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Voorstel: 

1. De Financiële verordening 2017 vaststellen 

  
  

Argumenten 

1.1 Op grond van artikel 212 Gemeentewet stelt de 

gemeenteraad bij verordening de uitgangspunten vast 

voor het financieel beleid. Het nieuwe Besluit begroting 

en verantwoording (nBBV) bevat onder andere nieuwe 

bepalingen voor kostentoerekening. De commissie BBV 

heeft met een stellige uitspraak bepaald dat de door de 

gemeente te hanteren werkwijze voor toerekening 

kosten aan tarieven in de Financiële verordening moet 

worden opgenomen. De nu voorliggende aanpassing 

voorziet daarin. 

1.2 De belangrijkste aanpassing is dat het toerekenen 

van kosten in de begroting niet meer leidend is, maar 

dat kosten op een apart taakveld Overhead in de 

begroting moeten worden opgenomen. De berekening 

van de maximaal aan tarieven toe te rekenen kosten 

dient nu extracomptabel te gebeuren. Om daarin 

consistentie te borgen dienen de daarbij te hanteren 

uitgangspunten in de Financiële verordening 

opgenomen worden. Deze uitgangspunten zijn reeds 

gevolgd in de Programmabegroting 2017 en bij de 

berekening van de in paragraaf Lokale heffingen 

opgenomen tarieven. De gevolgde werkwijze wijkt 

inhoudelijk nauwelijks af van de voorheen gevolgde 

intracomptabel gevolgde kostentoerekening en daaruit 

voortvloeiende tarievenberekening. 

Vaststellen van deze verordening beschouwen wij 

daarom als een formaliteit. Over de nieuwe BBV bent u 

eerder dit jaar geïnformeerd door middel van een 

raadsbrief. 

Risico’s 

Geen. 

Alternatieven 

Geen. Stellige uitspraken van de commissie BBV 

hebben de status van verplichte regelgeving. 

Inhoudelijk is de beschreven werkwijze feitelijk al 

goedgekeurd bij de vaststelling van de begroting 2017. 



Uitvoering 

Na vaststelling door de gemeenteraad dient de 

verordening binnen twee weken naar Gedeputeerde 

Staten te worden verstuurd. De verordening is geldig 

vanaf 1 januari 2017. De uitvoeringspraktijk is in 

overeenstemming met de verordening. 
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