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Geachte heer / mevrouw,

Door de PVDA zijn vragen gesteld over de nota Reserves 201 5.
Deze vragen zijn geregistreerd door de griffie onder nummer 75/1 5.
iHieronder zullen de vragen worden beantwoord:
Vraag:

Het is de PvdA bekend dat het Oostzaans beleid is dat voor het berekenen van het
weerstandsvermogen aiieen de AR in ogenschouw wordt genomen. Hoofdstuk 3 van de nota
heeft ais titei 'Wetteiijk kader'. Op biz. 3i staat d in paragraaf 3.1 dat de hoogte van de AR
bepaiend is voor het weerstandsvermogen.
is dit weiJuist? is het niet zo dat voigens de wet ook andere, vrij door de raad te besteden
reserves mee te Hen voor de bepaiing van het weerstandsvermogen?
Antwoord:
De berekening van het weerstandsvermogen voor de gemeente Oostzaan is door de raad
vastgesteld in de nota weerstandsvermogen uit 2009. Hierin is bepaald dat het
weerstandsvermogen bestaat uit de Algemene Reserve en de post onvoorzien. Hieraan wordt
ook de norm >2 gekoppeld. Voor de provincie tellen ook de bestemmingsreserves mee.
Vraag:
De provincie hanteert ais vuistregei voor het weerstandsvermogen een bedrag van €500 per
woning. Beperkt de provincie zich in het toezicht bij de beoordeiing van het
weerstandsvermogen aiieen tot de AR, of accepteert zij ook andere reserves bij die
berekening?
Antwoord:
De provincie houdt ook rekening met de aanwezige bestemmingsreserves.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Vraag:
Zo ja, kunt u aangeven welke reserves mee tellen voor het door de provincie gehanteerde
bedrag van €500 per huishouden?
Antwoord:
De provincie houdt ook rekening met de aanwezige bestemmingsreserves. Echter, de
gehanteerde regel van € 500,- per huishouden is losgelaten. Er wordt nu een relatie gelegd
met de gekwantificeerde risico's.
De nota reserves 201 5 is inmiddels vastgesteld in de raadsvergadering van 9 november 201 5.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
buj:genTéé?Eè>en weth

A. van den Assem
secretaris

burgemeester

pag. 2/2

