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Wijziging financiële verordening

De raad van de gemeente Waterland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020;
overwegende dat het wenselijk is de Financiële verordening gemeente Waterland 2016 te wijzigen;
gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

BESLUIT:
vast te stellen de navolgende wijziging van de Financiële verordening gemeente Waterland 2016.
Artikel I
Artikel 3 komt als volgt te luiden:
Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken
1. In de begroting worden per programma de geraamde lasten en baten per programmaonderdeel
weergegeven. Bij de jaarstukken worden onder elk van de programma’s de gerealiseerde lasten en baten
per programmaonderdeel weergegeven.
2. In de begroting wordt bij de uiteenzetting van de financiële positie van de nieuwe investeringen per
investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het
geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende boekjaar
weergegeven. Daarnaast zal het jaar waarin wordt gestart met afschrijven worden vermeld.
3. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten
weergegeven.
4. De begroting en de jaarstukken bevatten, naast de in artikel 9, tweede lid, van het BBV genoemde
paragrafen een paragraaf Subsidies en een paragraaf Vennootschapsbelasting.
5. Het bedrag voor onvoorzien in de zin van artikel 8, eerste lid, van het BBV wordt geraamd voor de
begroting in haar geheel.
6. De ramingen van onderhoudsbudgetten worden gebaseerd op meerjarige onderhoudsplannen indien de
raad voor deze budgetten een meerjarig onderhoudsplan heeft vastgesteld.
Artikel 8 komt als volgt te luiden:
Artikel 8 Waardering en afschrijving vaste activa
1. Immateriële en materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de termijnen zoals vermeld in de
Bijlage Afschrijvingsbeleid bij deze verordening.
2. Er wordt gestart met afschrijven in het jaar dat volgt op het jaar waarin de investering in gebruik wordt
genomen.
3. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
4. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd.
5. In afwijking van het vierde lid worden gronden en terreinen altijd geactiveerd.
Artikel II
Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat deze wijziging alleen
geldt voor de kredieten waarvan de eerste investering op 1 januari 2021 of later wordt gedaan.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op
De raad voornoemd,

mw. drs. A.E.M. Randsdorp
griffier

drs. K.S. Heldoorn
voorzitter
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