
Structurele mutaties reserves

Omschrijving reserve Toevoegingen 
2021

Onttrekkingen 
2021

Onttrekkingen 
i.v.m. 

afschrijvingen op 
activa

Toelichting aard en reden reserve Mutaties 2022 Mutaties 2023 Mutaties 2024

Reserve inventaris stadskantoor                   290.000                     22.100 Vervanging inventaris stadskantoor                     80.040                   261.200                              -   
Reserve decentrale arbeidsvoorwaardenruimte                     96.500                     96.000 In overleg met GO in te vullen tbv personeel                          500                          500                              -   
Reserve vervanging fitnessapparatuur                     30.680                     50.070 Aanschaf/vervanging/onderhoud fitnessapparatuur                   -19.390                   -19.390                              -   

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

                      2.300                       2.300                              -   

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 Verkiezingen                   275.000                   275.000 Egalisatiereserve kosten verkiezingen                              -                                -                                -   
Sociaal en Zorgfonds               5.347.915             11.096.689 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).

             -9.643.101            -11.476.601            -11.826.601 

Reserve openbare verlichting                   174.750                              -                                -   Reserve ter dekking van toekomstige 
vervangingsinvesteringen lichtmasten en armaturen

                  125.000                     76.000                     26.000 

Reserve veiligheid Regio                              -                       14.110 Bijdragen veiligheidsaspecten in relatie tot 
veiligheidsregio.

                             -                                -                                -   

Reserve bijdrage activa cultureel klimaat                       1.250                       9.430 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 

                             -                       23.280 Dit restant van de reserve is bestemd tbv 
onvoorziene ontwikkelingen als gevolg van 
nieuwbouw van het theater (raadsvoorstel 3 juli 
2018, nr. 7799062)

                  -80.680                   -68.890                              -   

Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting               2.129.000               3.357.230 Reserve ter dekking van uitgaven 
onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis van 
IHP.  

             -1.373.230              -1.592.230              -1.559.230 

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

                  -31.697                   -31.555                   -31.413 

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. 

                -128.800                 -128.800                 -128.900 

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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2021

Onttrekkingen 
2021

Onttrekkingen 
i.v.m. 

afschrijvingen op 
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Toelichting aard en reden reserve Mutaties 2022 Mutaties 2023 Mutaties 2024

Reserve bijdrage activa (maat.nut) 51 - Woon en 
werkomgeving

                    65.430                   445.240 Financiering van de afschrijvingslasten van activa 
met maatschappelijk nut. 

                -277.226                 -275.449                 -275.449 

Reserve Omgevingswet                   320.000 Afdekking van kosten voor invoering van de 
omgevingswet

                -160.000                   -80.000                              -   

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

                -249.000                 -249.000                 -249.000 

Algemene reserve Grondbedrijf                   461.260               2.217.000 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) 52 - Bereikbare Stad                     17.070                   203.240 Financiering van de afschrijvingslasten van activa 
met maatschappelijk nut. 

                -201.180                 -201.180                 -201.180 

Reserve bijdrage activa                       5.180                     39.410 Financiering van de afschrijvingslasten van activa 
met economisch nut

                  -34.540                   -34.540                   -34.540 

Reserve Parkeer & Verkeer                   151.650 Financiering van parkeervoorzieningen en projecten 
in het kader van verkeer. Uitgangspunt is een 
gesloten circuit met de gemeentelijke 
parkeerexploitatie

                  407.850                   759.210                   890.030 

Reserve Activa                     63.480                   840.240 Reserve ter afdekking afschrijvingen van 
investeringen met economisch nut

                             -                                -                                -   

Bedrijfsrisicoreserve Afvalstoffendienst                              -                     175.000                              -   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 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. 

                  -46.292                   -46.059                   -46.059 

Reserve bijdrage activa (maat.nut) 55 - Cultuurhistorische 
kwaliteit

                      1.300                     26.860                              -   Financiering van de afschrijvingslasten van activa 
met maatschappelijk nut. 

                  -43.718                   -43.498                   -43.498 

Reserve uitvoer.projecten Archeologie&Bouwhistorie                   231.800                   231.800 Reserve gevormd tbv de archeologische en 
bouwhistorische meerjaarlijkse uitvoeringsprojecten

                             -                                -                                -   

Reserve Grote werken                   810.000 Financiering van bovenwijkse infrastucturele 
werken als gevolg van stadsvernieuwing en 
uitbreiding

                  400.000                   400.000                   400.000 

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

                    77.950                     77.950                              -   

Reserve Bezoekerscentrum (Gem.deel)                              -                       14.570 Financiering van voorzieningen voor het 
verstrekken van toeristiche informatie aan 
(potentiële) bezoekers aan Gemeente 's-
Hertogenbosch.

                             -                                -                                -   

Reserve FWI inkomensdeel                   227.500                   227.500 Reserve om toekomstige tegenvallers met 
betrekking tot de sociale uitkeringen op te vangen. 
De hoogte is gemaximeerd op 7,5% van het 
jaarbudget.

                             -                                -                                -   
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Reserve ICT               2.183.320               3.406.090 Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken                              -                                -                                -   

Reserve bijdrage activa ICT               3.199.500               2.163.280 Reserve ter afdekking afschrijvingen van 
investeringen met economisch nut

                             -                                -                                -   

Structuurfonds               7.331.420               7.442.820 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten              -3.100.000              -3.100.000              -3.100.000 

Reserve screening                   241.000 Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw 
beleid

                -141.000                 -141.000                 -141.000 

Reserve nog uit te voeren werken                   178.680 Budgetoverheveling managementrapportage                              -                                -                                -   
Reserve reguliere investeringen Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten                 -152.393                              -                                -   

Reserve nieuw beleid investeringen 2020                     20.000                   -20.000                   -20.000                   -20.000 
Reserve screening reserves en voorzieningen 2021                   800.033                 -383.000                              -                                -   
Reserve vaste activa                   100.000                              -                                -                                -   
Reserve activa                     82.220                              -                     783.470 Reserve ter afdekking afschrijvingen van 

investeringen met economisch nut
                -701.240                 -701.241                 -698.546 

Reserve activa BAZ overig                     15.510                              -                     428.243 Reserve ter afdekking afschrijvingen van 
investeringen met economisch nut

                -412.606                 -407.594                 -330.160 

             23.645.445              31.724.692                4.224.663            -17.339.923            -18.274.337            -18.604.016 

Structureel             23.645.445             30.133.019               4.224.663            -16.575.243            -17.984.447            -18.463.016 
Incidenteel                              -                 1.591.673                              -                   -764.680                 -289.890                 -141.000 


