
MOTIE TRANSPARANTE WEERSTAND

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 7 juli 2022

Constaterende dat:

- Elke gemeente een buffer nodig heeft om risico’s op te kunnen vangen. Om op transparante 
wijze aan die verplichting te voldoen, vermelden de gemeentes in hun jaarrekeningen hun 
zogenaamde weerstandsvermogen.

- In de Jaarrekening 2021 de gemeente Heemstede uitgaat van de Nota reserves en voorzieningen 
- weerstandsvermogen 2019, waarbij is vastgelegd dat de beschikbare weerstandscapaciteit in 
Heemstede alleen bestaat uit de algemene reserve.

- De provincie Noord-Holland in een brief dd. 10 mei 2022 de Gemeente Heemstede erop heeft 
gewezen dat het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vast heeft 
gelegd dat de weerstandscapaciteit ook bestaat uit onder andere de posten onvoorzien, de stille 
reserves en de onbenutte belastingcapaciteit. 

- De provincie Heemstede in die brief verzoekt om deze posten in het vervolg bij het bepalen van 
de weerstandscapaciteit mee te nemen en daarmee te voldoen aan het BBV en het 
gemeenschappelijk financieel toezichtkader.

Overwegende dat:

- Het weerstandsvermogen van Heemstede nu niet transparant weergegeven is in de jaarrekening 
en dat Heemstede daarmee niet voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV);

- Het voor een betere beoordeling van het weerstandsvermogen van Heemstede door de raad het 
nodig is dat de raad inzicht krijgt in de omvang van de posten onvoorzien, de stille reserves en de
onbenutte belastingcapaciteit;

Draagt het College op:

- In de begroting 2023 de omvang van de onbenutte belastingcapaciteit, de posten onvoorzien en 
van de stille reserves te kwantificeren;

- Aan de hand daarvan een voorstel te doen aan de raad om de Nota Reserves en Voorzieningen 
aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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