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In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve ten
behoeve van het opzetten van vernieuwende innovatieve projecten.
In 2015 heeft de OFGV extra inkomsten gegenereerd. Deze
inkomsten zijn behaald met extra opdrachten, detacheringsopbrengsten, het organiseren van opleidingen voor derden en
subsidies. De inkomsten hebben geen directe relatie met de
(procentuele) bijdragen van de partners. Het DB meent dat
ondernemerschap moet worden “beloond” en gestimuleerd.
Bij de bespreking van de kadernota en de ontwerpbegroting 2017 in
het DB is vastgesteld dat de OFGV taakstellende extra inkomsten
moet behalen van € 250.000 om de begroting sluitend te krijgen. In
diverse zienswijzen is het DB er op gewezen dat hier een onzekerheid
in schuilt. Het DB erkent dat extra inzet nodig is om de te behalen
inkomsten te genereren. Daarom stelt het DB voor een
bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling in te stellen waarmee
de in 2015 behaalde inkomsten aangewend kunnen worden om
vernieuwende innovatieve projecten op te zetten, zodat ook in
toekomstige jaren de taakstellende inkomsten behaald kunnen
worden.
Conform de BBV is uw AB bevoegd tot het vormen van reserves.
Het doteren aan of onttrekken uit een reserve wordt middels het
voorstel tot resultaatbestemming voorgelegd aan de raden en Staten
voor zienswijzen.

Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling
De spelregels van deze reserve zijn als volgt:
• Het doel van de bestemmingsreserve is het bekostigen van innovatieve projecten
waarmee extra inkomsten kunnen worden behaald.
• Aan de bestemmingsreserve wordt gedoteerd vanuit behaalde extra inkomsten voor
zover die de begrote inkomsten overschrijden. Dit zijn inkomsten uit extra
opdrachten, inkomsten uit het kenniscentrum, detacheringsopbrengsten en overige
niet-geraamde inkomsten.
• De middelen die vanuit de resultaatbestemming van een boekjaar aan de
bestemmingsreserve gedoteerd worden, mogen steeds gedurende twee jaar
aangewend worden voor vernieuwende en innovatieve projecten. Na twee jaar wordt
het resterende saldo verwerkt in het voorstel tot resultaatbestemming. Dit betekent
dat middelen gestort vanuit het rekeningresultaat 2015 in de jaren 2016 en 2017
aangewend mogen worden en het restant daarna terugvloeit naar de partners.
• Een terugbetaling aan de partners vindt plaats op basis van de procentuele verdeling
van het jaar waarin het saldo is ontstaan.
• Voor het onttrekken aan de reserve wordt een gemotiveerd voorstel aan het DB
voorgelegd.
• Alle rapportages en mutaties worden in de jaarstukken meegenomen en door het AB
vastgesteld.
• De bestemmingsreserve heeft geen definitieve einddatum, maar loopt in ieder geval
tot en met het boekjaar 2018.

