
Bijlage Paragraaf 1.3.2 Begroting

1.3.2 Aanpassingen in de financiële wet- en regelgeving

Zoals al uitgebreid is toegelicht in de voorjaarsnota 2017 is het besluit begroting en 
verantwoording (BBV) ingrijpend gewijzigd. Dit is dan ook de eerste begroting die 
conform de nieuwe regelgeving is opgesteld. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de 
veranderingen die op diverse plaatsen in de begroting zichtbaar zijn.

Uniforme indeling taakvelden
De raad stuurt op programma's, met sturingsinformatie op een hoog 
aggregatieniveau. Het college van burgemeester en wethouders gebruikt voor de 
sturing van de uitvoering van de programmabegroting, de productenraming en de 
productenrealisaties een meer gedetailleerde indeling. Voor de interne aansturing 
wordt een nog meer gedetailleerde indeling gehanteerd in subproducten.

Elke gemeente kan naar eigen keuze en inzicht de programma's onderverdelen naar 
producten. Om te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende derden 
gebruikers, zoals het CBS en ministerie BZK (in verband met het onderhoud van het 
gemeentefonds) moeten gemeenten de zelf gekozen producten ombouwen naar een 
voorgeschreven overzicht met Informatie voor derden (Iv3), de functies. Dit betreft 
een extra vertaalslag vanuit de financiële administratie die aanzienlijke 
administratieve lasten meebrengt. Ook is door de diversiteit van productindelingen, 
benchmarking tussen gemeenten heel moeilijk.

Om dit op te lossen is voorgeschreven dat het college van burgemeester en 
wethouders de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering 
opstellt aan de hand van bij ministeriële regeling vast te stellen taakvelden.

Bijlage A van deze begroting bevat een totaaloverzicht van de geraamde baten en 
lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de 
programma's zijn verdeeld. De verplichte taakvelden zijn gekoppeld aan de huidige 
programma's. De bestaande programmaopbouw (15 programma's) is hierbij in tact 
gebleven.

Uniforme basisset beleidsindicatoren
Als onderdeel van onze kaderstelling hebben wij in onze begroting en jaarrekening al 
een aantal meetindicatoren benoemd bij doelstellingen binnen de programma's.
Met de wijziging van het BBV zijn we als gemeente verplicht om vanaf de begroting 
2017 (en daarmee ook de jaarstukken) 39 indicatoren op te nemen en daarmee 
maatschappelijke effecten (doelstellingen) toe te lichten. Hiertoe is besloten om de 
resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken. Naast deze set van 39 verplichte 
indicatoren mogen gemeenten eigen indicatoren opnemen in de 
beg roti ng/jaarrekening.
De verplichte indicatoren zijn verwerkt in de kaderstelling van de voorjaarsnota 2017. 
In deze begroting zijn de indicatoren toegevoegd aan de programma's (zie asterisk) 
waarbij zoveel als mogelijk is aangesloten bij bestaande doelstellingen. Daar waar dit 
op dit moment niet mogelijk is, zijn de verplichte indicatoren in de programma's 
toegevoegd als nieuwe doelstelling.

Uniforme basisset financiële kengetallen
Vanaf de begroting 2016 (en jaarrekening 2015) is vastgesteld dat in elke begroting 
en jaarrekening een aantal verplichte financiële kengetallen wordt opgenomen. De 
wijze van berekening is voorgeschreven. Het doel is om de financiële positie 
inzichtelijk te maken voor raadsleden en inwoners. Ook kan de raad deze kengetallen 
gebruiken om te vergelijken met andere gemeenten. De onderstaande kengetallen zijn 
opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing:
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» netto schuldquote;
» netto schuldquote, gecorrigeerd met verstrekte leningen;
» solvabiliteitsratio;
» grondexploitatie;
» structurele exploitatieruimte;
» belastingcapaciteit (meerpersoons huishoudens).
Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de kengetallen in relatie tot de financiële 
positie van de gemeente. De regeling wordt nu uitgebreid. In deze begroting wordt 
voor het eerst behalve inzicht in de financiële kengetallen van 2017 ook inzicht 
gegeven in de financiële kengetallen van 2018 t/m 2020.

Verbeterde informatie verbonden partijen
In het gewijzigde BBV is voorgeschreven dat, vanaf de begroting 2017, bij de 
beschrijving (Wat gaan we daarvoor doen?) van het bereiken van de doelstellingen op 
de programma's de betrokkenheid van verbonden partijen wordt opgenomen.

Overhead
Ten eerste is er een nieuwe definitie van overhead, deze luidt: alle kosten die 
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire 
proces.
In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het 
primaire proces, dus geen overhead (indirecte) kosten meer. Overhead wordt nog wel 
toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten. Ook 
in de relevante tarieven worden overheadkosten verwerkt.
De overheadkosten voor de organisatie zijn opgenomen in programma 15.

Rente
De toe te rekenen rente aan bouwgrondexploitatie is gebaseerd op de werkelijk te 
betalen rente over vreemd vermogen, en niet meer op basis van de rekenrente

Investeringen maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut (zoals wegen, bruggen en parken) werden niet 
geactiveerd en in één keer gedekt uit een reserve of voorziening. In het gewijzigde 
BBV worden deze investeringen (net als investeringen met economisch nut) 
geactiveerd en afgeschreven gedurende de toekomstige gebruiksduur.

EMU saldo en balans
Het EMU saldo werd tot nu toe voor het eerstkomende begrotingsjaar weergegeven. 
Met de wijziging wordt het EMU saldo meerjarig weergegeven. Ook wordt over de 
meerjarige begrotingsperiode een geprognosticeerde balans weergegeven.

Bo u wgrondexploitatie
In het gewijzigde BBV komen geen NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) 
gronden meer voor. Overigens heeft Veldhoven deze niet meer. Ook is toerekening 
van rente aan kosten niet meer toegestaan aan gronden die geen in exploitatie 
genomen bouwgrond zijn.

Voor de BIE gronden (Bouwgronden In Exploitatie) gelden de volgende wijzigingen:
» richttermijn van 10 jaar duur grondexploitatie. Alleen een gemotiveerde afwijking 

^ 10 jaar) middels raadsbesluit is mogelijk;
» kostentoerekening aansluiten bij kostenverhaalsmogelijkheden conform wet en 

besluit ruimtelijke ordening. Kosten van bovenwijkse voorzieningen (bovo) maken 
nog steeds onderdeel uit van een bouwgrondexploitatie, echter een bijdrage aan 
een voorziening is niet meer toegestaan. De systematiek bovo moet worden 
geactualiseerd;

Voorheen bestonden er geen nadere voorschriften over de wijze waarop de hoogte van 
de aan grondexploitaties toe te rekenen rente moet worden bepaald. Nu moet de
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toegestane toe te rekenen rente aan BIE worden gebaseerd op de daadwerkelijk te 
betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet toegestaan om rente over het 
eigen vermogen toe te rekenen aan BIE (Veldhoven deed dit al niet).
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