Raadsnota
Raadsvergadering de dato 10 november 2020
Onderwerp: Financiële Verordening 2021
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Wij stellen uw raad voor om de ‘Financiële Verordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2021’
vast te stellen.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de uitgangspunten voor
het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële
organisatie vast.
3. Relatie met bestaand beleid
De financiële verordening heeft een relatie met de ontwerpbegroting en biedt een grondslag voor
de bepaling van de tarieven van de diverse belastingverordeningen.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Uw raad wordt verzocht om de financiële verordening 2021 vast te stellen. Beleidsmatig is in deze
verordening de wijziging van de rentesystematiek verwerkt. Deze wijziging is een onderdeel van de
voorstellen uit de ontwerpbegroting 2021.
Overigens gaat dit om administratieve financieel technische wijzigingen die geen direct gevolg
hebben voor onze werkelijke baten en lasten.
Het financieel beleid van onze gemeente was op een aantal onderdelen niet meer in lijn met de
landelijke voorschriften en de aanbevelingen van de Commissie BBV. De systematiek van de
bespaarde rente op reserves en voorzieningen was niet meer in lijn met de volgende aanbeveling uit
de notitie rente 2017:
Alhoewel in het BBV de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om een rentevergoeding (of een
vergoeding voor de inflatie) over het eigen vermogen en de voorzieningen te berekenen en deze
door te belasten aan de taakvelden, adviseert de Commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de
eenvoud en transparantie deze systematiek niet (meer) toe te passen.
Deze aanbeveling wordt in de financiële verordening 2021 overgenomen.
Een andere wijziging in deze financiële verordening heeft betrekking op de waardering en
afschrijving van vaste activa. De beleidsregels worden in lijn gebracht met de praktijk. Zo kan het
wenselijk zijn om bij het bepalen van de afschrijvingsperiode af te wijken van de standaard
termijnen zoals opgenomen in de verordening. Daarnaast vragen wij uw raad om het college
bevoegdheden te verstrekken om investeringskredieten te voteren investeringen waarvoor de
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kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de financiële ruimte van de door uw raad
vastgestelde begroting. In de praktijk gaat dit dan om relatief kleine investeringen.
Overigens is het geen verplichting om de financiële verordening ieder jaar opnieuw vast te stellen.
Mocht de raad besluiten om het voorstel van het college niet over te nemen, dan blijft de
‘Financiële verordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2020’, zoals vastgesteld door uw raad in
de raadsvergadering van 5 november 2019, ook in 2021 van kracht. Wij adviseren u echter om de
nieuwe verordening vast te stellen.
5. Samenwerking
Niet van toepassing.
6. Aanbestedingen
Niet van toepassing.
7. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
8. Financiën
In de financiële verordening stelt de raad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede
voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast.
9. Communicatie
Niet van toepassing.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u om de voorliggende ‘Financiële Verordening gemeente Valkenburg aan de Geul
2021’ vast te stellen.
11. Bijlagen



Financiële Verordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2021 (ontwerp)
Overzicht wijzigingen Financiële Verordening t.o.v. voorgaande versie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 13 oktober 2020;
Gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet;

Besluit:


De ‘Financiële Verordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2021’ vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 10 november 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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