Overzicht wijzigingen Financiële verordening 2022 t.o.v. Financiële verordening 2016
a) Artikel 3, lid 3 is toegevoegd;
In de begroting wordt voor de raming van de inkomsten uit het gemeentefonds uitgegaan van de
meicirculaire.
b) Artikel 5, lid 4 is toegevoegd;
Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad bedoeld in artikel 6, lid 1, doet het college
voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde baten en lasten (met inachtneming van een
drempelbedrag van € 2.500), het wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten en het
bijstellen van het beleid. In geval van investeringen met een meerjarig karakter doet het college
indien nodig ook bij iedere begroting op grond van geactualiseerde ramingen voorstellen voor het
wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten.
c) Artikel 5, lid 6 is toegevoegd;
Het overhevelen van niet bestede incidentele budgetten in een begrotingsjaar is mogelijk. Het
overhevelen van niet bestede operationele(structurele) budgetten is ongewenst.
d) Artikel 5, lid 7 is toegevoegd;
Het meenemen van niet bestede investeringskredieten in een begrotingsjaar is éénmalig mogelijk.
Hierna wordt het investeringskrediet afgesloten en dient er, indien van toepassing, een nieuw
investeringskrediet te worden aangevraagd.
e) Artikel 6, lid 3 is toegevoegd;
In de tussentijdse rapportage worden verwachte afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van
de baten en lasten van programmaonderdelen in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht.
f) Artikel 6, lid 4 is toegevoegd;
In de tussentijdse rapportage worden afwijkingen op de investeringskredieten toegelicht.
g) Artikel 13 is toegevoegd;
Artikel 13. Prijzen economische activiteiten
1. Voor de levering van goederen, diensten of werken door de gemeente aan overheidsbedrijven
en derden waarbij de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt ten minste
de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking vanwege een publiek
belang doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor
een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de levering van de desbetreffende goederen,
diensten of werken wordt gemotiveerd.
2. Bij het verstrekken van leningen of garanties door de gemeente aan overheidsbedrijven en
derden worden ten minste de geraamde integrale kosten in rekening gebracht. Bij afwijking
vanwege een publiek belang doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit,
waarin het publiek belang van de lening of de garantie wordt gemotiveerd.
3. Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden gaat het
college uit van een vergoeding van ten minste de geraamde integrale kosten van de
verstrekte middelen. Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf een
voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt
gemotiveerd.
4. Raadsbesluiten met de motivering van het publiek belang als bedoeld in de vorige leden zijn
niet nodig als minder dan de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht en er sprake is
van:
a. leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen,
garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen
zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid;
b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen
publiekrechtelijke taak;
c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of
uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;
d. een bevoordeling van onderwijsinstellingen;
e. een bevoordeling van publieke media-instellingen; en
f. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het

Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.
Behalve bovenstaande wijzigingen, zijn er ook nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd:
h) Aan artikel 3, lid 1 is toegevoegd dat wordt gerapporteerd in duizenden euro’s.
i) In artikel 3, lid 4 en 5 is benoemd dat alleen de lopende en toekomstige investeringen worden
opgenomen, i.p.v. alle investeringen.
j) In artikel 11 is de zin “Het college biedt de raad eens in de 4 jaar een nota reserves en
voorzieningen aan” vervangen door artikel 11, lid 2 “In de begroting en jaarrekening wordt een
toelichting gegeven op het doel en de stand van de reserves en voorzieningen”.
k) In artikel 21 is de tekst “De paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken bevat, naast
het in artikel 16 van het BBV genoemde, ten minste de uitgangspunten voor prijsstelling van de
verhuur en verkoop van gemeentelijke onroerende zaken en in het bijzonder de prijzen voor de
uitgifte voor gronden en erfpachtcanons” vervangen door “Het college stelt eens in de 4 jaar een
nota grondbeleid vast, tenzij er aanleiding is voor een eerdere aanpassing. In de nota wordt
aandacht besteed aan:
a. de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;
b. te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;
c. het verloop van de grondvoorraad;
d. de uitgangspunten voor de verkoopprijzen van gronden;
e. een vorm van grondbeleid;
f. een heldere grondprijsmethodiek; en
g. een eenduidige werkwijze en goede (juridische) modellen voor beheer en uitgifte”.
l) In artikel 22 is de paragraaf Vennootschapsbelasting verwijderd;
De paragraaf Vennootschapsbelasting is nooit onderdeel geweest van de begroting en
jaarrekening. Wel is er een programma Vennootschapsbelasting, dit blijft ongewijzigd.
m) In artikel 26, lid 1 is de tekst: “met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de begroting,
jaarrekening en jaarverslag en de bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt
met het jaar waarin deze verordening in werking treedt” vervangen door “met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van
het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en op
de begroting van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in
werking treedt”.

