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De volgende artikelen zijn gewijzigd ten opzichte van de financiële verordening 2011. 
 
Artikel Reden 
Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 
 

Het aantal bestuursrapportages is teruggebracht van 3 naar 2. 

Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
 

Door wijziging aantal bestuursrapportages ook de omschrijving van de inhoud hierop 
aangepast. 

Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa, lid J. Als gevolg van de oplevering van het nieuwe gemeentehuis en de brede school Oude 
Dorp zijn deze uitzonderingen vervallen. 

Artikel 22 – Eigendommenbeleid Dit artikel gaat over de paragraaf grondbeleid. De tenaamstelling van de paragraaf is in 
het Besluit Begroting en Verantwoording vastgelegd. 

Artikel 28 – Inwerkingtreding 
Artikel 29 – Citeerartikel 

De citeertitel en de ingangsdatum zijn aangepast. 

 
 
Per artikel toegelicht: 
 

Artikel 2. 
Het aantal bestuursrapportages is teruggebracht van 3 naar 2. 
 
Oud Nieuw 
Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 

De planning en controlproducten worden door het college aan de raad aangeboden ter 
besluitvorming, danwel ter kennisneming. Het college biedt de stukken steeds tijdig aan 
doch uiterlijk voor de raad: 
a. van het tweede kwartaal, de bestuursrapportage tot en met maart; 
b. vóór 15 juli, de jaarstukken van het voorgaande jaar; 
c. voor het zomerreces, de financiële kadernota; 
d. van het derde kwartaal, de bestuursrapportage tot en met juni; 
e. vóór 15 november, de programmabegroting voor het daarop volgende jaar met 

meerjarenraming.  
f. van het vierde kwartaal, de bestuursrapportage tot en met september. 

Artikel 2 – Planning en Controlcyclus 

De planning en controlproducten worden door het college aan de raad aangeboden ter 
besluitvorming, danwel ter kennisneming. Het college biedt de stukken steeds tijdig aan 
doch uiterlijk voor de raad: 
a. voor het zomerreces, de bestuursrapportage tot en met april; 
b. vóór 15 juli, de jaarstukken van het voorgaande jaar; 
c. voor het zomerreces, de financiële kadernota; 
d. voor de behandeling van de programmabegroting, de bestuursrapportage tot en met 

augustus; 
e. vóór 15 november, de programmabegroting voor het daarop volgende jaar met 

meerjarenraming. 
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Artikel 7. 
Door wijziging aantal bestuursrapportages ook de omschrijving van de inhoud hierop aangepast. 
Oud Nieuw 
Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
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. Het college informeert de raad twee maal per jaar over de financiële ontwikkeling en 
voortgang van de gemeentelijke grondexploitatie. Dit gebeurt door middel van: 
a. De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). In de GIG worden met 

peildatum 1 januari alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De GIG wordt 
in het voorjaar door het college ter vaststelling aangeboden aan de raad. 

b. De voortgangsrapportage GIG. In de voortgangsrapportage GIG wordt 
gerapporteerd over de voortgang ten opzichte van de GIG per 1 januari. De 
belangrijkste financiële mutaties worden inzichtelijk gemaakt. De 
voortgangsrapportage wordt in het najaar door het college ter kennisname 
aangeboden aan de raad. 

Artikel 7 – Bestuursrapportage en GIG  
a. Het college informeert de raad door middel van bestuursrapportages over de 

realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier en acht 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: 
• Voortgang aangenomen moties 
• de uitputting van openstaande investeringen 
• voortgang van de taakstellingen 
• verkorte balans 
• paragraaf bedrijfsvoering 
• paragraaf weerstandsvermogen 

e. Het college informeert de raad twee maal per jaar over de financiële ontwikkeling en 
voortgang van de gemeentelijke grondexploitatie. Dit gebeurt door middel van: 
a. De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG). In de GIG worden met 

peildatum 1 januari alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend. De GIG wordt 
in het voorjaar door het college ter vaststelling aangeboden aan de raad. 

b. De voortgangsrapportage GIG. In de voortgangsrapportage GIG wordt 
gerapporteerd over de voortgang ten opzichte van de GIG per 1 januari. De 
belangrijkste financiële mutaties worden inzichtelijk gemaakt. De 
voortgangsrapportage wordt in het najaar door het college ter kennisname 
aangeboden aan de raad. 

 
Artikel 9. Lid J 
Als gevolg van de oplevering van het nieuwe gemeentehuis en de brede school Oude Dorp zijn deze uitzonderingen vervallen. 
Oud Nieuw 
Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa 
j. In afwijking op het gestelde in 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. 

Artikel 9 – Waardering en afschrijving vaste activa 
j. In afwijking op het gestelde in lid i wordt aan openstaande investeringen ten behoeve 
van de 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. 
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Artikel 22.  
Dit artikel gaat over de paragraaf grondbeleid. De tenaamstelling van de paragraaf is in het Besluit Begroting en Verantwoording vastgelegd. 
Oud Nieuw 
Artikel 22 – Eigendommenbeleid 
a.    In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting en jaarstukken neemt het college 

naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en 
verantwoording in ieder geval op: 

• de verwerving van gronden; 

• de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 
b.    Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota 

Eigendommenbeleid    
       aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan: 

• de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; 

• de uitgangspunten voor het opstellen van grondexploitaties, zoals rente, 
winstneming, resultaatbestemming en prijsstelling van de verkoop van gronden. 

Artikel 22 – Grondbeleid 
a. In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast 

de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in 
ieder geval op: 

• de verwerving van gronden; 

• de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten. 
b. Het college biedt de raad minimaal eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota 

Grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan: 

• de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; 

• de uitgangspunten voor het opstellen van grondexploitaties, zoals rente, 
winstneming, resultaatbestemming en prijsstelling van de verkoop van gronden. 

 
Artikel 28 en 29.  
De citeertitel en de ingangsdatum zijn aangepast. 
Oud Nieuw 
Artikel 28 – Inwerkingtreding 
a. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011; 
b. Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening gemeente 

Leiderdorp 2010”, vastgesteld door de raad op 15 december 2009.  
 
Artikel 29 – Citeerartikel 
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam 
“Financiële verordening 2011 gemeente Leiderdorp”. 
 

Artikel 28 – Inwerkingtreding 
a. Deze verordening treedt in werking met ingang van 19 maart 2013; 
b. Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening gemeente 

Leiderdorp 2011”,  vastgesteld door de raad op 5 september 2011.  
 
Artikel 29 – Citeerartikel 
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam 
“Financiële verordening 2013 gemeente Leiderdorp”. 

 


