
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Verordening financieel beheer Bloemendaal 2017 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2016  

 

 

b e s l u i t: 

 

 

De Verordening financieel beheer Bloemendaal 2017 vast te stellen. 
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gehouden op 22 december 2016 
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Voorgesteld besluit 

 

De raad stelt  de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2017 vast. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

De financiële regelgeving voor gemeenten en provincies (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten -BBV-) wordt vernieuwd, de gemeente moet hieraan vanaf 2017 voldoen. De begroting is 

conform deze regelgeving opgesteld, ook de financiële verordening met afspraken tussen college en raad 

dient aan de vernieuwde wetgeving te worden aangepast.   

 

 

Doelen van het vernieuwde BBV zijn: 

- De kader stellende en controlerende rol van de raad versterken. Meer en gemakkelijker inzicht in 

begroting en verantwoording is noodzakelijk, ook in relatie tot Interbestuurlijk Toezicht (IBT) om de 

rol van de raad te versterken; 

- De wens bij raadsleden en bestuurders tot een betere financiële vergelijkbaarheid tussen 

gemeenten; 

- Rekening houden met de noodzaak om de ‘grip op verbonden partijen’ te vergroten; 

- Overdracht van de taken sociaal domein maken de eerste twee redenen nog belangrijker; 

- Het BBV werd opgesteld in een tijd van betrekkelijke financieel economische rust, nu leven we in een 

tijd van grotere noodzaak tot financieel inzicht om de bestuurbaarheid te vergroten. 

 

Daarom zijn in de vernieuwde BBV vooral de volgende maatregelen genomen: 

- Een uniforme indeling in taakvelden (producten vervallen); 

- Uniforme basissets van beleidsindicatoren en financiële kengetallen; 

- Verbeterende informatie over verbonden partijen; 

- Inzicht in overheadkosten; 

- Verplichte toerekening van rente en plicht tot activeren en afschrijven nieuwe investeringen met 

maatschappelijk nut. 

 

Op basis van de aangepaste modelverordening van de VNG zijn vooral onderstaande zaken in de 

verordening aangepast: 

 

- Taakvelden i.p.v producten om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten; 

- Beleidsindicatoren zijn verplicht; 

- Nieuwe investeringen met maatschappelijk nut worden verplicht geactiveerd en afgeschreven 

(aanpassing artikel 7 waardering en afschrijving vaste activa) 

- Verplichte rentetoerekening volgens voorgeschreven systematiek; 

- Overheadkosten worden apart inzichtelijk gemaakt.  

 

 

Politieke keuzeruimte 

 

Alleen aanpassing aan het vernieuwde BBV, weinig politieke keuzeruimte. 

 

Gedachtegang 

 

De gedachte is om de financiële verordening aan te passen aan de eisen die de vernieuwde BBV stelt. 

 

 

Overwegingen van het college 

 

De overweging van het college is om de huidige afspraken te handhaven en de verordening alleen te 

actualiseren naar aanleiding van het vernieuwde BBV. Bij de aanpassingen is gebruik gemaakt van de 

aangepaste modelverordening van de VNG. 
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Middelen 

 

De financiële consequenties van het vernieuwde BBV zijn verwerkt in de begroting 2017. 

 

Participatie 

 

n.v.t. 

 

Communicatie 

 

Publicatie van de verordening. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

De gemeente Heemstede heeft verschillende nota’s voor verschillende onderwerpen terwijl die bij de 

gemeente Bloemendaal samen worden behandeld in de financiële verordening. De komende jaren wordt dit 

verder geharmoniseerd. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

n.v.t. 

 

Bijlagen 

 

- Financiële verordening (corsa 2016039466) 

 

Achterliggende documenten 

 

 

- Brief VNG modelverordening ex art. 212 gemeentewet, zie link VNG modelverordening 

 

 

  

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 

 

 

Advies Commissie 

De heer Wehrmeijer (voorzitter auditcommissie) geeft aan dat in de concept-besluitenlijst van de 

auditcommissie van 1 december jl. is opgenomen wat de stand van zaken van de beheerplannen 

is. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 22 

december 2016 kan worden geagendeerd, waarbij de heer Wehrmeijer (LB) een stemverklaring 

wil afleggen.  

 
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-en-verantwoording/brieven/modelverordening-ex-artikel-212-gemeentewet
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