
Toelichting nieuw te vormen reserves ten behoeve van de uitvoering van het collegeprogramma 

“Aan de slag met Nieuwkoop” 

Naam van de reserve  Ontsluiting woonwijken 

Type  Bestemmingsreserve 

Doel van de reserve  Bij de realisatie van nieuwe woonwijken leggen wij 
nadruk op veilige en goede verkeersontsluiting, 
zonder dat de bestaande infrastructuur onevenredig 
zwaar belast wordt met verkeersonveiligheid tot 
gevolg. De exacte financiële consequenties en 
kostendragers hiervan zullen pas in een latere fase 
in beeld zijn. Maar om daadwerkelijk aan de slag te 
kunnen met dit onderwerp reserveren wij middelen 
in een speciale reserve (€ 5 miljoen) voor 
investeringen om de goede en veilige ontsluiting van 
nieuwe wijken mogelijk te maken. 

(gewenste) omvang € 5 mln. 

Wijze van stortingen en onttrekkingen Storting eenmalig in de begroting 2023 ten laste van 
de algemene reserve. 
Aanwending wordt geraamd aan de hand van de 
kredietaanvragen. Feitelijke aanwending op basis 
van de werkelijke kapitaallasten. 

Rentetoevoeging. NVT 

Einddatum NB 

 

Naam van de reserve  Gemeentelijke Kosten Flexibele Woonvormen 

Type  Bestemmingsreserve 

Doel van de reserve  Dekken van de gemeentelijke kosten voor de 
realisatie van flexibele woningen, zoals de aanleg 
van de openbare ruimte. 

(gewenste) omvang € 1 mln. 

Wijze van stortingen en onttrekkingen Storting eenmalig in de begroting 2023 ten laste van 
de algemene reserve. 
Aanwending wordt geraamd aan de hand van de 
krediet / budgetaanvragen. Feitelijke aanwending op 
basis van de werkelijke (kapitaal)lasten. 

Rentetoevoeging. NVT 

Einddatum NB 

 

Naam van de reserve  Zwembad De Wel 

Type  Bestemmingsreserve 

Doel van de reserve  De gemeente Nieuwkoop wil graag haar 
zwemaanbod behouden. Als gemeente maken we 
bewust de keuze te gaan voor nieuwbouw van ons 
zwembad omdat we dit belangrijk vinden en willen 
hier de komende jaren voor sparen. 

(gewenste) omvang In deze begroting storten we in 2023 (€ 2 miljoen), 
2024 en 2025 (beide € 3 miljoen) voor de dekking 
van toekomstige kapitaallasten van het nieuwe 
zwembad. Zodra uit nadere berekeningen een beter 
inzicht blijkt van de werkelijke kosten kan besloten 
worden om een aanvullende storting te doen als 
daarvoor ruimte ontstaat in de begroting of 
jaarrekening. 

Wijze van stortingen en onttrekkingen Stortingen ten laste van het begrotingsresultaat; 
aanwending op basis van de feitelijke kapitaalasten. 



Rentetoevoeging. NVT 

Einddatum NB 

 

Naam van de reserve  Inrichting Openbare Ruimte Rond Centra 

Type  Bestemmingsreserve 

Doel van de reserve  (her)inrichting van de openbare ruimte in de 
verschillende dorpscentra in onze gemeente. 

(gewenste) omvang € 1 mln. 

Wijze van stortingen en onttrekkingen Storting eenmalig in de begroting 2024 ten laste van 
de algemene reserve. 
Aanwending wordt geraamd aan de hand van de 
krediet / budgetaanvragen. Feitelijke aanwending op 
basis van de werkelijke (kapitaal)lasten. 

Rentetoevoeging. NVT 

Einddatum NB 

 


