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Geachte leden van de raad,

inleiding 
Het is jaarlijks een goed gebruik dat wij vooruitlopend op het verschijnen van de kadernota 2017-
2020, alvast informeren over de voornaamste uitgangspunten voor het opstellen van de kadernota.

Doel Kadernota 
ln overeenstemming met de huidige financiële verordening biedt het college de raad een nota aan met 

een voorstel over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad geeft 

aan de hand van dit voorstel het zomerreces de kaders aan voor het college voor het opstellen 

van de begroting van het komende jaar en de bijbehorende meerjarenraming.

De uitgangspositie voor de kadernota 2017 is de meerjarenbegroting 2016-2019. Zoals ieder jaar, wordt 

ook dit jaar gekeken naar het effect van de areaalwijzigingen, de indexering van de baten en de lasten 

en de indexering van de lonen. Het meerjarenbeeld 2017-2020 is sluitend gemaakt meteen onttrekking 

aan de behoedzaarnheidsreeerve.inzet bij de kadernota is om die onttrekking zo mogelijk terug te 

draaien. Het beroep op deze reserve volgens het huidige meerjarenbeeld is als volgt:
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Voorts is u recent het raadsvoorstel de GlG ter vaststelling aangeboden. De uitkomst van dat 

raadsvoorstel laat een nadeel zien van:
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Coalitieakkoord 
Het coalitieakkoord Leiderdorp 20142018 gaat uit van een degelijk financieel beleid. Dat beleid is 
gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

De begroting is meerjarig sluitend en in evenwicht;
Structurele lasten dekken met structurele baten;
Bezuinigingen van rljkewege worden zoveel mogelijk doorgezet op het beleidsterrein waarop 
het rijk bezuinigt;
Meevallers vaiien vrij naar de algemene reserve, tegenvallers compenseren we binnen het 
begrotingshoofdstuk;
Nieuw beleid financieren we door oud beleid in te ruilen;
Wij verhogen de lokale lasten in beginsel niet met meer dan de in¿atiecorrectie.

Begrotingscircuiaire 2017-2020 
ln de uitvoering van het provinciaal toezicht met betrekking van de begroting is het basis uitgangspunt 
dat de begroting 2017 structureel en reëel in evenwicht is. Daarvoor gelden een aantal 
toetsingsaspecten, zoals bijvoorbeeld: bezuinigingemaatregelen/taakstellingen,overzicht incidentele 
baten en lasten, vernieuwing van het landelijke Besluit Begroting en Verantwoording 
grondexploitatie, vennootschapsbelastingplicht voor overheideondernemingen en het onderhoud 
kapitaalgoederen. Voorta vraagt de provincie aandacht voor themais zoals precariobelasting,
gemeenschappelijke regelingen en decentralisaties sociaal domein.

ln de op 4 juli 2016 door de raad vast te stellen Kadernota 2017 geven we richting aan de financiële 
kaders en de beleidavoornemens voor de Begroting 2017-2020. Dit moet resulteren in een structureel,
materieel sluitende begroting per (uiterlijk) 2020.

Externe ontwikkelingen 
ln de begrotingecirculaire van de provincie worden veel onderwerpen benoemd Een aantal van die 
onderwerpen zijn nieuw en vragen in de aanloop naar de begroting 2017 reeds nu onze aandacht. Met name de vernieuwing BBV brengt op een aantal onderdelen wijziging in de begroting, naast de 
herindeling van de begrotingeprogramrnais waarover de werkgroep Financiën recent geinformeerd is.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u met deze uitgangepuntenbrief tevens te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de wijzigingen BBV. Die wijzigingen gelden eveneens als een kader voor de opzet van de begroting 2017. De bijlage bevat een samenvatting van de voorgenomen 
wijzigingen.

Financiële kadernota 2017-2020 
Het college houdt onverkort veel aan de uitgangspunten rond een gezond financieel beleid. Een begroting structureel en reëel in evenwicht is een harde randvoorwaarde bij de voorstellen die het college aan uw raad in de kadernota zal doen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over de uitgangspunten financiële kadernota.
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Bijlage 

Wijziging “Besluit begroting en verantwoording"(BBV)

Beknopte informatie stand van zaken 

Algemeen 
Op 17 maart is met een publicatie in het Staatsblad de BBV regelgeving geldende vanaf het 
begrotingsjaar 2017 voor gemeenten gewijzigd. Voor gemeenschappelijke regelingen gelden de 
wijzigingen vanaf het begrotingsjaar 2018. ln verschillende notities zijn deze regels verder uitgewerkt.

Aanleiding voor de wijzigingen waren samengevat de volgende ontwikkelingen:
de wens de kader stellende en controlerende rol van de raad te versterken;
de wens tot betere financiële vergelijkbaarheid;
het toenemende belang van deze wensen als gevolg van de drie decentralisaties binnen het 
sociale domein;
de noodzaak om tijdig te kunnen sturen in economisch slechte tijden;
de wens om meer inzicht in elkaars financiële positie, gegeven door de onderlinge solidariteit 
als een gemeente in de problemen komt;
de toenemende nationale en internationale belangstelling voor de verslaglegging in de 
publieke sector;

de vragen die in de praktijk leven over de manier waarop rechtrnatigheidstoezicht wordt 
vormgegeven.

Het resultaat is een wijziging met als rode draad het versterken van de horizontale sturing door de 
raad. De wijzigingen op hoofdlijnen betreffen:

Uniforme indeling in taakvelden 
Uniforme basisset beleidsinclicatoren 
Uniforme basisset financiële kengetallen 
Verbeterde informatie over verbonden partijen 

Vernieuwing van de accountantscontrole 
inzicht in overheadkosten en eenvoudígere toerekening kosten en rentelasten 
Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten 
o activeren investeringen met maatschappelijk nut 

o beter inzicht in EMU-saldo 
o vennootschapsbelasting en grondexploitatie 
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De wijzigingen zijn grotendeels technisch van aard, maar zullen leiden tot een op onderdelen anders 
ingerichte begroting. We streven er naar de wijzigingen, die hieronder kort worden toegelicht, zo 
eenvoudig en pragmatisch mogelijk door te voeren.

Ad Uniforme indeling in taakvelden 
Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelíjkbaarheid te komen, wordt 
een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten 
worden toegerekend. De taakveldindeling vervangt de functionele indeling die nu voor 
rapportagedoeleinden wordt gebruikt. Ook de categoriale indeling wordt op onderdelen 
aangepast, maar hierover hoeft in de begroting niet gerapporteerd te worden.

Deze taakveldindeling wordt als bijlage in de begroting opgenomen. Dit betekent dat de bestaande 
programma-indeling van de begroting in stand blijft. De taakvelden kunnen naar behoefte verder 
worden onderverdeeld in deeltaken en activiteiten, waardoor ze gemakkelijk gelinkt kunnen worden 
aan de bestaande programma-indeling. Hierdoor kunnen ze ook ingezet worden voor de interne 
sturingsbehoefte.

Het is mogelijk om de taakveldindeling leidend te laten zijn voor de indeling progr:-imma's ter 
vervanging van de bestaande. De tijd voor zo'n heroverweging is in dit begrotingsproces echter te 
kort.

Ad Uniforme basisset beleidsindicatoren 
Om beter te kunnen sturen op effecten van beleid en onderling te kunnen vergelijken, wordt een 
uniforme indicatorenlijst van 39 beleidsinclicatoren voorgeschreven. Deze indicatoren moeten in de 
bestaande programmas een plaats krijgen. Naast opname van de voorgeschreven basisindicatoren 
staat het gemeenten vrij om eigen indicatoren te (blijven) gebruiken. Via 'waarstaatjegemeentenl' is 
het mogelijk met deze indicatoren een vergelijking te maken met andere gemeenten.

Ad Uniforme basisset financiële kengetallen 
Vanaf de begroting 2016 bevat de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing vijf financiële 
kengetallen, op basis waarvan inzicht kan worden verkregen over de financiële positie van de 
gemeente. Door de BBV wijziging wordt het verplicht om in de begroting 2017 een geprognosticeerde 
balans rneerjarenbalans) op te nemen. Umdat de begroting daardoor ook voldoende informatie 
bevat om in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de ontwikkeling van de 
kengetallen voor de drie jaren volgend op de begroting te berekenen, wordt voorgeschreven om ook 
de kengetallen in meerjarig perspectief te laten zien. Hierdoor krijgt de raad nog meer inzicht in de 
financiële positie van de gemeente.

Ad Verbeterde informatie over verbonden partijen 
Doordat het aantal verbonden partijen aanzienlijk is, is er in het proces van begroting en 
verantwoording meer behoefte aan inzicht ontstaan op de wijze waarop de verbonden partijen 
bijdragen aan het beleid. ln de prograrnrna's zelf moet worden aangegeven op welke wijze de 
verbonden partijen bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke effecten van de gemeente. De 
paragraaf verbonden partijen verlangt voortaan uitsluitend de algemene visie op en de 
beleidsvoornemens omtrent het inschakelen van de verbonden partijen. Ook wordt voorgeschreven 
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de verbonden partijen te groeperen in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en 
corporaties, stichtingen en verenigingen en tot slot overige verbonden partijen.

Vernieuwing van de accountantscontrole 
Het voornemen is dat de Colleges van B&W en Gedeputeerde Staten in het vervolg zelf een (in 
control) verklaring voor de rechtmatigheid afgeven. De juistheid van deze verklaring maakt weer 
onderdeel uit van de controle door de externe accountant.
Daarnaast wordt verbetering in opdrachtgeverschap naar accountant en betere afspraken over 
rechtmatigheidscontrole met accountant verwacht.

Ad inzicht in overheadkosten en eenvoudigere toerekening kosten en rentelasten 

Overhead 
Dit is de meest zichtbare wijziging. “voorgeschreven wordt de baten en lasten van de overhead in een 
apart overzicht in het programmaplan op te nemen. ln de programma's zelf worden voortaan alleen 
de baten en lasten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces, dus zonder 
toegerekende overhead. Het doel is om de raad op eenvoudige wijze inzicht te geven in, en meer 
zeggenschap te geven over, de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie.
De definitie van overhead luidt "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van 
medewerkers in het primaire proces".
Door opname van overhead en kosten in het programmaplan vervalt de vaak complexe toerekening 
van overheadkosten aan programma's, wat tot minder administratieve lasten en eenduidiger 
budgetbeheer zal leiden en tot betere beheersing van de overheadkosten zal leiden. Ook rente die 
niet valt toe te rekenen aan het primaire proces moet worden verantwoord in dit aparte overzicht.

Kosten van overhead mogen alleen nog aan investeringen worden toegerekend, indien het niet 
toerekenen aan investeringen zou leiden tot een tekort in de begroting. Hiervan zal vooral sprake zijn 
bij grote infrastructurele projecten en grondexploitaties. Deze lasten worden eerst geboekt onder het 
overzicht overhead. Via een aparte verrekencategorie wordt de dekking als negatieve lasten 
opgenomen, zodat deze kosten per saldo niet tot uiting komen op het overzicht overhead.

Voor overhead in (fiscale ten hoogste kostendekkende) tarieven wordt deze uitzondering niet 
gemaakt, omdat het niet-toerekenen niet leidt tot een tekort in de begroting. Deze tarieven moeten 
dus extracomptabel worden berekend. Gemeenten bepalen nog wel zelf hoe en hoeveel overhead in 
tariefstelling of kostprijsberekening wordt meegenomen. De berekening van de tarieven en de 
toelichting over de mate waarin ze kostendekkend zijn wordt voortaan opgenomen in de paragraaf 
lokale heffingen. Ook voor de berekening van de Btw en Vpb gaat de integrale kostprijsberekening 
gelden.

Voor de berekening van het EMU-saldo en voor de berekeningen voor onderhoud van het 
gemeentefonds is inzicht in de integrale kosten per taakveld nodig. Hiervoor wordt de volgende 
verdeelsleutel voorgeschreven: de verhouding van de som van de loonkosten en kosten inhuur derden 
per taakveld. De toerekening wordt door het CBS geleverd op basis van door gemeenten geleverde 
informatie over de taakvelden.
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Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden 
opgenomen in de financiële verordening. Hier ligt een taak voor de partners.

Rente 
Rente die verband houdt met een taakveld betreft de (omslaglrente die moet worden toegerekend 
aan investeringen binnen dat taakveld. Denk bijvoorbeeld aan rente over investeringen in 
onderwijshuisvesting of over investeringen in sportaccommodaties. Rente en afschrijvingskosten op 
het terrein van overhead vallen dus onder de overhead. Om er voor te zorgen dat in de begroting en 
verantwoording de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk 
zijn, wordt voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de 
rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen,
grondexploitaties, en taakvelden wordt toegerekend.

ln de notitie rente van de commissie BBV wordt aanbevolen geen rente meer te berekenen over het 
eigen vermogen, waardoor er geen zogenaamde bespaarde rente meer is die als dekkingsrniddel in de 
begroting kan worden opgenomen. Deze keuze kan financiële gevolgen hebben. Als een gemeente 
deze gevolgen niet wil of kan dragen, dan mag nog steeds rente over het eigen vermogen worden 
berekend. in dat geval wordt wel voorgeschreven dat de rentevergoeding maximaal het percentage is 
dat is gebaseerd op het gewogen samenstel van de externe rentelasten over de lang en kort 
aangetrokken financieringsrniddelen. Ook dit voorschrift kan financiële gevolgen hebben.
Het is zaak de gevolgen van deze notitie in beeld te brengen om voor de begroting 2017 een goede 
afweging te kunnen maken over de te kiezen berekeningswijze.

Ad. Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten 

activeren van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 

De voorkeur om investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut in een keer af te 
schrijven wordt verlaten. Het gewijzigde inzicht is dat kosten van investeringen ten laste van 
burgers en bedrijven moeten komen gedurende de periode dat zij er profijt van hebben.
De verplichting tot activeren geldt alleen voor nieuwe investeringen die na 2017 worden gedaan.
Dit heeft tot gevolg dat de begroting en investeringsprogramma op dit punt mogelijk moeten 
worden aangepast. Hierdoor kan in jaarschijven extra begrotingsruimte ontstaan, maar dan is het 
goed te realiseren dat deze ruimte in de exploitatie gepaard gaat met een hogere schuld in de 
komende jaren. Om dit effect op te vangen, kan een dekkingsreserve worden gevormd.

Er hoeft geen correctie te worden doorgevoerd voor investeringen in de openbare ruimte met 
maatschappelijk nut die voor 2017 zijn gedaan. Dit heeft tot gevolg dat vergelijking van 
gemeenten op dit punt minder goed mogelijk is. Daarom moeten gemeenten in het 
verioopoverzicht in de toelichting op de balans aangeven welk bedrag volgens de nieuwe 
systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek.
Het onderscheid tussen investeringen met maatschappelijk nut en investeringen met economisch 
nut wordt gehandhaafd.
Voor zowel investeringen met maatschappelijk nut als investeringen met economisch nut wordt 
de netto methode vanwege administratieve eenvoud verplicht gesteld. Dit betekent dat bijdragen 
van derden direct ten laste van het investeringsbedrag gebracht moeten worden.
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inzicht in EMU saldo 
Omdat het consequenties kan hebben als landelijk de macronorm voor het EMU-saldo wordt 
overschreden, is het voor gemeenten van belang om te weten of hun referentiewaarden een 
meerjarige overschrijding aangeven.
Daarom moet voortaan bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde 
balans worden opgenomen en de berekening van het EMU-saldo. De geprognosticeerde balans 
moet ook in de meerjarenraming worden opgenomen, met als doelde raad meer inzicht te 
verstrekken in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, het aanwenden van reserves en 
voorzieningen en in de ¿nancieringsbehoefte.

vennootschapsbelasting en grondexploítotíes 

vennootschapsbelasting 
Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende 
ondernemingsactiviteiten met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen 
overheidsondernemingen en private ondernemingen. Deze activiteiten zijn in 2015 
geïnventariseerd. Deze vennootschapsbelastingheffing is nieuw in begroting en jaarrekening.
De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt extracomptabel berekend over 
(winstgevende) ondernemersactiviteiten, en als saldo opgenomen op de balans van de 
gemeenten. De verschuldigde vennootschapsbelasting op jaareinde zal namelijk in de regel 
nog niet zijn afgedragen.

grondexploitaties 
De categorie NlEGG (niet in exploitatie genomen gronden) is vervallen. Voor deze categorie 
gold dat er kosten aan deze gronden konden worden toegerekend, terwijl de doelstellingen 
met deze gronden niet konden worden waargernaakt met grote afboekingen tot gevolg.
NIEGG-gronden (onder grond- en hulpstoffen) worden voortaan opgenomen als materiële 
vaste activa (gronden en terreinen) Er kan pas weer rente en kosten aan deze gronden 
worden toegerekend als er sprake is van een BIE (bouwgrond in exploitatie)

De verslagleggingsregels voor Bllš worden aangescherpt: de waardering wordt met name 
bepaald door de prognoses van het eindresultaat van een grondexploitatie. Het verloop van 
deze activa moet voortaan in de toelichting op de balans expliciet worden toegelicht.
De BBV notitie grondexploitatie (2012) zal worden aangepast.

De toegestane toe te rekenen rente aan een BIE moet 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 een BIE. Het over het vreemd vermogen te hanteren 
rentepercentage moet als volgt worden bepaald:

het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde financiering in 
het gevat van projectfinanciering;
het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de 
gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen, indien geen sprake is 
van projectfinanciering;



Z/16/029878/57269

De BBV notitie grondexploitatie uit 2012 is voor bovengenoemde en andere wijzigingen 
aangepast en gaat in met ingang van het begrotingsiaar 2016. De vervallen notitie uit 2012 
handelde zowel over actief als passief grondbeleid. De nieuwe notitie van 2016 handelt alleen 
over actief grondbeieid. Voor passief of faciliterend grondbeleid is een aparte notitie 
verschenen.
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Inleiding 

ln de Gemeentewet”ie geregeld dat Gedeputeerde Staten toezicht houden op de (Zuid-Hollandse)
gemeenten. Voor de uitvoering hiervan volgen wij de financiële positie van uw gemeente en de 
ontwikkelingen die daarbij een rol spelen. Door middel van deze circulaire informeren wij u over een aantal 
ontwikkelingen waarmee u de komende periode (waarschijnlijk) te maken krijgt en die van belang zijn voor 
de gemeentelijke (meerjarenjbegroting 2017 2020. Ook informeren wij u over de wijze waarop wij als 
toezichthouder hiermee omgaan.

Wij versturen de begrotingsoirculaire in het eerste kwartaal voorafgaand aan de eerstvolgende begroting,
zodat u vanuit uw verantwoordelijkheid voor de financiële positie en het structureel en reëel in evenwicht 
zijn van de hegrotingz rekening kunt houden met deze begrotingecirculaire. U kunt eventuele kadere en 
wensen aan uw college meegeven met betrekking tot de opstelling van de begroting (2017 2020).
Vanwege deze verantwoordeiijkheid ia deze circulaire gericht aan de gemeenteraden. Omdat er ook 
financieel technische onderwerpen zijn opgenomen die veeial meer voor het college van belang zijn, sturen 
wij een afschrift aan de colleges van burgemeester en wethouders.

ln deze circulaire zijn actuele en relevante onderwerpen onderverdeeld naar criteria (hoofdstuk 
toeteingeaspecten (hoofdstuk en specifieke onderwerpen (hoofdstuk De circulaire is geen volledig 
document, maar legt de aandacht op een aantal actuele en van belang zijnde ontwikkelingen. De 
onderwerpen en met name de financieei technische onderwerpen in de begrotingsoirculaires van 
voorgaande jaren en themacirculairee, blijven tevens van toepassing op de beoordeling van de begroting 
2017. Ook is van belang goede nota te nemen van ons gemeenschappelijk toezichtkader 2014.

1 
Artikel 203 Gemeentewet 

2 
Artikel 189 Gemeentewet 
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Criteria 

1.1 Criteria repressief toezicht in 2017 
Er ie een aantal kaders en criteria waar de begroting aan moet voldoen om voor repreeeiei toezicht in 

aanmerking te komen. Deze zijn opgenomen in:

de Gemeentewet 
de Algemene wet bestuursrecht 
het Beeluii; lëegrnting en “t/eranlwoordlriig jgrovlrloieo en genieenlen 

het t”3ni'noi:lnechajijoelijk iinancleol lr.io;rloiijiker.lei"Zi¿llri 
de begrotingecirculaire 2017 2020.

De minimale uitgangspunten voor het repreesieve toezicht zijn:
De begroting 2017 dient naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht te zijn ot, als dat niet 
het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2020 uiterlijk tot 
stand zal worden gebracht;

De jaarrekening 2015 behoort structureel en reëel in evenwicht te zijn; indien de jaarrekening niet 
in evenwicht ie, zal het structureel tekort worden betrokken bij ons onderzoek naar de begroting 
2017. Dit betekent dat in de jaarrekening inzicht moet worden gegeven in het structurele en 

incidentele aandeel van het tekort;

De vastgestelde jaarrekening 2015 en de begroting 2017 dienen tijdig, respectievelijk voor 15 juli 
en 15 november 2016, aan ons te zijn toegezonden.

Met het begrip “structureel evenwicht” wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten gedekt zijn 

door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de 

ramlngen. Daarbij dienen de begrotingen/meerjarenrarningen volledig te zijn.

Het onderzoek naar de realiteit van de rarningen betekent dat wij mogelijk correctiea uitvoeren op het 

gepresenteerde saldo. Bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de bezuinigingen niet voldoende realistisch zijn 

ingevuld (zie paragraaf of omdat het “overzicht van incidentele baten en lasten” (zie paragraaf niet 

volledig ie en onjuistheden bevat. Daarnaast houden wij altijd rekening met het saldo van de incidentele 

baten en lasten, zodat er inzicht is in het structurele begrotingesaldo.

Wij willen meer transparantie geven in het toezichteoroces.Wanneer de zoals hierboven vermelde 

correcties worden uitgevoerd, heeft dit invloed op de hoogte van het begrotingsealdo. Deze correcties 

vinden uiteraard niet zomaar plaats. Het betekent dat wij van mening zijn dat bepaalde opgenomen baten 

of laeten in de begroting niet voldoende realistisch zijn. Maar het kan ook zijn dat er in de begroting geen 

weergave is gegeven van het structurele begrotingeealdo (begrotingeaaldo minus het saldo van de 

incidentele baten en lasten). Dit geldt eveneens voor de meerjarenraming. Vanaf het komend jaar geven 

wij in de begrotingsbrieven de structurele saldi van uw begroting en meerjarenraming, zoale wij dat 

hanteren in ons oordeel, in de begrotingebrieven weer.

1.2 Geen opschuivend sluitend meerjarenperspectief 

indien wij bij de beoordeling van de begroting 2017 hebben geconstateerd dat de begroting niet structureel 

en reëel in evenwicht le, maar wel aannemelijk is gemaakt dat dit evenwicht in de meerjarenraming (2020)

tot etand wordt gebracht, zal afhankelijk van de financiële positie, het proces naar de begroting 2018 toe 

meer onze aandacht krijgen. Tijdens one toezichtsprocee naar de begroting 2018 toe, zal worden gekeken 

of er geen sprake ie van een opechuivend sluitend meerjarenoerspectiei Hiermee wordt bedoeld dat indien 

de begroting van 2018 structureel en reëel niet in evenwicht ie, tenminste de jaarschijven 2020 en 2021 

van de meerjarenraming 2018-2021 structureel en reëel in evenwicht moeten zijn om opnieuw voor 

repreeeief begrotingetoezicht in aanmerking te komen. Het kan dus niet zo zijn dat alleen de jaarschijt 2021 

in evenwicht ie, dan is er namelijk sprake van een opechuivend perepectiei.

Jan'/rt MM nl 

Wii li/ et'
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Toetsingsaspecten 

2.1 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

Bij de beoordeling of er sprake ia van een structureel en reëel sluitende (rneerjaren)begroting wordt, voor 

wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, tenminste uitgegaan van de mei/juni circulaire 

(2016) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de daarin opgenomen 
uitkeringstactoren en de effecten van de herijking van het gemeentefonds. Er kan eventueel ook van de 
septembercirculaire worden uitgegaan. Wanneer u de uitkomsten van de septembercirculaire van het 
nijijniaioriçij verwerkt, is het in beginsel van belang hier een consistent beleid in te voeren,

Bij de bepaling van de accressen voor de jaren 2018 en later houden de beheerders van het 
gerneenlefonds rekening met een mutatie van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product 

Wordt de algemene uitkering begroot op basis van lopende prijzen, dan gaan wij ervan uit dat aan 
de laetenkant van de meerjarenraming rekening wordt gehouden met een percentage dat minimaal gelijk is 
aan dat waarop de mutatie van het BBP is gebaseerd.

Wij verzoeken de meerjarige berekeningen 2018 tot en met 2020 van de algemene uitkering uit het 
gerneentefonda op basis van de gehanteerde circulaire van BZK (inclusief gehanteerde eenheden en 
bedragen per eenheid) aan ons ter informatie toe te zenden bij de vastgestelde begroting, voor zover niet 
in de (bijlagen van de) begroting opgenomen.

Uiteraard is het van belang de ontwikkelingen te volgen zodat, als gevolg van actualisatie van de 
accressen, in de loop van het begrotingsjaar, uw geraamde gemeentefondsuitkering in de begroting 
geactualiseerd kan worden.

Looncompensatie 

in het kader van het realistisch ramen verwachten wij dat integraal rekening wordt gehouden met de 
budgettaire effecten van de in de mei/juni circulaire van BZK genoemde loonstijgingen. Dit kan door 
verwerking in de ramingen van de personele lasten/organieatiekoeten dan wel door middel van het ramen 
van een stelpost (voor zover de eigen eerder vaetgeatelde uitgangspunten afwijken van welke opgenomen 
zijn in de mei/juni circulaire).

Prijecompensatie 

Voor zover een afwijkend percentage wordt toegepast voor prijsetijgingen/indexering van prijsgevoelige 
subsidies verwachten wij dat een en ander in de programmabegroting wordt beargumenteerd.

2.2 Bezuinigingsmaatregelenl taakstellingen 

Ten behoeve van de bepaling van de financiele positie worden de in de begroting opgenomen 
bezuiniging:-:maatregelen taakstellingen op hard- en haalbaarheid beoordeeld. Hiermee wordt de 
realiteit van de ramingen bepaald.

Concrete invulling bezuinigingsmaatregelen 

Voor een positief oordeel is het noodzakelijk dat als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, een 
uitspraak doet over de invulling. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op 
programmaniveau te zijn ingevuld. Verder dient het proces dat bij het concretiseren wordt gevolgd, vast te 
liggen. Ervaringen opgedaan met eerdere bezuinigingsoperaties kunnen in ons oordeel meewegen.
Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiele gevolgen van 
maatregelen die tot herstel van het evenwicht moeten leiden, met uw besluitvorming zijn onderbouwd.
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Bij een negatief oordeel zullen deze posten op de gepresenteerde begrotingssaldi worden gecorrigeerd.

Deze correctie kan een structureel begrotingstekort en preventief toezicht tot gevolg hebben.

Bezuinigingstaaksteliingen verbonden partijen 

Taakstellingen die aan de verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, worden 
opgelegd, worden als reëel beschouwd, als de desbetreffende verbonden partij of gemeenschappelijke 

regeling op bestuurlijk niveau heeft besloten dat en op welke wijze deze opgelegde taakstelling 

daadwerkelijk wordt ingevuld. Aannernelijk moet worden gemaakt dat de verbonden partij de opgelegde 
bezuinigingsmaatregel concreet zal invullen.

Paragraaf taakstellingen en reserveringen (facultatief)

in de begroting staan verplichte paragrafen die van belang zijn voor inzicht in de financiele positie. voor 
eventuele bezuinigingsmaatregelen, taakstellingen, stelposten en reserveringen die verspreid in de 

begroting op prograrnmaniveau zijn opgenomen, is vooralsnog geen paragraaf verplicht. Om toch een 

integraal beeld van vorenstaande onderwerpen te presenteren, adviseren wij in een extra paragraaf de 

hiervoor genoemde onderwerpen integraal op te nemen. ln deze paragraaf kunt u in een oogopslag de 

opgenomen bezuinigingen co. taakstellingen zien die verspreid in de begroting zijn opgenomen en/of de 

nog openstaande taaketellingen in de meerjarenraming. Hetzelfde geldt voor eventuele reserveringen 

(inschattingen of al vrij gemaakte begrotingsruimte) voor toekomstige financiële onzekerheden.

Bij de jaarrekening kan dan in deze paragraaf een integraal beeld gegeven worden van wat hiervan 

gerealiseerd is. Dit versterkt het inzicht in de financiële positie.

2.3 Overzicht van incidentele baten en lasten 

De begroting dient structureel en reëel in evenwicht te zijn. ln dat kader is het noodzakelijk om een volledig 

en eenduidig inzicht te hebben in de incidentele posten, die het begrotinge en ook jaarrekeningsaldo 

beïnvloeden. Pas na eliminatie van deze incidentele posten ontstaat zicht op het structureel financieel 

begrotingssaldo.
Uit de beoordeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenten blijkt, dat er niet in alle 

gevallen een volledig inzicht wordt gegeven in de incidentele baten en lasten. Ook de term incidenteel 

wordt niet altijd juist en eenduidig toegepast. Het gevolg kan zijn dat een gemeente onaangenaam wordt 

verrast, doordat een jaarrekening- ot begrotingsoverschot na correctie van incidentele baten en lasten 

verandert in een structureel tekort. Met als mogelijk gevolg dat dit kan leiden tot preventief toezicht.

Het op grond van artikel 19 van het BBV verplicht voorgeschreven overzicht is niet alleen voor ons als 

financieel toezichthouder van belang, maar juist voor u als gemeenteraad die, volgens artikel 189 van de 

Gemeentewet, erop toe moet zien dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is.

Vanwege het bovenvermelde belang van een volledig en verplicht overzicht incidentele baten en lasten 

hebben wij u in juni 2015 een thernacirculaire toegestuurd over het onderwerp “incidentele baten en lasten'.

Graag verwijzen wij u naar de toegezonden theiiiiacirgr;iiglairejj.j 

2.4 Rente 

Rente kan zowel een kostenpost als een inkomstenpost in de begroting zijn. Het is van belang dat de 

gemeente inzicht geeft in het rentebeleid en de wijze waarop rente-lasten en rentebaten in de begroting zijn 

opgenomen. in het BBV zijn geen specifieke nadere bepalingen opgenomen over het rentebeleid of 

rentetoerekenirig. Wel heeft de commissie BBV, in het kader van een eenduidige uitvoering en toepassing 

van het BSV, een notitie rente (2013) opgesteld. Een van de aanbevelingen is om de wijze van 

rentetoerekening op te nemen in de financiele verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet.
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2.5 Vernieuwing BBV (commissie Deplaa)

Ruim tien jaar na invoering van het BBV zijn er diverse ontwikkelingen die vragen om een vernieuwing 
hien/an. Voor de gemeenteraad, maar ook voor de burger, is het van belang dat de informatievoorziening 
in de begroting en het jaarverslag inzichtelijk, transparant en uniform is. Met het oog hierop heeft de 
commissie Depla in juli 2015 een advies uitgebracht over de vernieuwing van het BBV. De voorgenomen 
wijzigingen richten zich op:

Een uniforme indeling in taakvelden 
Een uniforme baeisset van beleidsindicatoren 
Verbeterde informatie over verbonden partijen 
Een uniforme set van financiële kengetallen 
Rechtrnatigheid, toezicht en controle (vernieuwing van de accountantscontrole)
inzicht in overhead en kosten 
Aanpassen van het stelsel van baten en lasten (waaronder investeringen met maatschappelijk nut,
EMU saldo)

een uniforme indeling in taakvelden 
Met ingang van de begroting 2017 wordt voorgeechreven dat de ramingen (en realisatiecijfers) in het kader 
van de begrotingsuitvoering opgesteld worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen 
taakvelden. Deze taakvelden komen in plaats van de functiee die in de begroting 2016 nog van toepassing 
zijn. Door de nieuwe indeling ontstaat er een betere vergelijkbaarheid. De gemeente behoudt de vrijheid 
om de taakvelden in te delen naar de programmas van de raad. De gegevens zullen voor iedereen 
beschikbaar zijn als open data. De (informatie voor derden) verandert in l4all (informatie voor allen').

een uniforne basisaet van beleídsindicatoren 
Om de resultaten van de beleidsmatige inspanning meer inzichtelijk te maken en een grotere rol in de 
begrotinge- en verantwoordingeoyolua te laten spelen wordt, naast de op de eigen situatie toegesneden 
indicatoren, een bij ministeriële regeling vast te atelier: basis set van beleidsindioatoren met ingang van de 
begroting 2017 voorgeschreven. Naast opname in de begroting en jaarrekening worden de indicatoren 
digitaal beschikbaar gesteld op de website www„wgalfjjrijtantjejgjernjeeiitejjjjnij,

verbeterde informatie over verbonden partijen 
Om het inzicht in de beleldsprestatiee en de financiële riaicrde van verbonden partijen te bevorderen dient 
de gemeente met ingang van de begroting 2017 per programma informatie te verstrekken over de wijze 
waarop de verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de programmas.De 
notitie Verbonden partijen van de commissie BBV zal in het eerste kwartaal 2016 op dit punt worden 
geactualiseerd.

3 
De commissie onder leiding van Stat Depla (wethouder Eindhoven en lid van de li/NG~commiseie Financiën) pleit voor betere 

vergelijkbaarheid van begrotingen met behoud van beleidevrijheid voor gemeenten 

,izim ti'
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een uniforme set van financiële kengetallen 
Vanaf de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 te in het BBV verplicht gesteld om financiële kengetallen 

op te nemen in de paragraaf Weeretandsvermogen en Risicobeheereingï Het gaat om de kengetallen:
Netto echuldquote 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Solvabiliteitsratio 

Structurele exploitetieruimte 
Belastingcapaciteit 
Grondexploitatie 

De ministeriële regeling kunt u vinden in de link httgem;//zoek.otñcielebekendmakingennl/etcrt-2015~

Hierin is weergegeven hoe de kengetallen berekend en vermeld moeten worden. Tevens te in 

de wetgeving opgenomen dat er een beoordeling moet worden gegeven van de onderlinge verhouding van 

de kengetallen in relatie tot de financiele positie Dit te van belang om de afzonderlijke kengetallen met 

elkaar in verband te brengen en te laten zien wat dit betekent voor de financiële situatie van uw gemeente.

Door de kengetallen historisch en toekomstig in beeld te brengen, kunt u hier aangeven of de kengetallen 

zich in een bepaalde richting zouden moeten gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld het verlagen van de netto 

schuldouote ot het verbeteren van de eolvabiliteit. De kengetallen bieden ook de mogelijkheid om 

gemeenten onderling te vergelijken, Naast de eignaleringswaarde dragen de kengetallen bij aan de 

kaderstellende en controlerende taak van uw gemeenteraad.

De financiele kengetallen worden door de toezichthouder niet betrokken bij het uiteindelijke oordeel over de 

toezichtvorm (reoreeeiet dan wel preventief). Hiervoor blijft het reëel en structureel sluitend zijn van de 

(meerjarenjbegroting het bepalende criterium, zoals opgenomen in de Gemeentewet artikel 203. De 

toezichthouder kan de kengetallen wel gebruiken om een completer beeld te verkrijgen van de financiele 

situatie van uw gemeente. Wanneer de kengetallen een verontrustend beeld geven, kan de toezichthouder 

dit vanuit zijn eignalerende rol bij uw gemeente onder de aandacht brengen. Wij maken een 

totaalinventarieatie van de wijze waaroode Zuid-Hollandse gemeenten invulling hebben gegeven aan deze 

BBV-vernieuwing.
Ter ondersteuning hebben wij voor gemeenten (van oorsprong voor ambtelijke gebruik) een ekjcegljetieet 

gemaakt waarmee de kengetallen berekend kunnen worden. Deze exceleheet is te vinden op onze 

De excelsheet ie inmiddels ook ambtelijk verstuurd naar de financiele contactpersoon van uw 

gemeente.
Verder kan op de website van de VNG meer informatie gevonden worden over de kengetallen, de 

zogenoemde “liitoujgbaol"lteljdjeitiaet*viïrjjnjjdo De test geeft gemeenten inzicht ot hun financien robuust 

genoeg zijn om financiele tegenslagen in de toekomst op te vangen 

rechtmatigheid, toezicht en controle (vernieuwing van de accountantscontrole)

Het doel van de vernieuwing le om tot een betere controle te komen met ingang van 2018, Beter betekent 

dat raadsleden en inwoners een goed beeld hebben ot de cijfers in de jaarrekening van de gemeente 

kloppen. Dit is van belang, omdat de discussie in de gemeente en met de raad niet moet gaan over de 

vraag of de cijfers kloppen, maar over de keuzes die het college van B&W maakt.

De diverse adviezen hebben onder meer betrekking op:

De kwaliteit van het opdrachtgeverschap door de raad 

De specifiek benodigde kennis van de accountant 

De specifiek benodigde kennis van de toezichthouders op de accountant 

De controle door de accountant die deels specifiek wordt toegesneden op de kenmerken van de 

gemeente ot gemeenschappelijke regeling 

1 jlitl 
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inzicht in overhead en kosten 
Doel is op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead”voor de gehele 
organisatie en u ale raad ook meer zeggenschap over die kosten te geven. Hiertoe moeten met ingang van 
de begroting 2017 in de programrnale de baten en lasten worden opgenomen die betrekking hebben op het 
primaire proces. Om dit te kunnen vaststellen wordt een definitie van het begrip overhead geintroduceerd,
waarbij gebruik wordt gemaakt van de gangbare definitie uit “veiiietore voor pgr i,iïiiievoeririg*”. “Vensters voor 

bedrijfsvoering” is een overkoepelend diagnose- en leerinstrurnent. Het levert inzicht op in hoe de 
bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Zie de website hjttgjjçji/vvviivv.veitejlerevoojrbedrgfievoeririg.nl/.

De verplichting tot het opnemen van een aparte paragraaf bedrijfsvoering komt te vervallen.

Overige aanpassingen in het stelsel van baten en lasten 
Met ingang van de begroting 2017 wordt het volgende gewijzigd:

Activeren van investeringen met maatschappelijk nut: de vrijheid om investeringen in de openbare 
ruimte met een maatschappelijk nut al dan niet te activeren komt te vervallen. De verplichting om alle 
inveateringen te activeren volgens de nieuwe methode wordt alleen van toepassing op nieuwe 
investeringen die na 2017 worden gedaan. Daarnaast wordt de netto methode verplicht gesteld voor 
investeringen met een economisch nut of in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut waarbij 
sprake is van bijdragen van derden.

Meer inzicht in het EMU-saldo: met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU saldo 
wordt voorgeschreven dat in de paragraaf weerstandevermogen en risicobeheersing meerjarig een 
geprognosticeerde balans wordt opgenomen, evenals de vergelijking met de individuele 
referentiewaarde. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht 
in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de 
financieringsbehoeite.

Voor een uitgebreide toelichting op alle wijzigingen, verwijzen wij u naar de Nota van Toelichting 
behorende bij het wijzigingsbesluit BBV. Op september 2015 ie het concept wijzigingsbeeluit van het 
BBV ter consultatie gepubliceerd. De publicatiedatum van het definitieve besluit wordt verwacht rond 1 april 
2016.
Voor het opnemen van de financiële kengetallen is het BBV reeds gewijzigd. Deze verplichting geldt vanaf 
de begroting 2016 en de jaarrekening 2015. De overige wijzigingen zullen naar verwachting van toepassing 
zijn met ingang van het begrotingsjaar 2017. De vernieuwing van de accountantscontrole is met ingang van 
2018.

Drndat gemeenschappelijke regelingen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen eerder hun 
begroting moeten opstellen, zullen de wijzigingen van dit besluit voor het eerst doorwerken in de 
begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2018.

2.6 Grondexploitatie 

Bij de grondekploitaties speelt een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de forse afboekingen van 
gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren, de aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing BBV 
(over transparantie en vergelijkbaarheid), de invoering bij gemeenten van de Vennootschapsbelasting en 
de aankomende Omgevingswet,

De term overhead staat doorgaans voor leidinggevende en ondersteunende functies in management, lCT,
boekhouding, communicatie, juridische zaken en facilitair beheer.



Z/16/029878/57269

De commissie BBV heeft een aantal voorstellen uitgewerkt die leiden tot wijzigingen in het BBV en de 
uitwerking hiervan. De wijzigingen leiden tot meer transparantie, eenduidiglneid en een vermindering van 
de administratieve lasten. in het kort hieronder de voorgestane veranderingen:

Gezien het belang van een juiste waardering en inzicht in de ontwikkeling van de waarde van 
'bouwgronden die in exploitatie genomen zijn' (IEGG} worden de regels aangescherpt. De waardering 
wordt in het bijzonder bepaald door de prognoses van het eindresultaat van een grondexploitatie:

De maximale duur van grondexploitatie wordt 10 jaar. Hier kan alleen goed gemotiveerd 

(geautoriseerd door de raad) van worden afgeweken. Voor langer durende grondexploitaties worden 

aanvullende beheersmaatregelen genomen, Bovendien mag geen indexering worden toegepast voor 
te realiseren opbrengsten later dan 10 jaar.
De kostentoerekening binnen het BBV moet verpiicht aansluiten op de kostenverhaal-mogelijkneden 

zoals benoemd in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.

De rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties moet worden gebaseerd op de werkelijke rente 

over het vreemd vermogen (geen bespaarde rente). De disoonieringsvoet moet gelijk worden gesteld 

aan de toegerekende rentevoet.

Een clustering van de informatie over grondexploitaties, zoals het opnemen van uitgangspunten bij de 

waardering, wordt een verplicht onderdeel van de jaarrekening samen met de overige 

uitvoeringsinformatie grondexploitatie-e. Te denken valt aan de fasering van verkopen, toegerekende 

rente, kostenindex en opbrengstenindex.

inzake niet in exploitatie genomen gronden' (NIEGG):

Kosten die verband houden met het voornemen deze gronden te gaan bebouwen, zoals rente ot 

andere indirecte kosten, kunnen niet meer aan deze gronden worden toegerekend.

Afschaffing van de categorie NIEG-G en kwalificering van deze gronden als strategische gronden onder 

de materiele vaste activa. Het voorgestelde besluit voorziet er in dat gemeenten voor het bepalen en 

verwerken van eventuele afwaarderingen van deze gronden overigens een overgangstermijn hebben 

van vier jaar variat1 januari 2016.

Ook betekent de classi¿oering onder materiele vaste activa, dat de gronden moeten worden 

gewaardeerd conform de waarderingsgrondslagen voor gronden en terreinen onder de materiele vaste 

activa (verkrijgingsprije of duurzaam lagere marktwaarde).

Boekwaarde per hoeft niet meer te worden toegelicht.

De budgettaire impact van de wijzigingen kan voor individuele gemeenten zeer groot zijn. De beoogde 

publicatiedaturn van de nieuwe BBV-notitie grondexploitaties met de 'definitieve' wijzigingen is medio 

februari 2016. Die wijzigingen zullen formeel echter pas feitelijk definitief zijn vanaf de oublioatiedaturn van 

het definitieve BBV Wijzigingsbesluit per (uiterlijk) 1 april 2016, met terugwerkende kracht oer 1 januari 

2016.
Wij adviseren u de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 in overeenstemming met deze 

voorschriften op te stellen. Wij attenderen u op de komende aangepaste BBV-notities op het gebied van 

grondexpioitatie en rente, die op dit moment in voorbereiding zijn. Naar verwachting zuilen deze in het 

voorjaar van 2016 gereed zijn,

Verliesgevende grondexploitaties en negatieve algemene reserve 

Volgens het BBV (mede gebaseerd op de algemene economische beginselen) dienen verliezen op de 

grondexploitatie onmiddellijk en voor het gehele bedrag genomen te worden op het moment dat deze 

bekend zijn. Het activeren van de tekorten is niet toegestaan, waardoor verliezen van de grondexploitatie 
kunnen leiden tot een negatieve algemene reserve. Wanneer de algemene reserve negatief wordt, moet 
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deze negatieve stand van de algemene reserve binnen de termijn van de meerjarenraming worden 

weggewerkt.

indien de betreffende gemeente daartoe de financiële mogelijkheden heeft, is zij verplicht het negatieve 

saldo zo snel mogelijk weg te werken. Zijn er nog voldoende andere reserves beschikbaar, dan kunnen 

deze bijvoorbeeld worden ingezet om het negatieve saldo van een reserve op te heffen. indien de totale 

vermogenspositie negatief is, biedt dit geen oplossing. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het dekken van 

een grondexploitatieverlies leidt tot een negatieve reservepositie. Mogelijkheden binnen de gewone 

exploitatie zouden dan nog tot een oplossing kunnen leiden door middel van het verlagen van de lasten 

(bezuinigingen) of het verhogen van de baten (tariefsverhogingen). Blijkt een gemeente bij een negatieve 

verrnogenspositie niet in staat om het negatieve saldo van de reserves volgens het bestaande beleid 

binnen de periode van de meerjarenraming om te buigen in een positief saldo, dan is er geen sprake van 
een structureel en reëel sluitende begroting. Het instellen van preventief toezicht zal dan het gevolg zijn.

2.7 Realistische programmering door regionale woon- en kantorenvisies 

ln de Visie Ruimte en Mobiliteit wordt uitgegaan van regionale woon- en kantorenvisies als toetsingskader 
voor woningbouvvplannen en nieuwbouwplannen voor kantoren. Deze visies bevatten bij aanvaarding door 
GS naar huidige inzichten realistische afspraken over de fasering van woningbouwplannen en 
kantorenlocaties voor de komende jaren en afspraken over monitoring daan/an. Door afstemming over 
programmering van woningbouwplannen en nieuwbouwplannen voor kantoren wordt de kans vergroot dat 
de plannen werkelijk worden gerealiseerd, waardoor financiële risico's van grondexpioitaties kleiner 
worden.
Het aanpassen en prioriteren van woningbouwplannen en kantorenlocaties kan ¿nanciële gevolgen hebben 
voor gemeenten. Als dat zo is, is een doorvertaling naar de begroting noodzakelijk. Wij betrekken de 
informatie uit de actuele regionale woon~ en kantorenvisies bij de grondexploitaties die u als gemeente 
opgeeft in het aandachtspunteniormulier voor het begrotingsonderzoek 2017.

2.8 Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsonciernemingen 

Op 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor publieke organisaties ingevoerd. De Wet op de 
vennootschapsbelasting is zodanig aangepast dat overheidsondernemingen die economische 
activiteiten verrichten op een markt waarop ook private ondernemingen actief zijn, op dezelfde wijze aan de 
heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als private ondernemingen. De 
aanpassingen hebben tot doel een gelijk speelveld te creeren tussen partijen. Daarmee wordt tegemoet 
gekomen aan de bezwaren die de Europese Commissie, vanuit een oogpunt van staatssteun, heeft geuit 

tegen de op dit moment geldende ruime li/pb-vrijstelling voor overheidsondernemingen.

Door deze wetswijziging vallen activiteiten waarvoor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en 
waterschappen als ondernemer optreden onder de Vpb. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn de 
grondexploitatie, de exploitatie van sportaccommodaties en parkeergarages. Nadat is vastgesteld welke 
(geclusterde) activiteit(-en) er zijn, vindt de ondernemingstoets plaats.
Om te bepalen ofer sprake is van een ondernemersactiviteit die vpb-ptichtig is moeten deze activiteiten 

getoetst worden aan de volgende criteria:
Er is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal.
Er is sprake van deelname aan het economisch verkeer. Hierbij wordt (potentieel) in concurrentie 

getreden met onbeperkt belastingplichtigen.
Er worden structurele overschotten behaald (winststreven). Structureel verlieslatende activiteiten 

vormen geen onderneming, ook niet als in concurrentie wordt getreden.
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Wordt aan alle bovenstaande criteria voldaan dan is er sprake van een ondernernersactiviteit die 
belastingplichtig is voor de Vpb. Er is sprake van een tarief van 20% voor bedragen tot E 200.000 
daarboven Verliezen kunnen worden verrekend met winsten van een voorafgaand jaar (carry-back)
en negen toekomstige jaren (carry~iorward).

De omvang van de Vpb-heffing is afhankelijk van het al of niet daadwerkelijk optreden van fiscale winst. Dit 
resultaat zal in de praktijk afwijken van het bedrijfseconomisch resultaat, zoals opgenomen in de begroting 
en jaarrekening opgesteld op basis van de BBV voorschriften. Dit komt de overzichtelijkheid niet ten goede.
Er wordt een bepaling opgenomen, datde uit de extra cornptabel berekende fiscale winst voortvloeiende 
Vpb-heffing in de begroting en jaarstukken wordt begroot en verantwoord. Het is de bedoeling dat dit als 
een bedrag in het programmaplan respectievelijk de prograrnmaverantwoording wordt opgenomen.

De invoer van de Vpb betekent veel extra werk en kan ook financiele gevolgen hebben. Wij verzoeken u 
deze ontwikkelingen goed te volgen en raden aan de komende periode te benutten om de verschillende 
(ondernemingsjaotiviteiten in kaart te brengen.

Wij attenderen u er tevens op dat er een samenwerkingsverband is opgericht om de publieke organisaties 

te ondersteunen. De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) is de 
samenwerking tussen Belastingdienst, Ministerie van Financiën, VNG, IPO en de UVW. De SVLO heeft als 

doel de nieuwe fiscale verplichtingen in kaart te brengen en overheden te ondersteunen met praktische 

hulpmiddelen. Zie hiervoor de website:
https://vng.nl/onderwerpenindexfbeiastingen/rijksbelastingen/vennootschapsbelastingwoor-overheden 

2.9 Onderzoek onderhoud kapitaaigoederen 

Het onderhoud van kapitaalgoederen zal wederom bij de beoordeling van de begroting 2017 onderwerp 

van onderzoek zijn door de gezamenlijke toezichthouders en het ministerie van BZK. Het onderzoek wordt 

gecontinueerd om inzicht te kunnen krijgen in de ontwikkelingen in het onderhoud van de kapitaalgoederen 

bij gemeenten. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde betreffende wegen, gebouwen en 
kunstwerken zoals bruggen, viaducten en dijken:

wat is het onderhoudeniveau?
zijn de beschikbare budgetten voldoende?

is er sprake van achterstallig onderhoud?
Het begrotingsjaar 2015 was het eerste jaar van onderzoek en is gebruikt als nulmeting. De uitkomsten van 
het onderzoek hebben wij nog niet van het ministerie ontvangen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij 

u hierover informeren.

De paragraaf moet voldoen aan jajiftjjkjejlj¿, lid 2 van lietjjtšißftå. Wij beoordelen zowel de kwaliteit als de 

inhoud van deze paragraaf. Wanneer bij de beoordeling van het onderhoud kapitaalgoederen blijkt dat er 

onvoldoende geraamd is voor onderhoud, kan dat bij onze beoordeling van het begrotingsevenwioht leiden 

tot een negatieve correctie van het begroiingssaldo.

2.10 Onderuitputting kapitaallasten 

Bij activering van een investering zal voor de toezichthouder in redelijkheid moeten vaststaan dat de 
gemeente in staat is om de voile jaarlasten binnen een structureel sluitende begroting op te vangen. ln het 
kader van het reëel ramen behoeft in het eerste jaar niet de volle jaarlast van de nieuwe investering te 
worden opgenomen. volstaan kan worden met het ramen van de exploitatielasten die naar verwachting in 
het jaar van de investering op de exploitatie zullen drukken.
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Neemt een gemeente de voile jaarlast van de investering op, maar stelt daar een peet onderuitputtíng 
kapitaallasten tegenover, dan wordt gekeken naar het realiteitegehalte (zoals: is het consistent beleid en 
wat zijn de ervaringscijfers van de gemeente). Bij de verantwoording van onderuitputting gaat onze 
voorkeur uit dat de volledige kapitaallaeten structureel worden geraamd en de post onderuitputting 
kapitaallasten ats negatieve uitgavenpost wordt opgenomen. Deze onderultputting levert slechte een 
eenmalig voordeel op voor de jaarbegroting en wordt vermeld op het overzicht incidentele baten en lasten.
ln het geval dat in de financiële verordening een andere werkwijze ie geregeld, zal deze werkwijze getoetst 
worden op haar financiele consequenties. t 

2.11 Vaststellingsbesluit begroting 

Er is geconstateerd dat de vastetellingebeeluiten niet altijd een volledig beeld geven van de besluitvorming 
door de raad en verbetering behoeft. Het vaststeliingabesluit dient een compleet beeld te geven van de 
besluitvorming van de raad en de volgende zaken te bevatten:

Welke wijzigingen aangebracht zijn op de oonoeptbegroting (dit kan uiteraard ook via een afzonderlijk 
aan te leveren begrotingswijziging);
lnveeteringekredieten, die bij vaststelling van de begroting beschikbaar gesteld worden;
Ale de meerjarenraming in evenwicht ie en het begrotingsjaar een tekort heeft, de wijze waarop het 
begrotingsjaar sluitend is gemaakt (bijvoorbeeld door een onttrekking aan de algemene reserve).
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3 Specifieke onderwerpen 

3.1 Doorontwikkeling financieel toezicht 

De provincie is op grond van de Ciemeentewet/Wet gemeenschappelijke regelingen/Waterechapewet 

toezichthouder op de financien van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. De 

wereld van deze organisaties ie aan het veranderen, Er worden steeds meer taken gedecentralieeerd naar 

gemeenten en steeds meer taken worden in gemeenschappelijke regelingen georganiseerd.

Hierdoor is horizontaal en verticaal toezicht uiterst belangrijk. Raden (horizontaal toezicht) geven dezer 

dagen zelf aan het moeilijk te vinden democratische controle uit te oefenen rapport Raad voor het 

Openbaar Bestuur: “Wieeelwerking“). Daarom hebben wij, in samenwerking met Zuid-Hollandse 

gemeenten, andere provincies en het ministerie van BZK, in 2015 een visie opgesteld hoe we one 

financieel toezicht willen doorontwikketen. Hierbij gaan we uit van begrippen als eigen kracht, vertrouwen 

en verantwoordelijkheid.

Hoewel het wettelijk kader hetzelfde blijft, waarbij of repreeeief of preventief toezicht voor een gemeente 

van toepassing ie, zal nadrukkelijker dan nu het geval ie met gemeenten toekomstgericht de financiële 

positie worden geanalyseerd. Bij deze analyse worden niet alleen financiële indicatoren maar ook context 

factoren gebruikt als startpunt voor ambtelijke gesprekken met gemeenten over hun financiële perspectief.

Onze toezichtsrol vatten wij due breder op dan het wettelijke minimum (beoordelen van de financiele 

positie PZH ale toezichthouder). Ale bovenwettelijke taken zien wij voor onszelf advisering met, als 

verlengde, verbeterde communicatie met de gemeenteraden, zodat zij hun horizontaal toezicht verder 

kunnen versterken (PZH ala partner).

Wij zijn ons bewuet van het feit dat de buitenwettelijke taken nooit de onafhankelijkheid van de wettelijke 

toezichtarol mogen beïnvloeden. Ale de onafhankelijkheid in het geding komt, gaat de wettelijke taak voor.

Verder zijn digitalisering en transparantie speerpunten. Wij werken aan een eet van indicatoren die op 

zullen worden gepubliceerd, waarbij per gemeente meerjarig inzicht wordt 

gegeven in de financiele positie (ook in vergelijking met andere gemeenten).

Zoveel als mogelijk wordt de samenwerking gezocht met gemeenten, andere provincies, ministerie van 

BZK en overige vakorganieaiies. ln 2016 zal een en ander verder worden uitgewerkt op basis van de eind 

2015 opgestelde visie.”

3.2 lnterbestuurlijk toezicht 

Per 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. ll/let deze wet is het 

interbeetuurlijk toezicht op de gemeenten vereenvoudigd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van wettelijke taken ligt in eerste instantie bij de gemeenten zelf, bij het college van Burgemeester en 

Wethouders dat verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Uitgaande van vertrouwen in en zelteturing 

van gemeenten is de informatie over en het toezicht op de wettelijke taakbehartiging door gemeenten op 

een aantal domeinen geregeid in de Beetuuraovereenkornet lnterbeetuurlijk Toezicht die uw gemeente en 

de provincie Zuid-Holland hebben gesloten.

Op beats van een in 2015 uitgevoerde evaluatie van de beetuursovereenkomet heeft de provincie Zuid~

Holland in nauw overleg met de Zuid-Hollandse gemeenten en de Vereniging van Zuid~l-lollandse 

Gemeenten verbetervooretellen opgesteld in het kader van de doorontwikkeling van het lBT. Gelet op het 

brede draagvlak onder gemeenten besloten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 19 januari 2016 om 

deze verbetervoorstellen vanaf januari 2016 te gaan uitvoeren in het kader van de jaarrekening en het 
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jaarverslag over 2015. Met het oog op een goede uitvoering van de verbetervoorstellen hebben GS bij brief 
van 20 januari 2016 een aangepaste Handreiking iBT voor gemeenten en een aangepast Format voor de 
Rapportage iBT aan de gemeenten toegezonden.
De Rapportage lBT (voorheen getiteld 'Staat van de Gemeente) moet worden opgenomen in de door uw 
gemeenteraad vast te stellen programmaverantwoording het jaarverslag.

Financieel toezicht is een specifieke toezichtstaak van de provincie met zijn eigen toezichtinstrumenten,

Het is van belang te weten dat het financieel toezicht op de gemeenten ook onderdeel uitmaakt van de 
beetuursovereenkornst.
Jaarlijks wordt uw gemeente gevraagd om informatie te verstrekken over de lopende begroting en de 
meerjarenbegroting in de Rapportage IBT. Zie hiervoor de aan u toegezonden Handreiking IBT en het 
format voor uw Rapportage lBT.

3.3 Vluchtelingen en statushouders 

De toestroom van vluchtelingen naar Nederland ia de afgelopen periode sterk toegenomen. Voor de 
huisvesting van de statushouders vluchtelingen die een verblijfsatatus hebben gekregen is de 
gemeente verantwoordelijk. Naast het zorgen voor voldoende woningen, is het tevens van belang om in de 
begroting 201742020 rekening te houden met extra lasten (en evt. ook baten) die voortvloeien uit de 
opname van atatushouders in uw gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan huisvestingskosten, maar ook 
aan hogere lasten binnen het sociaal domein, zoals voor maatschappelijke begeleiding, werk en inkomen,
scholing en gezondheid Met name statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vragen 
mogelijk om extra inzet van middelen. Verder benadrukt de WRR-policy brief 'Geen tijd te verliezen: van 
opvang naar integratie van asielrnigranten, snelle integratie om bijvoorbeeld langdurige bijstand te 
beperken. ln het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom zijn subsidies en mogelijkheden 
overeengekomen die u als gemeente kunt benutten om statushouders te huisvesten, integreren en 
participeren. Op onze website vindt u hier meer informatie over:

liiilliitiíilnww~Xv,l.rlf-rinllencrt„nlfnlitiierirreriislillïlvllrntelwonanfvlvslíltelinorfw 
Ook vindt u informatie op: Het Rijk en de VNG behandelen de nadere 
uitwerking van bepaalde afspraken.

3.4 Precariobelasting 

Er ligt nog steeds een nieuw wetsvoorstel klaar inzake vrijstelling van de precariobelasting voor netwerken 
van nutsbedrijven naar aanleiding van de motie Van der Burg (Kamerstukken 32 500~Vll,
Het voorstel introduceert een wettelijke vrijstelling, die ertoe strekt dat geen precariobelasting kan worden 
geheven ter zake van netwerken, die zich bevinden onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
grond van de gemeente, de provincie of het waterschap.

Er is op 24 november 2015 naar aanleiding van de behandeling in de 2e Kamer van de begroting van BZK 
een motie van het Lid Veldman aangenomen om het wetsvoorstel zo snel mogelijk bij de Kamer in te 
dienen, waarin “de regering wordt verzocht zo snel mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen, dat 
deze belasting afschaft, met daarbij een ruime overgangsperiode zodat de decentrale overheden die deze 
belasting heffen de mogelijke inkomstenderving geleidelijk kunnen opvangen". Door het lid Veldman is 
geconstateerd dat er steeds meer gemeenten zijn die deze precariobelasting heffen,
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Ook in onze provincie constateren wij dat meer gemeenten over zijn gegaan op het heffen van deze 

belasting. Met ingang van de begroting 2016 hebben 10 gemeenten in Zuid Holland alsnog deze belasting 

ingevoerd. Deze gemeenten hebben wij in de begrotingsbrief aangespoord om behoedzaam om te gaan 

met het inzetten van dit dekkingsrniddel, vooral als het gaat om het dekken van structurele lasten.

Op februari 2016 heeft minister Plasterk de 2e Kamer geinformeerd over zijn voornemen de 

precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven af te schaffen. vooruitlopend hierop zal de minister dit 

voorjaar een wetsvoorstel naar de Kamer sturen om er voor te zorgen dat met ingang van 1 januari 2017 

de tarieven voor precario op nutsnetwerken niet verder oplopen en het aantal gemeenten dat deze vorm 

van precario heft, niet verder stijgt. Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar biedt gemeenten nog 

tien jaar de mogelijkheid om maximaal het op 1 januari 2016 in hun gemeente geldende tarief te hanteren.

Na uiterlijk tien jaar is geen precariobelasting meer mogelijk op nutenetwerken. Deze periode kan worden 

bekert bij een grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebted.

Wij verzoeken u deze ontwikkelingen goed te blijven volgen, aangezien het aannemen van het 

wetsvoorstel van invloed kan zijn op het eigen belastinggebied. Daardoor kunnen mogelijk, vanaf de datum 

van in werking treding, geen ot aflopende inkomsten meer worden gegenereerd. Wij adviseren u tevens het 

risico hiervan in te caiculeren en mee te nemen in uw risicodnventarisatie.

3.5 Ontwikkelingen Gemeentewet ex artikel 160 

Volgens artikel 160, lid 3 van de Gemeentewet was voor deelneming van gemeenten in privaatrechtelijke 

rechtsvormen goedkeuring vereist van Gedeputeerde Staten. De Eerste Kamer heeft op 3 november 2015 

echter het wetsvoorstel aangenomen voor afschaffing hiervan. Deze nieuwe regelgeving is gebaseerd op 

het standpunt dat gemeenten zelf in staat zijn om te beoordelen of de privaatrechtelijke weg het best 

beantwoordt aan het doel om de eigen taken efficient en effectief uit te voeren. Er is een ljiandlliejkirjjg 

“verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden' opgesteld. Deze zal worden gedrukt en 

verstuurd aan alle gemeenten en provincies.

Op 24 november 2015 is de Wijzigingswet gepubliceerd. Rekening houdend met de Wet raadgevend 

referendum is de inwerkingtredingsdatum 1 februari 2016.

3.6 Meerjarenbeleidsplan gemeenschappelijke regelingen 

Wij constateren dat de gemeenschappelijke regelingen nog te veel de aandacht leggen bij de 

jaarbegroting. De meerjarenraming geeft nog te weinig inzicht in de te verwachten ontwikkelingen en wat 

de deelnemende gemeenten meerjarig kunnen verwachten aan gemeentelijke bijdragen. Een gemeente is 

primair verantwoordelijk als deelnemende partij voor de financiele positie van de gemeenschappelijke 

regeling. Het is van belang dat u als deelnemende gemeente voldoende sturing en regie ontwikkelt richting 

de gemeenschappelijke regeling door bijvoorbeeld een afdoende meerjarenbeleidsplan te verwachten. De 

financiele consequenties, die hieruit voorvloeien, kunnen worden verwerkt in de meerjarenraming. Dit geldt 

ook voor de loon- en prijsstijgingen, die kunnen worden verwerkt in de meerjarenraming. Wij adviseren u 

toe te zien op een reele en volledige meerjarenraming bij uw gemeenschappelijke regelingen.
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3.7 Decentralisaties Sociaal Domein 

De deoentralisatiee zijn veelal opgepakt in gezamenlijk verband, bijvoorbeeld in de vorm van 
gemeenschappelijke regelingen. Zoals al eerder aangestipt, is het bij gemeenschappelijke regelingen 
lastiger om grip en sturing te houden op de uitvoering van taken en is sprake van een andere invulling van 
uw budgetreoht. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.
Budgetoverschrijdingen van de gemeenschappelijke regeling kunnen worden doorberekend aan de 
deelnemende gemeenten. Door de hoogte van de budgetten, die met de deeentralieaties gepaard gaan,
kunnen de bijbehorende financiële risic:o's ook omvangrijk zijn. Wij adviseren u goede afspraken te maken 
over de werkwijze, periodieke informatievoorziening, verantwoordingswijze en de manier waarop kan 
worden bijgeetuurd door uw gemeente.

ln het landelijke vakberaad gemeentefinanciën is vastgesteld dat niet eerder dan bij de begroting 2017 een 
oordeel kan worden gevormd over de taakstellingen in het sociaal domein. ln 2016 zal blijken in hoeverre 
de decentralisatiee in het sociaal domein financieel in control zijn op basis van de werkelijke reeultaten in 
2015 en de mate van realisatie van de taakstelllngen, die per programma zijn venverkt. Wij volgen de 
budgettaire ontwikkelingen met betrekking tot de decentrallsatles van uw gemeente en zullen deze 
betrekken bij de beoordeling van de begroting 2017.

3.8 Macronorm onroerende zaakbelastingen 

Uit het “rapport evaluatie systematiek maoronorm onroerende zaakbelasting” (2015) kwam naar voren dat 
de rnacronorm onroerende zaakbelasting geen eliectiet behe-ereingsinstrument bleek. 0m deze 
reden ie geadviseerd deze norm at te schaffen. De minister kan zich hier in schikken, maar is niet overtuigd 
van de werking van de alternatieven. De alternatieven, die in het rapport worden genoemd, zijn nog 
onvoldoende uitgewerkt om nu al te besluiten tot aanpassing of afschaffing van de huidige norm.
Daarom wordt de maoronorm OZB in 2016 nog gehandhaafd als instrument. Tegelijkertijd is vastgesteld 
dat de overschrijding van de macronorrn 2015 43,5 miljoen ofwel in mindering wordt gebracht op 
de rnacroruimte in 2016. De rnacronorm 2016 van wordt gecorrigeerd met 6 43,5 miljoen. Dit houdt in 
dat de maximale macro-opbrengststijging 6 60,9 miljoen bedraagt ofwel een maoronorm van voor 
2016,

Het kabinet is voor 2016 en verder voornemens om samen met de VNG te komen tot een woonlastennorm.
Daartoe zal door de werkgroep, die het evaluatierapport over de rnacronorm OZB heeft opgesteld, de 
variant van woonlaetennorm verder worden uitgewerkt,

3.9 Financiële verordening 

De financiele verordening is op grond van artikel 212 Gemeentewet verplicht. Wanneer u de financiele 
verordening actualiseert, vragen wij u deze binnen twee weken na vaststelling door de gemeenteraad ter 
kennisname aan ons in te zenden, conform artikel 214 van de Gemeentewet. De nota`e, die voortvloeien uit 
de financiele verordening zoals een nota reserves en voorzieningen, zien wij tevens graag ter 
kennisneming tegemoet.

in 1 er 1 ri 
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3.10 Garanties 

Een van de rieioo's voor gemeenten zijn afgegeven garanties. Gelet op de financiële situatie op dit moment 

is het van belang dat, indien deze risiooe zich bij uw gemeente voordoen, u door uw college tijdig wordt 

geinformeerd. ln de afgegeven garanties kunnen rieiooe voorkomen die mogelijk in de ioekornet van 

invloed kunnen zijn op uw financiële positie. Deze rieicoe moeten meegenomen worden bij de bepaling 

van uw weerstandaverrnogen en in de begroting worden toegelicht.

3.11 Digitale aanlevering van begroting en jaarrekening 

Wij verzoeken de begroting:-v en jaerrekeningstukken digitaal in te zenden door middel van een 

E~iorrnulier. Dit E-formulier is te vinden op onze website:

www.zuid-hollendnl onderwerpen lokaal bestuur financieel toezicht.

Wanneer dit niet digitaal kan, blijft het mogelijk de fysieke documenten aan GS aan te bieden. De fysieke 

evenals de digitale begroting en jaarrekening dienen qua vorrn en inhoud aan de wettelijke eisen te 

voldoen.

3.12 Tot slot 

ln deze circulaire zijn actuele en relevante onderwerpen opgenomen. De onderwerpen en met name de 

financieel teonnieche onderwerpen die zijn opgenomen in de begrolingeoirculaires van voorgaande jaren 

bliiven ook van toepassing op de beoordeling van de begroting 2017. Wanneer er bij de opstelling van de 

begroting door uw college vragen zijn met betrekking tot de begrotingsriontlilnen ven de provincie of 

problemen voordoen bij het inzenden van de begroiinge- of jaarstukken adviseren wii oontaci op te nemen 

met de behandelend ambtenaar van uw gemeente.
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