
 

 

Memo 
 
 
Postregistratienummer:  2011I00986 
Aan:     Gemeenteraad Leiderdorp 
Van:     College Burgemeester en Wethouders 
Datum:    2 augustus  2011 
Betreft:    wijzigingen verordening 212 t.o.v. 2010 
 
 

 
In de aangepaste verordening 212 zijn ten opzichte van de financiële verordening 2010 
(december 2009) een aantal wijzigingen doorgevoerd. Door middel van deze memo worden 
de belangrijkste aanpassingen weergegeven.  
De wijzigingen vloeien met name voort uit :  

1. de nieuw te ontwikkelen bestuursrapportage en het hiermee samenhangende 
wegvallen van de zomernota.  

2. het renteonderzoek dat eind 2010 is uitgevoerd, een aantal aanbevelingen wordt 
middels deze wijzigingen overgenomen. 

 

Wiizigingen per artikel 
 
Artikel 1 – Definities 
b. maandrapportages, voor- en najaarsnota gewijzigd in tussentijdse rapportages 
 
Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 
Toegevoegd:  
a. van het tweede kwartaal, de bestuursrapportage tot en met maart; 
d. van het derde kwartaal, de bestuursrapportage tot en met juni; 
e. van het vierde kwartaal, de bestuursrapportage tot en met september. 

 
Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG   
Bestuursrapportage is toegevoegd, de zomernota komt hiermee te vervallen.  
a. Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie 

van de begroting van de gemeente over de eerste drie, zes en negen maanden van het 
begrotingsjaar. 

b. De bestuursrapportage bevat per (sub)programma een stoplichtenmodel voor: 

• Doelen 

• Activiteiten 

• Budget 
c. In de bestuursrapportage wordt verder op de onder b. genoemde onderdelen de 

voortgang toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke voortgang en 
de hiermee samenhangende financiën. 

d. In de bestuursrapportage wordt ook een overzicht gegeven van de uitputting van 
openstaande investeringen en voortgang van taakstellingen. 

e. In de bestuursrapportage over de eerste zes maanden wordt naast de onder lid b, c en d 
genoemde onderdelen ook ingegaan op de paragrafen bedrijfsvoering en 
weerstandsvermogen. 

f. 2e bullet; Bij een mutatie groter dan € 50.000 op het resultaat wordt een gewijzigde 
grondexploitatie ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Gewijzigd in: De belangrijkste 
financiële mutaties worden inzichtelijk gemaakt.  



 

 

Waarom? Een mutatie >€ 50.000 is bij grondexploitaties niet uitzonderlijk, voorgesteld wordt 
om niet perse een gewijzigde grondexploitatie ter vaststelling voor te leggen, uitaard zonder 
dat dit ten koste gaat van de informatieplicht aan de raad. 

 
 

Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa 
h. Met het afschrijven van activa wordt gestart in de maand volgend op de maand waarin 

het actief is opgeleverd. Gewijzigd in: Met het afschrijven van activa wordt gestart in 
januari volgend op het jaar waarin het actief is opgeleverd. 

Waarom? Wijziging wordt voorgesteld om aan het begin van een boekjaar al beter inzicht te 
geven over de lasten in dat jaar. Daarnaast vereist het starten in de maand na oplevering 
veel administratieve belasting. 
 
Toegevoegd: 
i. Aan openstaande investeringen en grondexploitaties wordt aan het begin van ieder 

boekjaar rente over de boekwaarde per 1 januari toegerekend.. 
j. In afwijking op lid i wordt aan openstaande investeringen ten behoeve van:  

• Nieuwe gemeentehuis 

• Brede school Oude Dorp 

• Brede school West 
uitsluitend rente toegerekend indien de investeringen aan het einde van het boekjaar nog 
niet volledig zijn afgerond. Naast rente over de boekwaarde wordt voor deze 
investeringen ook rente over de uitgaven/inkomsten van dat boekjaar toegerekend. 

 
k. In aanvulling op lid i wordt aan grondexploitaties en bijbehorende investeringen ten 

behoeve van: 

• Vierzicht 

• Mauritskwartier 

• Plantage 

• Bospoort 

• Uren W4 algemeen (projectbureau W4-algemeen) 

• Oude plankosten OWB A4 

• Oude plankosten OWB W4 

• Investeringsprojecten W4 

• Centrumplein 

• Hoek Merelstraat 

• Meas 

• Ommedijk 

• Orangerie 

• Schansen en Dreven 
ook rente over de uitgaven/inkomsten van dat boekjaar toegerekend. 

Waarom? De uitzonderingen worden gemaakt omdat bij deze investeringen en 
grondexploitaties geen rekening is gehouden met de aangepaste systematiek. Gezien de 
impact op deze grote projecten wordt voorgesteld deze als uitzondering te zien. 
 
 
Artikel 10 – Voorziening voor oninbare vorderingen 
a. Toegevoegd: toeristenbelasting 
 Verwijderd: rioolheffingen 
Waarom? De inning van rioolheffing loopt via Oasen, er zijn geen vorderingen in de 
administratie. 
 



 

 

 
Artikel 13 – Rentetoerekening 
Gewijzigd: 
a. De interne rekenrente, welke wordt gebruikt voor rentetoerekening aan activa, is 

marktconform, deze wordt afgestemd op het rentepercentage dat de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) hanteert voor lineaire vaste geldleningen met een looptijd van 25 jaar. 

b. In uitzondering op lid a wordt voor grondexploitaties en investeringen die een negatieve 
boekwaarde hebben (meer baten dan lasten) de interne rekenrente gebaseerd op het 
rentepercentage dat de BNG rekent over een 6-maands deposito. 

c. In uitzondering op lid b worden voor de in artikel 9;lid k genoemde grondexploitaties en 
bijbehorende investeringen ook bij een negatieve boekwaarde gerekend met de in lid a 
genoemde rekenrente 

Waarom? De afgelopen jaren is een vast intern rentepercentage gehanteerd, uiteraard is 
tussentijds wel gekeken of dit nog reëel was. Voorgesteld wordt nu om vast te leggen 
waarop dit percentage gebaseerd is. Grondexploitaties die negatief stonden kregen een 
rente-inkomst met hetzelfde percentage als  een rentelast, dit is niet reëel aangezien de 
rentestand voor het uitzetten van geld over het algemeen veel lager is. 
De uitzonderingen worden gemaakt omdat bij deze investeringen en grondexploitaties geen 
rekening is gehouden met de aangepaste systematiek. Gezien de impact op deze grote 
projecten wordt voorgesteld deze als uitzondering te zien. 
 
 
 
Artikel 16 – Lokale heffingen 
Verwijderd: 

• de mate van kostendekkendheid van de rioolheffing en afvalstoffenheffing/ 
reinigingsrechten; 

Waarom?Dit wordt niet in betreffende paragraaf vermeld. Uiteraard wordt hier wel naar 
gekeken. Eventuele ´overdekking´ wordt in de betreffende egalisatiereserve gestort. 
 
Artikel 18 – Onderhoud kapitaalgoederen 
a.  

Verwijderd: 

• de omvang van het achterstallig onderhoud; 
b. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar ter vaststelling aan een: 
Verwijderd: 

• onderhoudsplan openbare ruimte. Het plan geeft het kader weer voor het 
beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten voor 
het onderhoud voor het openbaar groen, water, wegen, kunstwerken en 
straatmeubilair. 

• onderhoudsplan gebouwen. Het plan bevat voorstellen voor het te plegen 
onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen. 

Waarom? Deze onderhoudsplannen worden vertaald in onderhoudsvoorzieningen, de 
onderbouwing hiervan is een collegeaangelegenheid. Deze plannen worden niet 4-jaarlijks 
ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden in tegenstelling tot het GRP. 
 
 

Artikel 19 – Financiering 
Verwijderd: 

• de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar; 

• de rentekosten en – opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. 
Waarom? Dit wordt niet in betreffende paragraaf vermeld. De liquiditeitsplanning en de 
daaruitvoortvloeiende financieringsbehoefte wordt minimaal 3x per jaar opgesteld en gebruikt 
voor het aantrekken en uitzetten van middelen. De rentekosten en renteopbrengsten zijn een 
verplicht onderdeel van het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.  



 

 

 
Artikel 21 – Verbonden partijen 
Verwijderd: 
d. het publiek belang dat wordt gediend met de deelname. 
 
Bijlage 1: Afschrijvingstermijnen vaste activa 
De volgende vaste activa worden lineair afgeschreven in: 

 max. afschrijvingstermijn 
* 

 was wordt 

Afval:   

Afval (bakken en containers)  12 

Afval (ondergrondse containers)  10 

Afval (milieustraat - huisvesting)  15 

Gebouwen:   

Gebouwen (nieuwbouw) 50 50 

Gebouwen (renovatie / groot onderhoud) 25 25 

Gebouwen (tijdelijke voorzieningen) 20 20 

Gebouwen (automatisering):   

Automatisering (software en programmatuur) 4 4 

Gebouwen (apparatuur & machines)   

Beveiliging (brand en inbraak) 20 20 

Kantoor (apparatuur) 5 5 

Kantoor (keukenapparatuur en koffieautomaten) 15 15 

Kantoor (meubilair) 15 15 

Technische installaties (verwarming-, klimaat-, licht-, kracht-, liften) 15 15 

Telecommunicatie (apparatuur) 5 5 

Onderwijs:   

Onderwijs (1
e
 inrichting meubilair)  15 

Onderwijs (1
e
 inrichting onderwijsleerpakket)  15 

Onderwijs (nieuwbouw) 40 40 

Onderwijs (renovatie / groot onderhoud)  25 

Riolering:   

Afschriiving conform het laatst vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)  

Sport:   

Sport (1e inrichting en bouwkosten sporthal)  50 

Sportvelden (aanleg gras) 15 15 

Sportvelden (beregeningsinstallatie)  6 

Sportvelden (hekwerken)  15 

Sportvelden (kunstgras - onderlaag) 30 30 

Sportvelden (kunstgras - sporttechnische laag) 20 20 

Sportvelden (kunstgras - toplaag) 12 12 

Verkeer:   

Verkeer (gladheidbestrijding)  10 

Verkeer (regelinstallaties)  20 

Verkeer (regelautomaten)  15 

Vaar- en voertuigen:   

Voertuigen (aanhangwagens) 9 9 

Voertuigen (auto's, pick-up's en personenauto's) 9 9 

Voertuigen (vrachtauto's) 10 10 

Overig:   

Immateriële vaste activa 5 5 

Investeringen t.b.v. apparatuur & voertuigen technische levensduur 

   

*) afschrijftermijn mag niet langer zijn dan de verwachte levensduur   

 


