340.415
Naam van de voorziening/reserve:

Soort reserve/voorziening:

Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:

Reserve salarisadministratie Netwerkstad

voorziening;
algemene reserve;
bestemmingsreserve;
overige bestemmingsreserve.

Per juni 2013 zijn de salarisadministraties van de
Netwerkstad gemeenten samengegaan. Zij
maken deel uit van het domein Bedrijfsvoering
van Regio Twente.
Het is van belang te voorkomen dat niet
netwerkstad gemeenten meebetalen aan de
samenwerking salarisadministratie Netwerkstad.
Daarom wordt voorgesteld om hiervoor een
reserve in te stellen.
De reserve wordt gevormd door middel van
positief behaalde resultaten. Indien er een
negatief resultaat ontstaat, er sprake is van
uittrekding of er dient een investering gedaan te
worden dan kan dit onttrokken worden aan deze
reserve.

Programma / afdeling:

Domein /afdeling:

Domein Bedrijfsvoering

Vorming:

Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen
tot stand?:
éénmalig;
reguliere stortingen vanuit de exploitatie;
volgens een beheers(onderhouds)plan;
voordelige/nadelige exploitatiesaldi;
vast bedrag;
rentetoevoeging;
overig.
Toelichting: De reserve Salarisadministratie
Netwerkstad wordt gevormd door positief
behaalde resultaten op de het product
salarisadministratie. Het gaat om de gemeenten
Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en
Regio Twente.

Startdatum en einddatum:

Startdatum: 1-1-2013
Einddatum:
Mogelijkheden:
opheffen na realisatie;
niet bekend;
niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):

Omvang: zie de staat van reserves en
voorzieningen.
Dit kan zijn op basis van o.a.
beheersprogramma;
meerjarenplanning;
vast bedrag etc;
overig.
Toelichting: De omvang van deze reserve is
afhankelijk van de resultaten die behaald worden
op de samenwerking van de salarisadministratie
Netwerkstad. Tekorten worden onttrokken, terwijl
overschotten worden toegevoegd aan deze
reserve. Ook wanneer er sprake is van uittreding
of toekomstige investeringen ten behoeve van de
salarisadministratie Netwerkstad kunnen
onttrokken worden.

Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:

Is voorziening/reserve in het leven geroepen op
grond van:
regelgeving;
besluiten vanuit regio, gemeente,
provincie, rijk.

Beheersplan:

n.v.t.

Rente-toevoeging:

Ja

Minimum saldo:

0

Maximum saldo:

€ 70.000

600 Voorziening groot onderhoud Hulsbeek
340.450
Naam van de voorziening/reserve:

Soort reserve/voorziening:

Reserve groot onderhoud Hulsbeek

voorziening;
algemene reserve;
bestemmingsreserve;
overige bestemmingsreserve.

Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:

Deze reserve is ingesteld om het groot onderhoud
van het park te kunnen uitvoeren.

Programma / afdeling:

Recreatieve Voorzieningen

Domein / afdeling:

Leefomgeving

Vorming:

Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen
tot stand?:
éénmalig;
reguliere stortingen vanuit de exploitatie;
volgens een beheers(onderhouds)plan;
voordelige/nadelige exploitatiesaldi;
vast bedrag;
rentetoevoeging;
overig.
Toelichting: Het saldo van de voormalig
voorziening groot onderhoud Hulsbeek wordt in
deze reserve gestort.

Startdatum en einddatum:

Startdatum: 1 januari 2013
Einddatum:
Mogelijkheden:
opheffen na realisatie;
niet bekend;
niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):

Omvang: zie de staat van reserves en
voorzieningen.
Dit kan zijn op basis van o.a.
beheersprogramma;
meerjarenplanning;
vast bedrag etc;
overig.
Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v.
het beheersonderhoudsplan.

Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:

Is voorziening/reserve in het leven geroepen op
grond van:
regelgeving;
besluiten vanuit regio, gemeente,
provincie, rijk.

Beheersplan:

Op basis van een onderhoudsplan wordt
onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit
deze reserve bekostigd. Het onderhoudsplan
wordt geaccordeerd door de directeur
Leefomgeving.

Rente-toevoeging:

Ja

Minimum saldo:

0

Maximum saldo:

Varieert.
Het maximum saldo wordt bepaald door de
jaarlijkse storting te vermenigvuldigen met 5.

.600 Voorziening groot onderhoud Hulsbeek
340.451
Naam van de voorziening/reserve:

Soort reserve/voorziening:

Reserve groot onderhoud Rutbeek

voorziening;
algemene reserve;
bestemmingsreserve;
overige bestemmingsreserve.

Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:

Deze reserve is ingesteld om het groot onderhoud
van het park te kunnen uitvoeren.

Programma / afdeling:

Recreatieve Voorzieningen

Domein / afdeling:

Leefomgeving

Vorming:

Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen
tot stand?:
éénmalig;
reguliere stortingen vanuit de exploitatie;
volgens een beheers(onderhouds)plan;
voordelige/nadelige exploitatiesaldi;
vast bedrag;
rentetoevoeging;
overig.
Toelichting: Het saldo van de voormalig
voorziening groot onderhoud Rutbeek wordt in
deze reserve gestort.

Startdatum en einddatum:

Startdatum: 1 januari 2013
Einddatum:
Mogelijkheden:
opheffen na realisatie;
niet bekend;
niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):

Omvang: zie de staat van reserves en
voorzieningen.
Dit kan zijn op basis van o.a.
beheersprogramma;
meerjarenplanning;
vast bedrag etc;
overig.
Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v.
het beheersonderhoudsplan.

Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:

Is voorziening/reserve in het leven geroepen op
grond van:
regelgeving;
besluiten vanuit regio, gemeente,
provincie, rijk.

Beheersplan:

Op basis van een onderhoudsplan wordt
onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit
deze reserve bekostigd. Het onderhoudsplan
wordt geaccordeerd door de directeur
Leefomgeving.

Rente-toevoeging:

Ja

Minimum saldo:

0

Maximum saldo:

Varieert.
Het maximum saldo wordt bepaald door de
jaarlijkse storting te vermenigvuldigen met 5.

0 Voorziening groot onderhoud Hulsbeek
340.452
Naam van de voorziening/reserve:

Soort reserve/voorziening:

Reserve groot onderhoud Lageveld

voorziening;
algemene reserve;
bestemmingsreserve;
overige bestemmingsreserve.

Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:

Deze reserve is ingesteld om het groot onderhoud
van het park te kunnen uitvoeren.

Programma / afdeling:

Recreatieve Voorzieningen

Domein / afdeling:

Leefomgeving

Vorming:

Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen
tot stand?:
éénmalig;
reguliere stortingen vanuit de exploitatie;
volgens een beheers(onderhouds)plan;
voordelige/nadelige exploitatiesaldi;
vast bedrag;
rentetoevoeging;
overig.
Toelichting: Het saldo van de voormalig
voorziening groot onderhoud Lageveld wordt in
deze reserve gestort.

Startdatum en einddatum:

Startdatum: 1 januari 2013
Einddatum:
Mogelijkheden:
opheffen na realisatie;
niet bekend;
niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):

Omvang: zie de staat van reserves en
voorzieningen.
Dit kan zijn op basis van o.a.
beheersprogramma;
meerjarenplanning;
vast bedrag etc;
overig.
Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v.
het beheersonderhoudsplan.

Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:

Is voorziening/reserve in het leven geroepen op
grond van:
regelgeving;
besluiten vanuit regio, gemeente,
provincie, rijk.

Beheersplan:

Op basis van een onderhoudsplan wordt
onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit
deze reserve bekostigd. Het onderhoudsplan
wordt geaccordeerd door de directeur
Leefomgeving.

Rente-toevoeging:

Ja

Minimum saldo:

0

Maximum saldo:

Varieert.
Het maximum saldo wordt bepaald door de
jaarlijkse storting te vermenigvuldigen met 5.

.600 Voorziening groot onderhoud Hulsbeek
340.453
Naam van de voorziening/reserve:

Soort reserve/voorziening:

Reserve groot onderhoud Arboretum

voorziening;
algemene reserve;
bestemmingsreserve;
overige bestemmingsreserve.

Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:

Deze reserve is ingesteld om het groot onderhoud
van het park te kunnen uitvoeren.

Programma / afdeling:

Recreatieve Voorzieningen

Domein / afdeling:

Leefomgeving

Vorming:

Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen
tot stand?:
éénmalig;
reguliere stortingen vanuit de exploitatie;
volgens een beheers(onderhouds)plan;
voordelige/nadelige exploitatiesaldi;
vast bedrag;
rentetoevoeging;
overig.
Toelichting: Het saldo van de voormalig
voorziening groot onderhoud Arboretum wordt in
deze reserve gestort.

Startdatum en einddatum:

Startdatum: 1 januari 2013
Einddatum:
Mogelijkheden:
opheffen na realisatie;
niet bekend;
niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):

Omvang: zie de staat van reserves en
voorzieningen.
Dit kan zijn op basis van o.a.
beheersprogramma;
meerjarenplanning;
vast bedrag etc;
overig.
Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v.
het beheersonderhoudsplan.

Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:

Is voorziening/reserve in het leven geroepen op
grond van:
regelgeving;
besluiten vanuit regio, gemeente,
provincie, rijk.

Beheersplan:

Op basis van een onderhoudsplan wordt
onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit
deze reserve bekostigd. Het onderhoudsplan
wordt geaccordeerd door de directeur
Leefomgeving.

Rente-toevoeging:

Ja

Minimum saldo:

0

Maximum saldo:

Varieert.
Het maximum saldo wordt bepaald door de
jaarlijkse storting te vermenigvuldigen met 5.

340.454
Naam van de voorziening/reserve:

Soort reserve/voorziening:

Reserve groot onderhoud Fietspaden

voorziening;
algemene reserve;
bestemmingsreserve;
overige bestemmingsreserve.

Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:

Deze reserve is ingesteld om het groot onderhoud
van het park te kunnen uitvoeren.

Programma / afdeling:

Recreatieve Voorzieningen

Domein / afdeling:

Leefomgeving

Vorming:

Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen
tot stand?:
éénmalig;
reguliere stortingen vanuit de exploitatie;
volgens een beheers(onderhouds)plan;
voordelige/nadelige exploitatiesaldi;
vast bedrag;
rentetoevoeging;
overig.
Toelichting: Het saldo van de voormalig
voorziening groot onderhoud Fietspaden wordt in
deze reserve gestort.

Startdatum en einddatum:

Startdatum: 1 januari 2013
Einddatum:
Mogelijkheden:
opheffen na realisatie;
niet bekend;
niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):

Omvang: zie de staat van reserves en
voorzieningen.
Dit kan zijn op basis van o.a.
beheersprogramma;
meerjarenplanning;
vast bedrag etc;
overig.
Toelichting: Bestedingen worden gedaan o.b.v.
het beheersonderhoudsplan.

Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:

Is voorziening/reserve in het leven geroepen op
grond van:
regelgeving;
besluiten vanuit regio, gemeente,
provincie, rijk.

Beheersplan:

Op basis van een onderhoudsplan wordt
onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud wordt uit
deze reserve bekostigd. Het onderhoudsplan
wordt geaccordeerd door de directeur
Leefomgeving.

Rente-toevoeging:

Ja

Minimum saldo:

0

Maximum saldo:

Varieert.
Het maximum saldo wordt bepaald door de
jaarlijkse storting te vermenigvuldigen met 5.

Voorziening groot onderhoud Hulsbeek
340.455
Naam van de voorziening/reserve:

Soort reserve/voorziening:

Reserve Routenetwerken

voorziening;
algemene reserve;
bestemmingsreserve;
overige bestemmingsreserve.

Beschrijving en doel van de voorziening/reserve:

Afdekken van verschillen in het jaarlijkse
rekeningresultaat van het onderhoud aan de
routenetwerken, o.a. wandelnetwerk, fietsnetwerk,
paardrijnetwerk en mountainbikenetwerk.

Programma / afdeling:

Recreatieve Voorzieningen

Domein / afdeling:

Leefomgeving

Vorming:

Hoe komen/kwamen de stortingen/onttrekkingen
tot stand?:
éénmalig;
reguliere stortingen vanuit de exploitatie;
volgens een beheers(onderhouds)plan;
voordelige/nadelige exploitatiesaldi;
vast bedrag;
rentetoevoeging;
overig.
Toelichting: Het saldo van de voormalig
voorziening groot onderhoud Routenetwerken
wordt in deze reserve gestort.
Een voordelig rekeningresultaat wordt toegevoegd
en een nadelig rekeningresultaat wordt onttrokken
aan deze reserve.

Startdatum en einddatum:

Startdatum: 1 januari 2013
Einddatum:
Mogelijkheden:
opheffen na realisatie;
niet bekend;
niet van toepassing.

Bestedingsraming (onderbouwde omvang):

Omvang: zie de staat van reserves en
voorzieningen.
Dit kan zijn op basis van o.a.
beheersprogramma;
meerjarenplanning;
vast bedrag etc;
overig.
Toelichting: Afhankelijk van het jaarlijks
rekeningresultaat.

Besluiten/afspraken/wettelijke bepalingen:

Is voorziening/reserve in het leven geroepen op
grond van:
regelgeving;
besluiten vanuit regio, gemeente,
provincie, rijk.

Beheersplan:

De hoogte van de stortingen en onttrekkingen zijn
afhankelijk van het jaarlijkse rekeningresultaat.

Rente-toevoeging:

Ja

Minimum saldo:

0

Maximum saldo:

€ 1.000.000

