tbv
onvoorziene ontwikkelingen als gevolg van
nieuwbouw van het theater (raadsvoorstel 3 juli
2018, nr. 7799062)

- - -

Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting 2.129.000 3.369.867 - Reserve ter dekking van uitgaven
onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van
IHP.

-1.371.000 -1.371.000 -1.371.000

Reserve bijdrage activa Participatie - 31.750 - Bijdragen mbt investeringen met economisch nut
om afschrijvingslasten te dekken van deze
investeringen.

-31.750 -31.750 -31.750

Algemene reserve Grondbedrijf 476.440 1.702.730 - Ter afdekking van de algemene bedrijfsrisico's van
het grondbedrijf. Bij afsluiting van complexen
worden de resultaten ten gunste c.q. ten laste van
deze reserve gebracht. Tevens kunnen ten laste
van deze reserve voorzieningen worden getroffen
voor verwachte nadelige resultaten op
grondbedrijfcomplexen en kunnen afwaarderingen
worden gedaan op gronden.

-1.226.290 -1.226.290 -1.226.290

Reserve bijdrage activa (maat.nut) 51 - Woon en werkomgeving 180.860 461.640 Financiering van de afschrijvingslasten van activa
met maatschappelijk nut.

-279.003 -277.226 -275.449

Reserve Spoorzone - 200.000 - Financiering uitgave met betrekking tot
exploitatiepost Spoorzonegebied

- - -

Reserve Bomenfonds - - - 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.

-134.000 -134.000 -134.210

Reserve speeltuinen - - - De in een bepaald jaar niet of teveel bestede
gelden van de lopende exploitatie ten behoeve
van onderhoud en vervanging van speeltoestellen
worden met deze reserve verrekend.
Hiermee dienen de kosten van vervanging e.d.
bekostigd te worden. Vanaf 2006 is ook de
dierenweide de Elshof hieraan toegevoegd.

-76.832 - -

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

- - -

Reserve Parkeer & Verkeer Financiering van parkeervoorzieningen en
projecten in het kader van verkeer. Uitgangspunt is
een gesloten circuit met de gemeentelijke
parkeerexploitatie

- - -

Reserve bijdrage activa 5.410 39.960 Financiering van de afschrijvingslasten van activa
met economisch nut

34.540 34.540 34.540

Reserve bijdrage activa (maat.nut) 52 - Bereikbare Stad 1.231.410 226.580 Financiering van de afschrijvingslasten van activa
met maatschappelijk nut.

-201.180 -201.180 -201.180

Reserve overdracht Hustenweg - 750.000 - Reserve gevormd voor onderhoud en toekomstige
herinrichting Hustenweg

- - -

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

- - -

Reserve Bodemsanering 361.580 361.580 - Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan
de inkomsten al gerealiseerd zijn

- - -

Reserve bijdrage activa (maat.nut) 54 - Milieurespecterende maatregelen 1.880 48.640 Financiering van de afschrijvingslasten van activa
met maatschappelijk nut.

-46.526 -46.292 -46.059

Bedrijfsrisicoreserve Afvalstoffendienst - - - 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

0 - -

Reserve uitvoer.projecten Archeologie&Bouwhistorie 240.590 240.590 Reserve gevormd tbv de archeologische en
bouwhistorische meerjaarlijkse
uitvoeringsprojecten

- - -

Reserve excessieve onderzoekskosten Archeologie Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in
het geval deze geconfronteerd worden met
excessieve onderzoekskosten Archeologie

- - -

Reserve bijdrage activa (maat.nut) 55 - Cultuurhistorische kwaliteit 2.100 46.260 Financiering van de afschrijvingslasten van activa
met maatschappelijk nut.

-43.939 -43.718 -43.498

Reserve Grote werken 400.000 600.000 Financiering van bovenwijkse infrastucturele
werken als gevolg van stadsvernieuwing en
uitbreiding

285.000 285.000 285.000

Reserve GSB, gem.middelen Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB
aandachtsbuurten volgens LTP GSB tot en met
2020

- - -

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

- - -

Reserve Bezoekerscentrum (Gem.deel) - 23.860 - Financiering van voorzieningen voor het
verstrekken van toeristiche informatie aan
(potentiële) bezoekers aan Gemeente 's-
Hertogenbosch.

-14.570 - -

Reserve Themajaren citymarketing 77.950 178.000 - Financiering om elke 3 jaar een themajaar of
grootschalig evenement mogelijk te maken

77.950 77.950 77.950

Reserve evenementenbeleid - - - Verzorgen van evenementen - - -
Bestemmingsreserve WSW Algemene reserve van de Sociale werkvoorziening - - -

Bestemmingsreserve herstructurering WSW De reserve is gevormd in verband met de te
verwachten herstructureringskosten WSW als
gevolg van de Participatiewet.

- - -

Reserve FWI inkomensdeel 881.580 346.580 Ter egalisering en dekking van risico aandeel
WWB, BBZ/IOAW/IOAZ en de
langdurigheidstoeslag.

- - -

Reserve FWI  werkdeel Egalisatiemiddel voor de gesloten financiering voor
de kosten van regievoering, de uitvoering van de
regeling en de salariskosten over de jaren heen.

- - -

Reserve ICT 2.136.280 2.602.330 - Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken -1.086.096 -22.929 1.508.611

Reserve activa ICT 2.472.660 2.332.870 Reserve ter afdekking afschrijvingen van
investeringen met economisch nut

-1.731.400 -1.180.320 -901.500

Reserve afkoopsom HNG                         19.700 Reserve afkoopsom HNG                                  -                                    -                                    -
Sociaal en Zorgfonds 1.322.167 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).

- - -

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
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Reserve activa BAZ overig 16.380 - 407.800 Reserve ter afdekking afschrijvingen van
investeringen met economisch nut

-386.620 -386.150 -380.350

Reserve activa Sport 65.110 877.160 Reserve ter afdekking afschrijvingen van
investeringen met economisch nut

-771.740 -703.820 -688.504

Reserve activa 84.180 - 795.370 Reserve ter afdekking afschrijvingen van
investeringen met economisch nut

-711.190 -711.190 -711.190

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

-1 - -

Algemene reserve CP Betreft weerstandsvermogen - - -
Structuurfonds 6.540.770 7.657.070 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten - - -

Reserve screening 396.000 Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw
beleid

- - -

Reserve vaste activa -100.000 Reserve ter afdekking afschrijvingen van
investeringen met economisch nut

18.116.960 20.245.324 5.244.450 - -7.400.427 -5.622.613 -3.819.341

Structureel 18.116.960 20.225.624 5.244.450 -7.400.427 -5.622.613 -3.819.341
Incidenteel - 19.700 - - - -

18.116.960 20.245.324 5.244.450 -7.400.427 -5.622.613 -3.819.341


