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Financiële Verordening 2022

Aan de raad.

5 november 2021

*Z03B2D76C64*
Beslispunten
De raad voor te stellen:
De "Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente
Leiderdorp" vast te stellen.
1

SAMENVATTING
De financiële verordening is geactualiseerd.

2

Inleiding
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.
In de financiële verordening van Leiderdorp zijn de beleidskader zoveel mogelijk geïntegreerd.
Alleen in bijzondere gevallen wordt de kaderstelling aan de hand van separate nota’s ter
vaststelling aangeboden. Zo zijn bijvoorbeeld de kaders met betrekking tot de grondexploitaties
dermate specifiek dat wij daarvoor een aparte nota grondbeleid handhaven.
De financiële verordening is geactualiseerd in verband met wijzigingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) dan wel op basis van stellige uitspraken van de commissie BBV. Gelijktijdig
zijn de regels beoordeeld op de vraag of:
- de regel aanpassing behoeft door wijziging van de omstandigheden;
- de regel, door wat voor omstandigheid dan ook, overbodig is geworden;
- de regel achterwege kan blijven omdat het een herhaling is van hogere (rijks)regelgeving

3

Beoogd effect
De wijzigingen in de financiële verordening zorgen voor een heldere rolverdeling tussen raad en
college die bestendig is in de tijd. De raad richt zich op de kaderstelling (“wat”) en het college is
belast met de invulling van de kaders (“hoe”).

4

Argumenten
De periodieke actualisatie van de Financiële Verordening waarborgt een actueel kader dat aansluit
op de overige wet- en regelgeving. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen kort toegelicht,
waarbij wijzigingen in de ordening van de artikelen buiten beschouwing zijn gebleven.
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Nieuwe of gewijzigde bepalingen
Artikel 6, lid 5

Aanpassing van de maximale investering door het college van € 150.000.
Door de lagere rentestanden was de maximering via het bedrag van de
kapitaallasten niet meer in verhouding, nl. opgelopen naar een bedrag van
€ 600.000. Daarom omgezet naar een absoluut bedrag.

Artikel 7, lid 2

Verwijzing naar de eerder genoemde termijnen.

Artikel 8

Het oude artikel 7 is nu gesplitst in artikel 7 voor de bestuursrapportage en
artikel 8 voor de GIG.

Artikel 8, lid 2

Toevoeging vanuit BBV voorschriften. Daar aan toegevoegd een
grensbedrag voor opnieuw vaststellen van grondexploitaties.

Artikel 9

Ophoging bedrag in lijn met artikel 6 lid 5 en de termijn van 4 weken is
vervallen.

Artikel 10, lid 2

Aanvullend onderdeel in de paragraaf lokale heffingen om het inzicht voor
de raad te verbeteren door ook een trend in de lastendruk op te nemen.

Artikel 12, lid 1

Ter verduidelijking dat de voortgang is ten opzichte van de beheerplannen.

Artikel 14

Aanvullend onderdeel in de paragraaf bedrijfsvoering om het inzicht voor
de raad te verbeteren door ook een trend loonkosten en inhuur over vier
jaar op te nemen.

Artikel 15

Borging van wat we in de praktijk al doen, maar niet was vastgelegd.

Artikel 19, lid 3

Verwijzing naar uitzondering bepaald in artikel 6, lid 4

Artikel 19, lid 6

Borgt een periodieke doorlichting Reserves en Voorzieningen voor de raad,
waarbij de doorlichting minimaal aan de gestelde eisen moet voldoen.

Artikel 20, lid 4

De reserves in relatie tot het weerstandsvermogen meer algemeen
omschreven

Artikel 21

Tekst is aangepast aan de praktijk. Het college stelt de methode vast voor
zowel de niet-belastingen (via SP71) en voor de belastingen (via BSGR).

Artikel 22

Nota grondbeleid is nu een zelfstandig artikel en niet langer onderdeel van
het hoofdstuk paragrafen.

Artikel 22, lid 1 c en d

Toevoegen n.a.v. de notitie grondexploitaties van de Cie. BBV

Artikel 22, lid 2 en 3

Toevoegen n.a.v. de notitie grondexploitaties van de Cie. BBV

Artikel 23

Verduidelijkingen van bevoegdheden en actualisaties. De raad stelt de
kaders vast en het college geeft invulling aan deze kaders middels het
opstellen van beheerplannen.
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Artikel 24, lid 2

Bijdragen van derden wordt niet langer beperkt tot 15 jaar maximale
afschrijftermijn in de tabel, maar staat nu omschreven conform BBV.

Artikel 24, lid 3

Verhoging ondergrens activeringsbedrag van € 5.000 naar € 10.000

Artikel 24, lid 6

Toevoegen van mogelijkheid om voor de bepaling van de afschrijving
rekening te houden met een restwaarde.

Artikel 24, lid 7

-Toevoeging van relinen (renovatie) van riolering als activasoort met een
termijn van maximaal 40 jaar
-Toevoeging van pompen en gemalen als activasoort onder de noemer van
technische installaties met een termijn van maximaal 15 jaar.

Artikel 24, lid 7

-Verhoging van de maximale afschrijftermijn op openbare verlichting van
25 jaar naar 30 jaar
-Verhoging van de maximale afschrijftermijn op ondergrondse containers
van 10 jaar naar 15 jaar.
-Verhoging van de maximale afschrijftermijn op beregeningsinstallaties van
5 jaar naar 10 jaar.

Vervallen bepalingen
Artikel 11

Bepaling waarbij aangegeven moet worden dat een uiteenzetting en
berekening van de benodigde weerstandscapaciteit en het beschikbare
weerstandsvermogen nodig is. Dit al een voorgeschreven onderdeel in het
BBV en dus overbodig.

Artikel 24, lid 7

Vervallen van houten bruggen als activasoort, door gemengd gebruik van
materialen vallen deze bruggen onder de noemer van civiele kunstwerken.

Artikel 24, lid 7

Bijdragen van derden niet langer beperkt tot een vastgestelde termijn
maar wordt nu genoemd in artikel 24 lid 2.

5

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
De actualisatie is in het laatste kwartaal 2021 uitgevoerd. Mogelijk vergt de wijziging met
betrekking tot de rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening te zijner tijd een bijstelling.

6

Duurzaamheid
De actualisatie van de verordening heeft geen gevolgen uit oogpunt van het duurzaamheidsbeleid.

7

Financiën
Behoudens de bijstelling van enkele grensbedragen zijn er geen directe financiële consequenties
verbonden aan dit voorstel.
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Communicatie
Met het oog op het financieel technische karakter van deze actualisatie stellen wij u voor om af te
zien van een voorbespreking in de Auditcommissie van 15 februari 2021. Een vaststelling in de raad
van december 2021 sluit goed aan bij de inwerkingtreding per 1 januari 2022. Als uw raad eerst
bespreking in de Auditcommissie wenst dan schuift agendering van dit voorstel door naar de raad
van 7 maart 2021.

9

Evaluatie
De financiële verordening wordt desgewenst geëvalueerd in de Auditcommissie.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

A.M. Roos

L.M. Driessen-Jansen

