
POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000  EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
FAX 0118-410218  IBAN: NL36BNGH0285008889  BIC: BNGHNL2G 

 
 
 
 
 
GEMEENTERAAD VLISSINGEN 
POSTBUS 3000 
4380 GV  VLISSINGEN 
 

 
 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

   28 maart 2018 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

J. Wisse Paul Krugerstraat 1 0118-487132  
    
ONDERWERP    

Raadsinformatiebrief inzake voorgestelde wijze van saneren van de algemene reserve 
 
 
Geachte raad, 
 
Door de artikel 12 inspecteur is aangegeven dat het artikel 12 traject voor de gemeente 
Vlissingen drie jaar duurt ofwel tot en met het boekjaar 2017. Zijn finale rapport over 2017 
verschijnt medio 2018. 
 
Op 21 maart 2018 vonden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen is er een andere samenstelling van de gemeenteraad en 
wellicht ook college. 
In het kader van de verkiezingen maar ook voor de nieuwe raad en college is het belangrijk 
om te weten hoe de artikel 12 inspecteur omgaat met de sanering negatieve algemene 
reserve. 
 
Bijgevoegd een memo van de artikel 12 inspecteur aan het tripartiete overleg inzake: 
Voorgestelde sanering algemene reserve Vlissingen. Het memo geeft duidelijk weer hoe de 
inspecteur om wil gaan met de sanering. 
 
Uitgangspunten voor de inspecteur in zijn rapport over 2017 zijn: 

 het begin van de looptijd van de saneringstermijn dient te starten in de jaarschijf van 
de meerjarenraming waarin naar het oordeel van de inspecteurs de gemeentelijke 
bijdrage aan die sanering is gemaximeerd. Door de inspecteur is aangegeven dat 
2020 het eerste jaar van de sanering is; 

 de sanering in 10 jaar plaatsvindt; en  
 in 2023 en wellicht ook 2028 een actualisatie van de sanering. 

 
 
De Raad voor de financiële verhouding (Rfv) adviseert de sanering al voor 2020 te laten 
aanvangen. De inspecteur neemt dit advies over. Concreet betekent dit dat de sanering van 
de algemene reserve via de aanvullende uitkering uit het gemeentefonds start in 2018. De 
sanering via de maximale passende bijdrage van de gemeente Vlissingen start dan in 2020.  
 



Blad 2 behorend bij 743857 / 743858 
 

Vanzelfsprekend echter worden positieve relevante begrotingssaldi van begrotingsjaren voor 
2020 ook meegenomen bij de sanering van de negatieve algemene reserve.  
  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
 

 
 
 
 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 
 
 
 
Bijlage: Memo van artikel 12 inspecteurs “Voorgestelde sanering algemene reserve 
Vlissingen”  
  


