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Samenvatting:
Aanpassingen in wet- en regelgeving maken het noodzakelijk de nota financieel beleid periodiek
te herijken en te actualiseren. In de bijgevoegde geactualiseerde nota financieel beleid 2021 zijn
de relevante wijzigingen doorgevoerd.
Voorgesteld besluit:
Nota Financieel Beleid 2021 vast te stellen en geldend te verklaren vanaf 1 januari 2021.
Nota Financieel Beleid 2015 in te trekken per 1 januari 2021.
Inleiding/probleemstelling:
Door aanpassingen in de wet- en regelgeving van de Commissie BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording) is het noodzakelijk de nota financieel beleid te actualiseren.
De laatste versie dateert van 2015. Vanaf 2015 zijn door de Commissie BBV diverse wijzigingen
doorgevoerd en dringende aanbevelingen gedaan waardoor de nota financieel beleid niet meer
aansloot op de actuele wet- en regelgeving.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De huidige nota financieel beleid 2015 is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 december
2014.
Beoogd resultaat:
Vaststellen van richtlijnen voor het te voeren financieel beleid.
Keuzemogelijkheden:
n.v.t.
Argumenten:
De nota financieel beleid 2021 is een actualisatie van de nota financieel beleid 2015. Deze is
bedoeld om de financiële beleidsuitgangspunten, conform wet- en regelgeving, vast te stellen.
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Deze uitgangspunten zijn de basis voor alle financiële besluiten en adviezen,
rechtmatigheidsvraagstukken en documenten zoals begroting, jaarrekening, tussentijdse
bijstellingen etc.
Het doel van deze nota is tweeledig.
In de eerste plaats wordt aangegeven hoe op hoofdlijnen de wettelijke verplichtingen uit het
Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (van Commissie BBV) en de
financiële huishouding van de gemeente Boekel in elkaar zitten.
In de tweede plaats worden hiermee de bestaande en nieuwe kaders/spelregels voor het
financiële beleid vastgelegd.
Door het creëren van duidelijkheid met betrekking tot de rechtmatigheid van het financieel beleid,
ontstaat een heldere basis om de financiële processen adequaat te kunnen stroomlijnen. Het
verbeteren van de financiële processen vindt plaats door de huidige processen te herijken en te
verankeren in de organisatie.
De (voornaamste) afwijkingen of aanvullingen in hoofdstukken, paragrafen en bijlagen ten
opzichte van 2015, zijn hieronder beschreven:
Hoofdstuk 3. De begroting
Door wijzigingen in wet- en regelgeving spreken we van een begroting met een raming op
taakveldniveau en niet meer van een begroting met een productenraming.
Paragraaf 3.4.7. Begroting en realisatie van winst bij grondexploitaties.
De nota financieel beleid is aangevuld met financiële wet- en regelgeving voor de administratieve
verwerking van de grondexploitaties. Daarnaast heeft de Commissie BBV de notitie grondbeleid in
begroting en jaarverslaggeving in juli 2019 uitgebracht. De notitie stelt de kaders waaraan de
grondexploitaties moeten voldoen. Derhalve is deze paragraaf toegevoegd.
Paragraaf 4.2.4. Kostenplaats Rente (Treasury)
Vanaf 2016 is verplicht voorgeschreven hoe in de administratie de kapitaallasten van de activa
dienen te worden toegerekend. Door de komst van de vernieuwde BBV-richtlijnen in 2016 werd
het verplicht om de rentelasten via het taakveld Treasury te verdelen. Deze paragraaf is meer
verduidelijkt.
Paragraaf 5.1. Waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid.
De notitie materiële vaste activa van de Commissie BBV, van januari 2020, stelt dat in een lokale
verordening, de wet- en regelgeving van de waarderingsgrondslagen van de activa dient te
bevatten. Deze waarderingsgrondslagen van de activa zijn aan de paragraaf toegevoegd.
Tevens is de ondergrens waarbij een investering dient te worden geactiveerd, aangepast van
€ 10.000 naar € 25.000 om de administratieve lasten over relatief lage investeringsbedragen te
beperken.
Bijlage 1: Afschrijvingstermijnen
De afschrijvingstermijnen sluiten nu aan op de reeds vastgestelde plannen. Dit geldt voor
investeringen uit het meerjarenonderhoudsplan (MOP), verbreed gemeentelijk rioleringsplan
(vGRP) en het I&A beleidsplan.
Bijlage 3: Notitie Reserves en voorzieningen
De gemeente Boekel bezit een beperkt aantal reserves en voorzieningen om een wildgroei van
“potjes” tegen te gaan. Deze notitie is tekstueel geactualiseerd en de volgende mutaties zijn
doorgevoerd:
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Reserves die zijn verwijderd
 Vaste reserve Grondbedrijf
 Afvalstoffenheffing
 vGRP
Voorzieningen die zijn verwijderd
Geen

Reserves die zijn toegevoegd
 Vitaal Buitengebied Boekel
 Duurzaamheid
 Herplantverplichtingen
Voorzieningen die zijn toegevoegd
 Voorziening Afvalstoffenheffing
 Voorziening vGRP

De vaste reserve Grondbedrijf is geëlimineerd. Het grondbedrijf is een onderdeel van de totale
begroting van de gemeente Boekel waarin al een vaste reserve van € 1.000.000 is opgenomen.
Een extra vaste reserve Grondbedrijf wordt niet meer noodzakelijk geacht.
De algemene reserve van het grondbedrijf voorziet in een bufferfunctie/weerstandsvermogen om
risico’s op te kunnen vangen. Jaarlijkse wordt de algemene reserve gevoed door de optelsom van
de exploitatieresultaten waarmee ook al rekening is gehouden met het treffen van voorzieningen
bij verliesgevende exploitaties. Dit beperkt de risico’s en maakt een vaste reserve Grondbedrijf
overbodig.
Bijlage 4 lijst met afkortingen verwijderd
De lijst met afkortingen wordt niet meer ingezet.
Financiële gevolgen en dekking:
n.v.t.
Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
n.v.t.
Uitvoering en evaluatie:
n.v.t.
Voorstel:
Nota Financieel Beleid 2021 vast te stellen en geldend te verklaren vanaf 1 januari 2021.
Nota Financieel Beleid 2015 in te trekken per 1 januari 2021.
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Bijlage 1: Nota Financieel Beleid 2021
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