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Conceptbesluit 

1. De financiële verordening vast te stellen  

 
Inleiding 

De huidige financiële verordening is opgesteld in de aanloop naar de regionalisering van de brandweer 
en kent een ingangsdatum van 1 januari 2013. Op basis van de ervaringen die we in de afgelopen jaren 
hebben opgedaan met de toepassing, blijkt dat een aantal bepalingen handiger kan worden 
geformuleerd. Dit om de praktische toepasbaarheid te verhogen en de administratieve lasten te verlagen. 
 

 
Beoogd effect 

De herziene financiële verordening geeft een toekomstbestendig kader voor financieel beleid. 
 

 
Argumenten 

1.1 Het aanpassen van de eigen regels voor inhoud van het jaarverslag zorgt ervoor dat de regelgeving 
in overeenstemming is met de praktijk 
Onze accountant heeft in zijn verslag van bevindingen aangegeven dat het jaarverslag niet voldoet 
aan onze eigen regelgeving (financiële verordening), omdat enkele zaken (onder meer een 
kasstroomoverzicht, investeringskredieten) waren weggelaten Deze zaken worden niet gevraagd 
vanuit externe wetgeving, en zijn niet noodzakelijk voor het te bieden inzicht aan het bestuur. Daarom 
wordt voorgesteld de verordening op deze punten aan te passen. Na de aanpassing voldoen onze 
jaarstukken nog steeds aan de vigerende externe regelgeving (BBV). 
 

1.2 De wijziging in het afschrijvingsbeleid zorgt voor betere beheersbaarheid van kapitaallasten 
Door de starten met het afschrijven van een materieel vast actief in het jaar volgend op de 
ingebruikname, is er minder sprake van volatiliteit in de kapitaallasten. Hierdoor ontstaan in het 
lopende jaar geen afwijkingen meer op de geraamde kapitaallasten. Dit is een methode die door de 
meeste Friese gemeenten wordt toegepast. Bovendien zorgt de wijziging voor een incidenteel 
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voordeel, dat kan worden ingezet in 2016. 
 

1.3 De gewijzigde opzet zorgt voor meer directe bestuurlijke invloed en een verlaging van de 
administratieve lasten 
De voorheen verplichte beleidsnota’s bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en reserves en 
voorzieningen vervallen. Het beleid rondom deze onderwerpen wordt jaarlijks vastgelegd en 
bijgesteld in de betreffende paragrafen bij begroting en jaarrekening.  
 

1.4 De nieuwe verordening voldoet aan actuele regelgeving 
Door de nieuwe modelverordening van de VNG te hanteren, is nieuwe wetgeving hierin verwerkt 
(bijvoorbeeld EMU-saldo en wet M&O). Daarnaast zijn de uitgangspunten van begroting 2.0 verwerkt. 
 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 Door de gewijzigde afschrijvingssystematiek verschuiven de lasten naar de toekomst 
      Door het later starten met afschrijven zijn de boekwaarden hoger en wordt aan het eind van de  
      levensduur 6 maanden langer afgeschreven. Bij het beëindigen van activiteiten zou derhalve sprake  
      zijn van een hoger incidentele afboeking. Echter, in een going-concern situatie, war het uitgangspunt  
      is van onze begroting, doet dit gegeven zich niet (structureel) voor en ontstaan geen budgettaire  
      problemen. 
       

 
Financiële consequenties 

De invoering op zich heeft geen structurele financiële consequenties. Wel levert de invoering van het 
nieuwe afschrijvingsbeleid een incidenteel voordeel op in 2016. Voorgesteld wordt dit voordeel mee te 
nemen in de integrale afweging van voor- en nadelen in 2016. 
 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling worden de gevolgen voor de begroting verwerkt in de begrotingswijziging 2016, die wordt 
aangeboden aan het algemeen bestuur op 13 juli.  
 

 
Communicatie 

Communicatie vindt plaats volgens de reguliere kanalen voor bestuursbesluiten.  

 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
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