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Wij stellen voor: 

 

1. De nota reserves en voorzieningen HLTsamen 2019 goed te keuren; 

2. Het instellen van een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen door het HLT-

bestuur goed te keuren.  

 

 

 

Inleiding 

In de themabijeenkomst Financiën van 8 mei 2017 van het bestuur HLTsamen is de wens 

uitgesproken om, binnen een aantal richtlijnen, reserves te kunnen vormen. Hiervoor was 

nog een fiscaal onderzoek nodig naar een eventuele belastingplicht voor de 

vennootschapsbelasting voor HLTsamen. Dit onderzoek is in 2018 afgerond. De 

Belastingdienst heeft bevestigd dat er voor het cluster ambtelijk apparaat de vrijstelling 

voor samenwerkingsverbanden geldt. Doordat bovenstaande bevestigd is door de 

Belastingdienst, bestaat er vanaf 2018 de mogelijkheid om reserves en voorzieningen te 

vormen. 

 

Op 7 maart 2019 heeft het bestuur van HLTsamen een nota reserves en voorzieningen 

HLTsamen vastgesteld onder de voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraden 

van Hillegom, Lisse en Teylingen. Niet alle gemeenteraden hebben hun goedkeuring over 

de nota uitgesproken. 

Op 10 oktober 2019 is er een gezamenlijke bijeenkomst met de drie auditcommissies van 

de gemeenten geweest waarin de knelpunten van de eerder voorgelegde nota reserves en 

voorzieningen zijn besproken. In dit overleg zijn tevens oplossingsrichtingen bedacht 

waarmee een goedkeuring van de nota door de drie raden haalbaar wordt geacht. Het 

een en ander heeft geresulteerd in de nu voorliggende nota reserves en voorzieningen 

HLTsamen. 

 

De nota behoeft conform artikel 22 lid 1 de goedkeuring van de gemeenteraden van 

Lisse, Hillegom en Teylingen. De nota is conform artikel 22 lid 1 van de 



 

 

gemeenschappelijke regeling in de vergadering van het bestuur van HLTsamen d.d. 7 

november 2019 vastgesteld, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. 
 

Bestaand kader en context 

Het wettelijk kader wordt gevormd door artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling 

HLTsamen: 

1. Reserves en voorzieningen worden overeenkomstig de door het bestuur daartoe 

uitgevaardigde richtlijnen gevormd. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de door het 

bestuur vast te stellen Nota reserves en voorzieningen.  

2. Deze nota behoeft goedkeuring van de raden.  

 

Daarnaast worden de kaders bepaald door: 

1. De Financiële verordening gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen 

2017.  

2. De regelgeving op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

3. De aanvullende regelgeving (de stellige uitspraken) van de commissie BBV vastgelegd 

in specifieke notities. 

 

 

Beoogd effect 

Het creëren van een kader waarbinnen het bestuur HLTsamen reserves en voorzieningen 

kan vormen. Het kunnen vormen van reserves en voorzieningen draagt bij aan een goede 

en duurzame bedrijfsvoering binnen HLTsamen waarin adequaat op ontwikkelingen kan 

worden ingespeeld. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor het overhevelen van 

middelen voor activiteiten die wel geraamd waren, maar die nog niet tot uitvoering waren 

gekomen in dat jaar. 

 

Argumenten 

1a.  Goedkeuring van de nota door de gemeenteraad is vereist op grond van artikel 22 

lid 2 van de gemeenschappelijke regeling. De nota is vastgesteld door het bestuur 

onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraden. Met de nota creëren 

we het kader waarbinnen het bestuur HLTsamen reserves en voorzieningen kan 

vormen.  

1b.  In de nota worden richtlijnen gegeven voor het instellen, wijzigen, muteren en 

beëindigen van reserves en voorzieningen. 

2.  Het instellen van een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen goedkeuren.  

 

 

Kanttekeningen 

Om de nota reserves en voorzieningen HLTsamen 2019 van kracht te laten worden dienen 

alle drie de raden de nota goed te keuren.  

 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Niet van toepassing.  

 

Duurzaamheid 

Het instellen van reserves helpt de werkorganisatie in het voeren van een duurzaam 

financieel beleid.  

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De nota behoeft de goedkeuring van de gemeenteraad van Hillegom, Lisse en Teylingen.  

 



 

 

Urgentie 

In verband met het jaarrekeningproces 2019 heeft het de voorkeur om het vaststellen 

van de nota en het instellen van de reserve voor 31 december 2019 te laten plaatsvinden.  

 

Evaluatie 

Bij de evaluatie van HLTsamen kan indien nodig de nota ook geactualiseerd worden.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Nota reserves en voorzieningen HLTsamen 2019;  

2. Voorstel instellen bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 12 november 2019 met als onderwerp, nota reserves en 

voorzieningen HLTsamen 2019, 

 

gelet op het bepaalde in artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie 

HLTsamen, 

 

 

besluit: 

 

1. De nota reserves en voorzieningen HLTsamen 2019 goed te keuren; 

2. Het instellen van een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen door het HLT-

bestuur goed te keuren. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


