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Onderwerp
Actualisatie lokale financiële regelgeving

Steenbergen; 18 februari 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
De gemeente Steenbergen heeft in 2018 een wijziging aangebracht in de planning en control cyclus, 
de cyclus waarin alle financiële documenten voor besluitvorming worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Met ingang van 2018 is de jaarlijkse voor- en najaarsnota vervangen door een 
tussenrapportage. In de financiële verordening gemeente Steenbergen 2017 is nog sprake van deze 
voor- en najaarsnota. Dat betekent dat deze verordening hierop moet worden aangepast.

De actualisatie is aangegrepen om de vraag te verbreden:
Zijn er nog andere financiële stukken die geactualiseerd moeten worden?
Hoe kunnen we de kaderstellende rol van de raad versterken?

Wat betreft de eerste vraag: de financiële verordening is niet het enige document waarin financiële 
zaken geregeld worden. Er zijn landelijke regels waaraan we moeten voldoen. De Gemeentewet is 
het belangrijkst. Daarna volgen het besluit begroting en verantwoording (BBV), de notities van de 
commissie BBV en de wet financiering decentrale overheden (fido). Er zijn ook regels op 
gemeentelijk niveau. De financiële verordening is het belangrijkst. Op basis van deze verordening 
zijn er vier beleidsnota's opgesteld waarin zaken worden uitgewerkt. De nota weerstandsvermogen 
en risicomanagement, de nota reserves en voorzieningen, de nota waardering en afschrijving vaste 
activa en het financieringsstatuut. In het plaatje op de volgende pagina is een overzicht opgenomen 
van de financiële regelgeving. De grijze blokken bovenin zijn landelijke wetten en regels. De rode 
blokken zijn lokale regelingen. De onderste balk zijn onderwerpen die in aanmerking komen voor 
het financieel afsprakenkader.

Naast de Financiële Verordening is ook de Nota waardering en afschrijving vaste activa aan 
vervanging toe. De huidige nota dateert nog van 2008. In samenspraak met het auditcommittee is er 
voor gekozen de actualisering van de financiële verordening met het financieel afsprakenkader als 
bijlage en de Nota waardering en afschrijving vaste activa als één pakket aan te bieden.

Ter inzage ligt:
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Gemeentewet
HoofdstukXI11 Debogrotingen de rekening 
HoofdstukXiV De administratie en controle

Besluit Begroting enVerantwoording (BBV)
Hoofdstuk II Begroting 

Hoofdstuk III Meerjarenraming 
HoofdstukIV Jaarstukken 

HoofdstukV Waarderen, activeren en afschrijven

Financiering
decentrale
overheden

(FIDO)
BBVNotities

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet (2020)
HoofdstukII Begroting en verantwoording 

Hoofdstuk III Financieel beleid 
HoofdstukiV Financieel beheer en organisatie

weerstandsvermogen 
en risicomanagement 

(2017)

Nota Reserves en 
Voorzieningen (2017)

Nota Waardering en 
afschrijving vaste 

activa (2020) in de maak

Financieringsstatuut
(2016)

Afsprakenkader als bijlage bij de financiële verordening
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AR benutten?
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integraal af? krecieter

Wat betreft de tweede vraag: In de gemeente Steenbergen bestaat al langer de behoefte om de 
kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. In de programmabegroting 2020, 
paragraaf Bedrijfsvoering, is deze ambitie concreet gemaakt: doel is om in 2020 te komen tot 
aanvullende afspraken voor bijvoorbeeld het overhevelen van budgetten en de manier waarop we 
omgaan met de algemene reserve. Daarnaast heeft de portefeuillehouder financiën in de 
raadsvergadering van 31 oktober 2019 (behandeling Tussenrapportage 2019) toegezegd te komen 
met een set van afspraken.

Voor u ligt een nieuwe financiële verordening 2020, met in de bijlage een financieel afsprakenkader 
waarin specifieke spelregels zijn opgenomen, en een nieuwe Nota waardering en afschrijving vaste 
activa 2020. Met de aanpassingen is de financiële regelgeving weer actueel.

2. Achtergrond
Artikel 212 van de Gemeentewet geeft aan:
De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële 
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de 
eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.
De verordening die is genoemd is de zogenaamde Financiële Verordening. Dat is een van de 
belangrijkste documenten van de gemeenteraad waarmee de kaderstellende en controlerende rol 
kan worden ingevuld. De verordening regelt onderwerpen zoals de planning en control cyclus, de 
inrichting van de begroting, de autorisatie van begroting en investeringskrediet, en de 
tussenrapportage, de jaarstukken, de waardering van de vaste activa en reserves en voorzieningen. 
Ook bevat de verordening regels over de kostprijsberekening, inrichting van de financiële 
organisatie en interne controle.
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De nota waardering en afschrijving vaste activa vloeit direct voort uit de financiële verordening. 
Daarin staat dat aanvullende regels worden opgesteld voor dit specifieke onderwerp. Deze nota is 
vrij technisch. Deze bevat onder andere bepalingen voor de manier van activeren, waarderen en 
afschrijven van vaste activa. Verder gaat de nota in op de manier waarop wordt omgegaan met 
investeringskredieten.

3. Overwegingen
Hieronder zijn de overwegingen opgenomen die hebben geleid tot wijzigingen in de financiële 
verordening en nota waardering en afschrijving.

Financiële verordening en financieel afsprakenkader
De benodigde aanpassingen in de verordening zijn beperkt. Dat komt omdat de verordening in 2017 
nog is herzien. De overstap naar een tussenrapportage vraagt bij een aantal artikelen om wijziging. 
Verder is de verordening aangepast aan de huidige organisatie en zijn data van vaststelling 
aangepast. Bij de stukken is een wijzigingstabel opgenomen waarin alle wijzigingen zichtbaar zijn 
gemaakt.

Er zijn twee wijzigingen die afzonderlijk worden toegelicht.
Artikel 9, Informatieplicht grondbeleid: de huidige bepaling van lid 2 geeft aan: "het college 
informeert in ieder geval de raad en voert haar besluit eerst uit, nadat de raad in de gelegenheid 
is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen voor zover het betreft 
niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake de aan- en verkoop van 
onroerende zaken waarvan de koopsom per transactie groter is dan č 50.000". In de 
geactualiseerde verordening is deze bepaling niet meer opgenomen. Voorgesteld wordt om 
de spelregels ten aanzien van aan- en verkoop van onroerend goed (grensbedragen, 
mandaat en budget) op te nemen in de Nota Grondbeleid. Het past beter in de Nota 
Grondbeleid omdat daar de keuzes worden voorgelegd voor de rol die de gemeente wil 
vervullen. Actief of passief grondbeleid zijn vragen die daarin terugkomen. Deze Nota 
Grondbeleid staat op de beleidsagenda voor mei 2020. Zolang de nota Grondbeleid nog niet 
is vastgesteld, blijft de huidige bepaling van kracht.
Artikel 11, waardering en afschrijving vaste activa: in de huidige bepaling van lid 2 staat dat 
het college nadere uitvoeringsregels vaststelt omtrent de waardering en afschrijving van 
vaste activa. In de geactualiseerde verordening wordt deze bevoegdheid bij de raad gelegd. 
De Nota bevat immers ook bepalingen die betrekking hebben op de kaderstellende en 
controlerende rol van de raad. Bijvoorbeeld over de informatievoorziening van college aan 
raad bij investeringskredieten.

Het financieel afsprakenkader bevat aanvullende afspraken. Dit is voor raad, college en organisatie 
een belangrijk document. In samenspraak met het auditcommittee is dit afsprakenkader eind 2019 I 
begin 2020 tot stand gekomen. Niet alle afspraken zijn nieuw, De afspraken zijn op papier gezet 
omdat:

bestaande afspraken niet meer goed op het netvlies staan, zoals de planning en control 
cyclus (1), de aanpassingen in nieuw en bestaand beleid (2 en 3), de wijze waarop wordt 
omgegaan met financiële mee- en tegenvallers (5). Hier gaat het vooral om het benadrukken 
van de regels.
bestaande afspraken niet meer aansluiten bij de behoefte van raad en college, zoals het 
verstrekken van leningen en garanties (9), niet uitgegeven budget (7), het beroep op de 
algemene reserve (6), het omgaan met investeringskredieten (8), de toerekening van 
rentelasten en het beschikbaar houden van kapitaallasten (11). Op dit punt zijn regels 
aangescherpt en aangepast.
er sprake is van nieuwe wet- en regelgeving i nieuwe inzichten zoals de nieuwe BBV regels 
ten aanzien van incidentele baten en lasten (4). Hiervoor zijn nieuwe spelregels opgenomen.
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Het financieel afsprakenkader is opgenomen als bijlage bij de financiële verordening. De nummers 
die hiervoor zijn genoemd verwijzen naar de betreffende spelregel in het afsprakenkader. Bij elke 
spelregel is een afzonderlijke toelichting gegeven met de argumenten voor het opnemen van de 
betreffende spelregel.

Nota waardering en afschrijving materiële vaste activa
De bestaande nota dateert van 2008. In de tussentijd is de regelgeving op landelijk niveau (BBV) 
ingrijpend gewijzigd. In 2017 is een nieuwe BBV notitie uitgebracht voor de materiële vaste activa. 
Deze notitie geldt als wetgeving, dus gemeenten moeten zich daar aan houden. De nota waardering 
en afschrijving vaste activa is volledig gebaseerd op deze notitie. Zoals eerder in dit voorstel 
aangegeven is het vooral een technische nota, maar wel met een aantal bepalingen die betrekking 
hebben op de kaderstellende en controlerende rol van de raad.
De belangrijkste bepalingen hebben betrekking op de investeringen. Hiervan is opgenomen:

dat het evalueren en rapporteren voor alle investeringskredieten boven de C 50.000 altijd 
plaatsvindt bij de tussenrapportage en jaarrekening.
dat investeringskredieten die 2 jaar openstaan vervallen bij de eerstvolgende jaarrekening. 
Er moet dan een nieuw krediet worden aangevraagd. Slechts bij uitzondering kan hiervan 
worden afgeweken. Dat laatste is een bevoegdheid van het college.

Om hier de nadruk op te vestigen zijn deze bepalingen ook opgenomen in het financieel 
afsprakenkader.

Met de nieuwe Financiële Verordening en de nieuwe Nota waardering en afschrijving vaste activa is 
de lokale set van regels weer actueel. Verder bieden deze documenten belangrijke 
aanknopingspunten waarmee de raad de kaderstellende en controlerende rol kan versterken.

4. Middelen
N.v.t.

5. Risico's
N.v.t.

6. Communicatie/Aanpak
Bij de voorbereiding van het financieel afsprakenkader hebben we, naast de wettelijke eisen, zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoefte van de raad, college en organisatie. Met de 
kennis van nu is een set van regels tot stand gekomen die past bij deze wensen en behoeften. Toch 
kan gaandeweg blijken dat er aanpassing nodig is. Voorgesteld wordt om nu te starten met het 
afsprakenkader en dit in 2021 te evalueren met het auditcommittee.
Zowel de Financiële Verordening als de Nota waardering en afschrijving vaste activa gaan in op 1 
januari 2020. Voor het opstellen van de jaarstukken 2019 blijft de huidige Financiële Verordening 
2019 en de Nota waardering en afschrijving 2008 nog van toepassing.

7. Voorstel
1. Vaststellen van de van de "Financiële Verordening gemeente Steenbergen 2020
2. Vaststellen van de Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Steenbergen 2020
3. Het financieel afsprakenkader, in samenspraak met het auditcommittee, te evalueren in 2021.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de burgemeester,de secretan;

R\P. van ìelt, MBA
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