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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 22 november 2016  

Onderwerp:  Financiële verordening 2017 RVS  Aan de raad.  

 

 

*Z009A2A1ED6* 
 

Beslispunten 

1. De financiële verordening 2017 vast te stellen 

2. De financiële verordening 2016 in te trekken 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Conform artikel 212 van de Gemeentewet dient de gemeente Leiderdorp te beschikken 

over een financiële verordening, waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, 

alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie 

worden vastgelegd.  

Het Besluit Begroting en Verantwoording wordt per 1 januari 2017 aangepast. Die 

aanpassing heeft consequenties voor kaders zoals deze in de huidige financiële verordening 

zijn vastgesteld.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De financiële verordening 2016 is door de raad vastgesteld op 9 mei 2016. Op dat moment 

stond al vast dat als gevolg van de vernieuwing BBV de verordening met ingang van 2017 

geactualiseerd zou moeten worden. 

 

2 Beoogd effect 

De financiële verordening actualiseren.  

 
3 Argumenten 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de financiële verordening 2016 zijn: 
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Artikel Reden 

Artikel 6 lid a; Toevoeging onderdeel 
Overhead en vennootschapsbelasting 

Voorgeschreven toevoeging van het onderdeel 
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien 
in de BBV richtlijnen 

Artikel 9 lid a, e en f; Activering 
maatschappelijke investeringen 

Voorgeschreven is dat maatschappelijke 
investeringen moeten worden geactiveerd. De 
afschrijvingstabel is nu integraal opgenomen in de 
verordening i.p.v met een bijlage. Aan de tabel zijn 
de afschrijvingstermijn voor maatschappelijke 
investeringen toegevoegd conform de termijnen 
die in het kader van IBOR gangbaar zijn. Rente 
wordt berekend over de boekwaarde 1-1 en niet 
geactiveerd m.u.v. de rente op de grondexploitatie. 

Artikel 12; De wijze van toerekening van 
de overhead is toegevoegd 

De BBV regels schrijven voor dat de wijze van 
toerekening van de overheadkosten aan heffingen, 
rechten en leges moet worden geregeld in de 
financiële verordening. 

Artikel 13; Er wordt geen rente 
toegerekend aan reserves en 
voorzieningen. Oude bepalingen die in 
strijd zijn met nieuwe richtlijnen zijn 
geschrapt. 

De BBV regels schrijven de wijze van de vaststelling 
van de interne rekenrente voor. De voorschriften 
zijn bij de samenstelling van de begroting 2017 
reeds in acht genomen. 

Artikel 16; In de paragraaf lokale 
heffingen wordt de mate van 
kostendekking van heffingen, rechten en 
leges in beeld gebracht. 

Conform BBV voorschrift is deze informatie in de 
begroting opgenomen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

niet van toepassing 

 
5 Communicatie en participatie 

De financiële verordening bevat uitgangspunten, kaders, regels, en afspraken ten aanzien van het 

financieel beleid, beheer en administratie van Leiderdorp. Deze dienen nader te worden 

uitgewerkt in afzonderlijke rapportages, nota’s en verantwoordingen, afkomstig van de 

verschillende vakgebieden van de gemeente. 

 

6 Evaluatie 

Alle planning & control documenten worden desgewenst geëvalueerd in de raadswerkgroep 
financiën. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Raadbesluit Financiële Verordening 2017  Z/16/032239/62224 


