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Samenvatting
Het is van belang de nota financieel beleid periodiek te herijken en te actualiseren. Bij deze
bieden we u de geactualiseerde nota financieel beleid 2015 aan.
Voorgesteld besluit:
De nota financieel beleid 2015 vast te stellen.
Inleiding/probleemstelling:
In 2003 is de nota financieel beleid vastgesteld. Deze nota moet elke 4 jaar geactualiseerd
worden zoals vermeld in de financiële verordening ex artikel 212 van de gemeente Boekel.
Daarnaast is het noodzakelijk de onderdelen reserves en voorzieningen te actualiseren (bijlage 3).
Relatie met eerdere besluitvorming:
De huidige nota financieel beleid is door de gemeenteraad vastgesteld op 18 december 2003.
Deze nota financieel beleid is inmiddels niet meer actueel en is derhalve geactualiseerd.
Beoogd resultaat:
Vast stellen van richtlijnen voor het te voeren financieel beleid.
Keuzemogelijkheden:
n.v.t.
Argumenten:
De nota financieel beleid 2015 is een actualisatie van de nota financieel beleid 2004-2007. Deze
nota is bedoeld om de financiële beleidsuitgangspunten vast te stellen die gebruikt worden voor
bijvoorbeeld de begroting, de jaarrekening of andere adviezen en of vraagstukken van financiële
aard.
Doel van deze nota is tweeledig. In de eerste plaats wordt in de nota aangegeven hoe op
hoofdlijnen de wettelijke verplichtingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en
provincies (BBV) en de financiële huishouding van de gemeente Boekel in elkaar zitten. In de
tweede plaats worden hiermee de bestaande en de nieuwe kaders en spelregels voor het
financiële beleid vastgelegd. In deze nota zijn actiepunten en afspraken opgenomen.
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Door verder duidelijkheid te scheppen over de spelregels van het financieel beleid, ontstaat een
heldere basis om de financiële processen verder te stroomlijnen. Het verbeteren van de financiële
processen vindt plaats door middel van de huidige processen te herijken en te verankeren in de
organisatie.
De (voornaamste) afwijkingen en/of aanvullingen t.o.v. de bestaande nota zijn beschreven in
paragraaf:
2.4.
Gemeenschappelijke regelingen & verbonden partijen
Onderdeel toegevoegd. Met name om in overleg de hoogte van de aan te houden reserve af te
stemmen.
4.1.4. Verkoop van gemeentelijk onroerend goed
Onderdeel toegevoegd. Uitgangspunt is dat we tegen reële marktwaarde verkopen met als
minimum de bestaande boekwaarde, indien de boekwaarde nihil bedraagt vindt verkoop plaats
tegen een reële marktwaarde.
5.3.3. Stille reserves
Onderdeel toegevoegd. In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en jaarrekening
worden periodiek de stille reserves in beeld gebracht en doorgerekend. Hierin zijn de gebouwen
en de grondvoorraad niet zijnde bouwgrond in opgenomen. Stille reserves worden niet ingezet
voordat deze gerealiseerd zijn.
5.4.
Vreemd vermogen: voorzieningen (dubieuze debiteuren)
Onderdeel toegevoegd. Het is een utopie te denken dat alle openstaande vorderingen ontvangen
worden. Het saldo debiteuren op de balans dient, o.a. ten behoeve van een juiste waardering, dan
ook te worden gecorrigeerd voor de vorderingen die naar verwachting niet ontvangen worden.
6.1.
Garantieverlening
Onderdeel toegevoegd. De gemeente verleent garanties aan diverse in de gemeente werkzame
instellingen voor het afsluiten van geldleningen. Hierbij dient terughoudendheid te worden
betracht bij het verstrekken van leningen en het afgeven van garanties aan derden.
6.2.
Weerstandvermogen
Onderdeel toegevoegd. Een wezenlijk element van het BBV is dat gemeenten inzicht moeten
verschaffen in hun weerstandsvermogen. Of het weerstandsvermogen voldoende is, wordt
bepaald door de aanwezige weerstandscapaciteit af te zetten tegen de financiële impact van de
geïnventariseerde risico’s.
6.3.
Risicomanagement.
Risicomanagement is het systematisch in kaart brengen van de risico’s met het oog op de
beheersing van de risico’s. Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde en
expliciete manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en door er pro-actief mee om te gaan,
ze beter te beheersen. Het doel van risicomanagement is dus het nemen van beslissingen die
gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van
risico’s met zich mee kunnen brengen.
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Financiële gevolgen en dekking:
De algemene reserves moet minimaal een bedrag bevatten dat dient als vaste reserve om
eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Dit minimumbedrag van het eigen vermogen mag
niet worden ingezet ter dekking. Het staat iedere gemeente vrij hiervoor een eigen minimumnorm
te hanteren. De minimale omvang wordt jaarlijks bij het opstellen van de begroting en jaarrekening
in beeld gebracht.
Voorgesteld wordt voor de minimale omvang van de vaste reserve een ondergrens aan te houden
van € 100 per inwoner. In casu € 1.000.000. De reeds bestaande vaste reserve (ad € 617.600) zal
middels een onttrekking uit de algemene reserve op dit niveau worden gebracht en gehouden in
de toekomst.
Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
De vaststelling van de in dit raadsvoorstel genoemde nota zal op de gebruikelijke wijze
worden gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie:
Om de juistheid van de nota in de toekomst te garanderen zal de nota periodiek worden
beoordeeld op actualiteit en naleving, en minimaal eens in de 4 jaar worden geactualiseerd.
Voorstel:
De nota financieel beleid 2015 vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
 n.v.t.
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
 Nota financieel beleid 2015
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