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1. Voorstel 

A.  vast te stellen de Financiële verordening gemeente Midden-Groningen 2020; 

B.  Vaststellen van de geactualiseerde nota Afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige 

waarderingsgrondslagen van activa en passiva en deze in werking laten gaan met terugwerkende kracht 

vanaf 1 januari 2019. 

 

2. Inleiding 

Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Financiële Verordening ex artikel 212 

Gemeentewet vast te stellen.  

De Financiële Verordening regelt het financiële beheer en beleid en de financiële organisatie van 

de gemeente. Het doel van deze verordening is dat de raad uitgangspunten 

vaststelt voor de uitvoering van de financiële functie. Met de voorliggende verordening van de 

gemeente Midden-Groningen wordt voldaan aan artikel 212 van de Gemeentewet. 

Ingaande 2017 verplicht het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) alle investeringen te 

activeren. Hiertoe zijn de regels over de afschrijving op bepaalde investeringen aangepast. Wij 

hebben hiervoor een aparte nota “Afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige 

waarderingsgrondslagen van activa en passiva” opgesteld en in de gemeentelijke verordening 

daarnaar verwezen. 

 

3. Publiekssamenvatting 

Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Financiële Verordening ex artikel 212 

Gemeentewet vast te stellen. De Financiële Verordening regelt het financiële beheer en beleid en de 

financiële organisatie van de gemeente. Het doel van deze verordening is dat de raad uitgangspunten 

vaststelt voor de uitvoering van de financiële functie. 



   

 Pagina: 2 van 3 

 Datum: 12 november  2019 

 Zaak: 2019-035933 

 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol 

5. Beoogd effect 

Met het vaststellen van de verordening geeft de raad de kaders voor de organisatie voor het 

uitvoeren van het financiële beleid en het financiële beheer. 

6. Historische context 

Beide documenten zijn in de raad van 20 december 2018 door uw raad vastgesteld. Gedurende het 

afgelopen jaar is gebleken dat beide documenten een aantal aanpassingen behoeven. Deze aanpassingen 

worden hierna onder het kopje ‘Argumenten’ verder toegelicht. 

 

7. Argumenten 

A.  In de financiële verordening zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. In artikel 12 Kostprijsberekening is het 6
e
 lid vervallen. Hierin werd vermeld  dat voor de 

toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van de rioolheffing en afvalstoffenheffing 

uitgegaan wordt van een vast bedrag van € 350.000 per heffing voor de jaren 2018 en 2019. 

Vanaf het begrotingsjaar 2020 geldt hetgeen is opgenomen bij lid 5 van dit artikel. 

(Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen 

waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken, diensten die worden 

geleverd aan overheidsbedrijven en derden, voor zover dat niet activiteiten als bedoeld in het 

derde en vierde lid betreffen, wordt uitgegaan van een aandeel in de totale overheadkosten ter 

grootte van de geraamde directe kosten van de economische categorieën 1.1 Salarissen en 

sociale lasten en 3.5.1 Ingeleend personeel die worden besteed aan de desbetreffende 

goederen, werken, diensten en heffingen, gedeeld door de totale geraamde directe kosten van 

de economische categorieën 1.1 Salarissen en sociale lasten en 3.5.1 Ingeleend personeel.) 

b. In artikel 18 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is lid d en e komen te vervallen. Deze 

betroffen een verwijzing naar een nog vast te stellen kadernota ‘Weerstandsvermogen en 

Risicobeheersing. Deze is inmiddels opgesteld en wordt binnenkort voor vaststelling aan u 

voorgelegd.  

c. In artikel 24 Intrekken oude verordening en overgangsrecht wordt ingegaan op de verordeningen 

van de voormalige 3 gemeenten en had betrekking op de jaarrekening en jaarverslag over het jaar 

2017. Dat is nu niet meer van toepassing en komt daarom te vervallen. 

B.   In de nota Afschrijvingsmethodieken zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. De afschrijvingstermijn voor rijbanen kan naar 30 jaar (was 15 jaar). Dit blijkt uit het nieuwe 

wegenbeleidsplan dat 19 december 2019 door uw raad wordt behandeld. Hierbij is er rekening 

mee gehouden dat er gedurende de levensduur een aantal keren (regulier) groot onderhoud 

plaatsvindt.  

b. De afschrijvingstermijn van vrachtwagens en personenwagens was per abuis omgewisseld. De 

juiste afschrijvingstermijn voor vrachtwagens is 8 jaar (was 10 jaar) en voor personenauto’s 10 

jaar (was 8 jaar). 

c. Bij automatisering was de afschrijvingstermijn voor software/implementatie per abuis niet 

opgenomen. Deze is nu toegevoegd en bedraagt 5 jaar. 
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8. Kanttekeningen en risico’s 

Nieuwe Kadernota Rechtmatigheid 2018: 

Op 31 oktober 2018 heeft de commissie BBV een nieuwe kadernota Rechtmatigheid 2018 

vastgesteld. In deze nota worden een tweetal aanbevelingen gedaan over onderwerpen die de 

Financiële Verordening betreffen. De commissie doet de aanbeveling om afspraken tussen college 

en raad over verschuivingen tussen jaarschijven in een investeringsbudget vast te leggen. 

Daarnaast beveelt zij aan om kaders op te nemen in de financiële verordening (ex artikel 212 

Gemeentewet) indien specifieke budgetten bij onderuitputting op jaareinde in 

bestemmingsreserves worden opgenomen. 

Gelet op hetgeen is opgenomen in de nu voorliggende financiële verordening zijn wij van mening dat 

bovengenoemde aanbevelingen voldoende zijn gewaarborgd in artikel 5 Autorisatie begroting en 

investeringskredieten en in de op 5 juli 2018 door u vastgestelde nota Reserves & Voorzieningen 2018 

gemeente Midden-Groningen. 

9. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen invloed op kosten en opbrengsten. 

10. Communicatie 

De Financiële verordening wordt elektronisch bekend gemaakt. Het college zendt de 

verordening, bedoeld in de artikel 212 binnen 2 weken na vaststelling door de raad ter 

kennisneming aan Gedeputeerde Staten (artikel 214 Gemeentewet). De verordening treedt in 

werking op 1 januari 2020. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De Financiële verordening en de nota afschrijvingsmethodieken zijn behandeld 

in de audit commissie van 19 november 2019.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1  Financiële verordening gemeente Midden-Groningen 2020 

2  Nota afschrijvingsmethodieken, termijnen en overige waarderingsgrondslagen van activa en passiva 


