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Financiële verordening gemeente Stein 2021
De raad van de gemeente Stein,
gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,
besluit vast te stellen de navolgende Financiële Verordening Gemeente Stein 2021.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten
behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.
Budget: de financiële middelen (kostenplaats, investerings- en/of projectbudget) die op basis van de
begroting of een afzonderlijk raadsbesluit voor een bepaald jaar beschikbaar zijn gesteld inclusief de
daarbij behorende doelstellingen, resultaten en/of prestaties.
Publieke taak / publiek belang: de taken die de gemeente ondersteunt op grond van de landelijke weten regelgeving of wil ondersteunen op grond van artikel 2, lid 1 van de Wet financiering decentrale
overheden.
Programma: samenhangend geheel van thema’s c.q. activiteiten om beoogde maatschappelijke doelen
te bereiken en waarin doelstellingen en middelen worden gekoppeld.
Taakveld: een samenhangende verzameling van kostenplaatsen, gericht op het realiseren van vooraf
bepaalde resultaten.
Kostenplaats: een samenhangende verzameling van activiteiten, gericht op het realiseren van vooraf
bepaalde afspraken. De kostenplaats vormt de basis voor de registratie van budgetten in de financiële
administratie.
Integrale kostprijs: totaal van alle met een product samenhangende directe en indirecte kosten.
Overhead(kosten): indirecte kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Artikel 2. Uitgangspunt financieel beleid
Uitgangspunt voor het opmaken en de inrichting van de financiële beleidscyclus zijn de regels zoals
deze zijn vastgelegd in de Gemeentewet en het daarvan afgeleide Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), de notities van de commissie BBV en de aanbevelingen en stellige
uitspraken die in de notities zijn opgenomen.

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording
Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken
1.
2.

3.
4.
5.
6.

1

De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode op voorstel van het college de programmaindeling en daaraan gekoppelde taakvelden voor de komende raadsperiode vast.
De raad stelt op basis van het voorstel van het college per programma relevante beleidsindicatoren
vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke doelstellingen
en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid. Het voorstel van het college bevat
ten minste de verplichte beleidsindicatoren, bedoeld in artikel 25, tweede lid, onder a, van het
BBV.
Bij de begroting en de jaarstukken wordt het overzicht van baten en lasten per programma
weergegeven.
Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de investeringen per investering het (benodigde) investeringsbudget weergegeven.
In de jaarstukken wordt van de investeringen en meerjarige projecten de jaarbudgetten, de realisatie en de onderuitputting weergegeven.
In de begroting wordt een overzicht ‘recapitulatie begrotingsevenwicht’ toegevoegd.
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7.

In het overzicht van de incidentele baten en lasten worden per programma de belangrijkste posten
vanaf € 25.000 weergegeven en vanaf € 50.000 nader toegelicht. De overige posten worden als
een totaalbedrag opgenomen.

Artikel 4. Kaders begroting
1.

2.

Het college biedt de raad in het voorjaar een voorstel aan voor het beleid en de financiële kaders
van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze
kaders vast.
In de begroting wordt een post onvoorzien opgenomen. De raad stelt aan het college de post
onvoorzien beschikbaar ter dekking voor uitgaven die niet waren voorzien in de begroting. Het
college legt bij de tussentijdse rapportages en bij de jaarrekening verantwoording af aan de raad
over de besteding hiervan.

Artikel 5. Autorisatie begroting, investeringsbudgetten en begrotingswijzigingen
1.
2.
3.

4.

5.

De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per
programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.
Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad eveneens de voorgestelde investeringsbudgetten.
Het college informeert de raad zo snel als mogelijk als ze verwacht dat een geautoriseerd budget
dreigt te worden overschreden. Daarnaast dient het college in de eerst volgende mogelijke
raadsvergadering een raadsvoorstel inclusief een wijziging van het (investerings)budget of een
voorstel voor bijstelling van het beleid in.
Melding vindt alleen plaats als het verschil op programmaniveau groter is dan € 25.000. In alle
andere gevallen vindt melding plaats in de tussentijdse rapportages of jaarstukken. Eventuele
overschotten van meer dan € 25.000 worden in de tussentijdse rapportage toegelicht.
Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen,
legt het college via de tussentijdse rapportage óf voor het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het vaststellen van een investeringsbudget aan de raad voor.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage
1.
2.

3.

4.

5.

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over afwijkingen van
de begroting.
De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting over de bijstelling van het beleid, en een
overzicht met de bijgestelde raming van:
de baten en lasten per programma;
a.
het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;
b.
het totale saldo van de baten en de lasten volgend uit de onderdelen a en b;
c.
de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
d.
het resultaat, volgend uit de onderdelen c en d, alsmede een bijstelling en raming van de
e.
taakvelden en de bijstelling en raming van de investeringsbudgetten.
In de tussentijdse rapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten
en lasten in de begroting groter dan € 25.000,- op programmaniveau toegelicht, evenals mutaties
die om andere redenen van belang zijn, en wordt een voorstel voor aanpassing van het budget
voorgelegd aan de raad.
In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de investeringsbudgetten groter dan € 50.000,- toegelicht, evenals mutaties die om andere redenen van belang
zijn, en wordt een voorstel voor aanpassing van het budget voorgelegd aan de raad.
In de slotwijziging wordt een overzicht gegeven van de budgetbijstellingen en de budgetten die
naar het volgend jaar zullen worden doorgeschoven. Alleen budgetten vanaf € 15.000 worden
doorgeschoven en nader toegelicht.

Artikel 7. Informatieplicht
1.
2.

2

Het college informeert de raad actief over situaties met een materiële financiële en/of een politiekbestuurlijke impact.
Het college informeert de raad vooraf en neemt pas een definitief besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken in het geval van:
het aangaan of verlenen van geldleningen, anders dan opgenomen in artikel 14 van deze
a.
verordening;
het garant staan voor geldleningen van derden;
b.
het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen;
c.
de aankoop en verkoop van onroerend goed, behoudens rechtshandelingen die als niet-ind.
grijpend voor de gemeente kunnen worden beschouwd;
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e.
f.

nieuwe (meerjarige) verplichtingen waaraan financiële verplichtingen zijn verbonden en
waarvoor geen budget is opgenomen in de begroting;
besluiten die niet passen binnen het kader van de begroting.

Artikel 8. EMU-saldo
Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van gemeenten
in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben
overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van de begroting nodig is. Als het
college een aanpassing nodig acht, doet het college een voorstel voor het wijzigen van de begroting.

Hoofdstuk 3. Financieel Beleid
Artikel 9. Waardering & afschrijving
1.
2.
3.

Materiële en immateriële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en termijn
zoals vermeld in bijlage 1 van deze verordening.
In de nota activabeleid worden de specifieke interne regels met betrekking tot waardering en afschrijving vastgelegd.
Voor investeringen wordt een systematiek van rentetoerekening toegepast. Over de boekwaarde
per 1 januari wordt rente berekend. Voor grondexploitatie geldt dat de toegestane toe te rekenen
rente wordt gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Indien
de gemeente geen externe financiering heeft, dan wordt geen rente toegerekend aan bouwgronden
in exploitatie. De rente aan bouwgronden in exploitatie wordt toegerekend over de boekwaarde
van de bouwgronden in exploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar. Dit wordt per
grondexploitatiecomplex (kortweg grex) berekend.

Artikel 10. Kostprijsberekening
1.

2.

3.

4.

Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem
van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen
die indirecte kosten betrokken die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende
diensten.
Bij de berekening van de kostprijs worden de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen/reserves betrokken voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten
van de in gebruik zijnde activa, en voor rioolrechten en afvalstoffenheffing de compensabele
BTW.
De omslagrente wordt berekend door de totale rentelasten te delen door het totaalbedrag van
alle vaste activa. De totale rentelasten bestaan uit de rente over de aangetrokken geldleningen
en de rentelasten over de eigen financieringsmiddelen, zoals reserves en voorzieningen (de zgn.
bespaarde rente).
Uitgangspunt is dat de integrale kosten via de heffingen in rekening worden gebracht. De integrale
kosten zijn de directe kosten vermeerderd met een redelijke opslag voor de overhead. De berekening van het opslagpercentage wordt zichtbaar gemaakt op het taakveld overhead. Het opslagpercentage wordt berekend door de overhead te delen door de totale lasten exclusief mutatie reserves.

Artikel 11. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen
1.
2.

Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor
belastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges.
De tarieven voor belastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges worden jaarlijks geactualiseerd.

Artikel 12. Reserves en voorzieningen
De raad stelt separaat, middels een nota, de kaders voor reserves en voorzieningen vast.

Artikel 13. Prijzen economische activiteiten
1.

2.

3.

3

Voor de levering van goederen, diensten of werken aan overheidsbedrijven en derden waarbij
de gemeente in concurrentie treedt met marktpartijen, wordt ten minste de geraamde integrale
kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijkingen doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten
afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarbij het publiek belang van de activiteit wordt
gemotiveerd.
Bij het verstrekken van leningen of garanties aan overheidsbedrijven en derden worden ten
minste de geraamde integrale kosten in rekening gebracht. Bij afwijkingen vanwege een publiek
belang doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van
de lening of garantie wordt gemotiveerd.
Bij het verstrekken van kapitaal aan overheidsbedrijven en derden gaat het college uit van een
vergoeding van ten minste de geraamde integrale kosten van de verstrekte middelen. Bij afwijkin-
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4.

gen vanwege een publiek belang doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit,
waarin het publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd.
Raadsbesluiten met de motivering van het publiek belang als bedoeld in de vorige leden zijn niet
nodig als sprake is van:
levering van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en
a.
kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld
voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid;
een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke
b.
taak;
een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend
c.
recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;
een bevoordeling van sociale werkplaatsen;
d.
een bevoordeling van onderwijsinstellingen;
e.
een bevoordeling van publieke media-instellingen;
f.
een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het Werkingsg.
verdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.

Artikel 14. Financieringsfunctie
1.

Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor:
het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden
a.
om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te
voeren;
het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s,
b.
koersrisico’s en kredietrisico’s;
het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op
c.
uitzettingen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
d.
geldstromen en financiële posities.

2.

Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, onder c, van de
Wet financiering decentrale overheden.
Bij het verstrekken van leningen en/of garanties en het aangaan van financiële participaties uit
hoofde van de publieke taak bedingt het college zoveel mogelijk zekerheden ter beperking van
de risico’s. Het college motiveert in haar besluit het publieke belang van dergelijke verstrekkingen
van leningen en/of garanties en financiële participaties.

3.

Hoofdstuk 4. Beheer en organisatie
Artikel 15. Administratie
De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:
het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente(lijke onderdelen);
a.
het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa en passiva;
b.
het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en voor het maken
c.
van kostencalculaties;
het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie
d.
van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;
het afleggen van verantwoording en de controle over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de
e.
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting
en de relevante, geldende wet- en regelgeving;
het verstrekken van informatie aan derden (rapporteren op taakvelden).
f.

Artikel 16. Interne controle
1.

2.

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid
van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid
van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen
neemt het college maatregelen tot herstel.
Het college zorgt voor systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de gemeente. Bij afwijkingen in de registratie neemt het college
maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

Artikel 17. Financiële organisatie
Het college zorgt voor en legt vast:

4
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a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de
gemeentelijke taken aan de afdelingen;
een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat aan
de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie
aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;
een mandaatbesluit met daarin de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van
verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten;
een regeling budgetbeheer met daarin de interne regels voor taken en bevoegdheden, verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;
het beleid en interne regels voor de inkoop en aanbesteding van goederen, werken en diensten;
het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen;
het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en
verantwoording wordt voldaan.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Artikel 18. Intrekken oude verordening en overgangsrecht
De financiële verordening gemeente Stein 2019 wordt ingetrokken, 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.

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
Deze verordening wordt aangehaald als Financiële verordening gemeente Stein 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 oktober 2020.
De Raad voornoemd,
De Griffier,
De Voorzitter,

5
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Bijlage 1: Afschrijvingsbeleid
•
•
•

•

Afschrijvingsmethodiek: materiële activa worden lineair afgeschreven.
Restwaarde: Er wordt uitgegaan van een restwaarde van € 0.
Grenswaarde: activa met een verkrijgingsprijs vanaf € 10.000 worden geactiveerd. Gronden en
terreinen worden altijd geactiveerd. Investeringen met een levensduur korter dan twee jaar worden
niet geactiveerd.
Startmoment: de periode van afschrijven start voor het eerst op het jaar na ingebruikname van
de investering.

Onderwerp

Afschrijvingstermijn

Immateriële vaste activa
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

5 jaar

Kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

Gelijk aan de looptijd van de lening

Materiele vaste activa
Grond en terreinen
Grond en terreinen

Geen afschrijving

Woonruimten en bedrijfsgebouwen
Nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen

40 jaar

Renovatie / verbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen

25 jaar

Wegen
Aanleg/rehabilitatie woonstraat

60 jaar

Aanleg/rehabilitatie gebiedsontsluitingsweg/fietspad

40 jaar

Parkeerplaats

25 jaar

Rotonde, gemaakt van asfalt

15 jaar

Rotonde, gemaakt van beton

25 jaar

Verlichting
Openbare verlichting, lichtmasten

30 jaar

Openbare verlichting, armaturen

15 jaar

Openbare verlichting, LED armaturen

20 jaar

Riolering
Bergbezinkvoorziening (bouwkundig deel)

50 jaar

Bergbezinkvoorziening (elektronisch en mechanisch deel)

25 jaar

Vrijvervalriolering

70 jaar

Relinen riolering (in plaats van vervanging riool)

70 jaar

Afkoppelen hemelwater in het wegdek

Per project beoordelen

Pompinstallaties (bouwkundig deel)

25 jaar

Pompinstallaties (elektronisch en mechanisch deel)

15 jaar

Rioleringen buitengebied (persriool)

45 jaar

Vervoermiddelen
Zware transportmiddelen

15 jaar

Bedrijfsauto’s

7 jaar

Overig

6

Veiligheidsvoorzieningen/telefooninstallaties/meubilair en (buiten)inventaris

10 jaar

Technische installaties

15 jaar

Werktuigbouwkundige installaties

20 - 25 jaar

Automatiseringsapparatuur en -programmatuur

3 - 6 jaar
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