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Adviesnota raad
Actualiseren financieel beleid en beheer

Samenvatting

Diverse ontwikkelingen sinds de introductie van het BBV waren voor 
het VNG-bestuur medio 2013 aanleiding om een adviescommissie in 
te stellen om voorstellen te doen voor vernieuwing van het Besluit 
begroting en verantwoording (BBV).
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een wijziging van het 
BBV in 2016. De financiële beleidsnota's (reserves & voorzieningen, activabeleid, 
rentebeleid en -toerekening, kostentoerekening, risicomanagement en 
weerstandsvermogen) en de financiële beheersverordening voldeden niet meer aan 
het gewijzigde BBV. Daarom zijn deze nota's en verordening geactualiseerd zodat 
deze voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Beslispunten

1. De Nota Rentebeleid en -toerekening vast te stellen
2. De Nota Activabeleid vast te stellen
3. De Nota Reserves en voorzieningen vast te stellen
4. De Nota Kostentoerekening vast te stellen
5. De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen
6. De Financiële beheersverordening 2017 vast te stellen

Inleiding

Diverse ontwikkelingen sinds de introductie van het BBV waren voor 
het VNG-bestuur medio 2013 aanleiding om een adviescommissie in 
te stellen om voorstellen te doen voor vernieuwing van het Besluit 
begroting en verantwoording (BBV). Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een 
wijziging van het BBV in 2016.
De financiële beleidsnota's (reserves & voorzieningen, activabeleid, rentebeleid en - 
toerekening, kostentoerekening, risicomanagement en
weerstandsvermogen) en de financiële beheersverordening voldeden niet meer aan 
het gewijzigde BBV. Daarom zijn deze nota's en verordening geactualiseerd zodat 
deze voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Hieronder worden per nota en voor de verordening de belangrijkste wijzigingen 
aangegeven:
4 Rentebeleid en -toerekening: de toe te rekenen rente aan bouwgrondexploitatie 

wordt gebaseerd op de werkelijke rentelasten, en niet meer op basis van de 
rekenrente.

4 Activabeleid: investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en 
afgeschreven.



4 Reserves en voorzieningen: investeringen met maatschappelijk nut worden niet 
meer eenmalig gedekt uit een reserve, en de voorziening bovenwijkse 
voorzieningen vervalt. Investeringen met maatschappelijk nut (o.a. bovenwijkse 
voorzieningen) worden geactiveerd en afgeschreven ten laste van de exploitatie.

4 Kostentoerekening: er is een wettelijke definitie van overhead gekomen. Alle 
overheadkosten worden centraal opgenomen en niet meer verdeeld over de 
verschillende programma's. Wel blijven overheadkosten toegerekend worden aan 
bouwgrondexploitatie, investeringen en andere projecten.

4 Risicomanagement en weerstandsvermogen: de opzet van de nota is in lijn
gebracht met de overige financiële beleidsnota's. In de nota is aangegeven dat de 
paragraaf weerstandsvermogen (in de begroting en jaarstukken) kengetallen 
bevat. Verder zijn er 4 in plaats van 2 soorten verbonden partijen.

Financiële beheersverordening: de verordening is in lijn gebracht met het gewijzigde 
BBV. Hierbij kan gedacht worden aan taakvelden in plaats van producten, verplichte 
beleidsindicatoren en de verwerking van overhead. Verder is in het kader van de 
Mededingingswet een artikel opgenomen over prijzen van economische activiteiten, 
met de strekking dat altijd de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

» Gemeentewet
» Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV vernieuwd)

Beoogd effect

Adequaat en actueel beleid en beheer van de gemeentefinanciën.
Met de Financiële beheersverordening wordt invulling gegeven aan de bepaling in de 
gemeentewet dat elke gemeente op grond van artikel 212 een financiële verordening 
heeft vastgesteld waarin op hoofdlijnen de spelregels zijn gesteld door de raad voor 
het financieel beleid, het financieel beheer en de financiële organisatie.

Argumenten

1.1 tot en met 5.1 Het financieel beleid voldoet aan de wet
De financiële beleidsnota's zijn aangepast zodat deze voldoen aan de nieuwe 
wetgeving van het BBV.

6.1 De verordening voldoet aan de wet
De verordening is in lijn gebracht met de vernieuwde voorschriften van het BBV.

Kanttekeningen en risico's

1.1 tot en met 5.1 Financiële afwegingen worden anders
Bij toekomstige besluitvorming wordt de financiële afweging anders. Bijvoorbeeld 
omdat investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en afgeschreven in 
plaats van eenmalig ten laste van de reserve brengen.

Financiën

Het actualiseren van de financiële beleidsnota's heeft geen financiële gevolgen. 
Overigens zijn de BBV-wijzigingen al verwerkt in de programmabegroting 2017-2020. 
In het boekwerk van de programmabegroting 2017-2020, bladzijde 8-10 zijn deze 
wijzigingen toegelicht (zie bijlage Paragraaf 1.3.2 Begroting). Het vervangen van
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producten door taakvelden is in de programma's echter niet gedaan, in de 
programmabegroting 2017-2020 zijn zowel producten als taakvelden opgenomen. 
Hiervoor zal in de Voorjaarsnota 2018 een voorstel worden gedaan.

Communicatie en samenspraak

Extern wordt er gecommuniceerd via Gemeentenieuws en website

Uitvoering ļ planning

Na vaststelling door de raad wordt de financiële beheersverordening aan 
Gedeputeerde Staten verstuurd, zoals opgenomen in de gemeentewet.

Bijlagen

Financiële beheersverordening 2017 
Nota Rentebeleid en -toerekening 
Nota Activabeleid 
Nota Reserves en voorzieningen 
Nota Kostentoerekening
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 
Paragraaf 1.3.2 Begroting

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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