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Actualisatie financiële beleidsnota's

Voorgesteld besluit

1. De volgende financiële nota's vast te stellen, onder
intrekking van de vorige versies:
a.
Nota activabeleid
b.
Nota financieel beleid
c.
Nota reserves en voorzieningen
d.
Nota verbonden partijen

Aan de raad,
Inleiding
Uw raad heeft de kaderstellende rol inzake het gemeentelijke beleid. Om hier invulling aan te geven
heeft u verschillende mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is het vaststellen van beleid.
In de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet is in artikel 2 vastgelegd dat het college
zorgdraagt voor nadere kaders omtrent het financieel beleid van onze gemeente. De tekst van het
artikel luid als volgt:
Artikel 2. Financieel beleid
1. Het college draagt zorg voor:
a. een nota financieel beleid; deze nota stelt kaders met als uitgangspunt een verantwoord
financieel beleid;
b. een nota reserve- en voorzieningenbeleid; deze nota behandelt tenminste de vorming en
besteding van reserves en voorzieningen en de toerekening en verwerking van rente van de
reserves en de voorzieningen;
c. een nota activabeleid; deze nota behandelt tenminste de afschrijvingsmethodieken en -termijnen
van immateriële vaste activa en materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut;
d. een nota grondbeleid; deze nota behandelt tenminste de strategische visie van het toekomstig
grondbeleid van de gemeente, de verwerving en de uitgifte van gronden en de uitgangspunten
voor de prijsstelling van de te verkopen gronden;
e. een nota lokale heffingen; deze nota behandelt tenminste de mate van kostendekkendheid van
heffingen;
f. een nota weerstandsvermogen; deze nota bevat tenminste een norm voor het
weerstandsvermogen;
g. een nota verbonden partijen; deze nota behandelt tenminste de reden en de wijze van deelname
in verbonden partijen.
2. De nota's als bedoeld in lid 1 worden voor onbepaalde tijd vastgesteld. Indien er wijzigingen in
wet- en regelgeving optreden of als er sprake is van veranderende inzichten op basis van
ervaringen uit de praktijk, passen wij de van toepassing zijnde nota aan.

Vorig jaar zijn vijf van de zeven financiële nota's geactualiseerd. De nota grondbeleid en de nota
verbonden partijen zijn toen niet geactualiseerd. De nota grondbeleid behoeft geen aanpassing en
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blijft ongewijzigd van kracht. De nota verbonden partijen hebben wij wel geactualiseerd, mede naar
aanleiding van de aanbevelingen van de raadswerkgroep 'Grip op samenwerking'.
De nota financieel beleid geeft invulling aan duidelijke kaderstelling op het gebied van financiën. In
deze nota zijn de algemene kaders voor het financieel beleid vastgelegd. Het beleid dat gericht is
op specifieke onderwerpen hebben wij in separate nota's opgenomen. Het betreft de volgende
nota's, die in samenhang met deze nota financieel beleid dienen te worden gelezen:
1.
Nota activabeleid;
2.
Nota grondbeleid;
3.
Nota lokale heffingen;
4.
Nota reserves en voorzieningen;
5.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen;
6.
Nota verbonden partijen.
Aanleiding voor de nieuwe nota's
Wij hebben vier financiële nota's geactualiseerd. De aanleiding hiervoor is wijzigingen in het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV), aanbevelingen van de commissie BBV, aanbevelingen van de
raadswerkgroep 'Grip op samenwerking' en actualiteiten in onze begrotingssystematiek.
Om de leesbaarheid en behandeling van de vele documenten voor uw raad te bevorderen, hebben
wij de significante wijzigingen van een nummer en een groen tekstkader voorzien. Redactionele
wijzigingen, die geen beleidswijziging betreffen, hebben wij niet gemarkeerd.
Argumenten
1.a Nota activabeleid
Aan de tabel met afschrijvingstermijnen zijn voor immateriële vaste activa, kunstgrasvelden en
zonnepanelen afschrijvingstermijnen bepaald en toegevoegd.
Wij hebben eveneens een wijziging over 'Bijdragen aan activa in eigendom van derden' verwerkt.
Dit viel onder de rubriek 'financiële vaste activa' op de balans. Deze bijdragen dienen vanaf heden
onder de rubriek 'Immateriële vaste activa' gepositioneerd te worden.
1.b. Nota financieel beleid
In deze nieuwe bestuursperiode geven een aantal onderwerpen aanleiding om de nota te
actualiseren. Wij noemen als voorbeelden de introductie van de stelpost vrije begrotingsruimte en
de aanpassing van de omvang van de storting in de algemene reserve. Daarnaast heeft de
commissie BBV heeft in augustus 2018 een nieuwe notitie ‘Structurele en incidentele baten en
lasten’ gepubliceerd. Daarin wordt onder andere het begrip ‘incidentele baten en lasten’ nader
toegelicht. Wij hebben deze aanbevelingen betrokken bij de actualisatie van de nota.
1.c. Nota reserves en voorzieningen
De reserve voor grondexploitaties was voorheen een algemene reserve. In lijn met de voorschriften
van het BBV hebben wij deze reserve aangepast naar een bestemmingsreserve.
In lijn met het voorstel aan uw raad om de bestemmingsreserve Sociaal domein op te heffen,
hebben wij de nota reserves en voorzieningen hier op aangepast. Ook hebben wij de
bestemmingsreserve 'Vierkant voor werk' hernoemd naar 'Dutch TechZone'.
1.d. Nota verbonden partijen
Wij hebben toegevoegd dat ons college voor en na AB- en AVA-vergaderingen kort mondeling
verslag doet in de raad of commissie. Ook hebben wij toegevoegd dat er een checklist is opgesteld
om een bruikbaar handvat te bieden om de stukkenstroom te verhelderen. Daarnaast hebben wij de
geciteerde wetteksten geactualiseerd en een aantal aanvullingen op bestaande beleidslijnen ter
toelichting toegevoegd.
Opmerkingen
Gelijktijdig met de aanbieding en vaststelling van bijgaande geactualiseerde nota’s, bieden wij u de
Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 aan. In de Programmabegroting zijn
ambities opgenomen die, afhankelijk van de besluitvorming door uw raad, effect hebben op de nota
reserves en voorzieningen. Na besluitvorming in uw raad over de Programmabegroting,
actualiseren wij de nota reserves en voorzieningen indien nodig. De aangepaste nota leggen wij
vervolgens voor ter besluitvorming in de laatste raadsvergadering van dit jaar.
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De nota's grondbeleid, lokale heffingen en weerstandsvermogen en risicobeheersing ondergaan op
dit moment geen aanpassingen. Wel hebben wij de opmaak van deze nota's aangepast, zodat alle
zeven financiële beleidsnota's in dezelfde huisstijl zijn opgemaakt. Deze worden vervangen op
www.coevorden.nl.
Kosten, baten, dekking
De vaststelling van bijgaande nota's brengt geen directe financiële consequenties met zich mee. In
lijn met de geactualiseerde nota's hebben wij de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming
2020-2022 opgesteld.
Aanpak/uitvoering
Na vaststelling zal het besluit bekend worden gemaakt op de daartoe geëigende wijze, namelijk via
het elektronisch Gemeenteblad. Na bekendmaking treedt het besluit in werking.
Communicatie
Zie onder aanpak/uitvoering.
Bijlagen
1.
Financiële nota's:
a.
Nota activabeleid
b.
Nota financieel beleid
c.
Nota reserves en voorzieningen
d.
Nota verbonden partijen
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