
BBV ontwikkelingen

Ruimte en regels.
De commissie werkt aan de bijstelling van notities en belicht de betekenis 

voor de (sturing door de) gemeenteraad.
Soms worden regels als belemmerend ervaren maar anderzijds dienen die 

het belang van gemeenten.
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BBV ontwikkelingen: update

• Grondbeleid > juli
• Meerjarig inzicht > september
• Verantwoording van subsidies (decentrale overheden) > vervolg
• Rechtmatigheidsverantwoording (door college)
• Rioolheffing > najaar
• Raming accres gemeentefonds (V&A)
• Raming ruimte onder BCF plafond > meicirculaire
• Financiële kengetallen en beleidsindicatoren
• Website commissie BBV > juli
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Grondbeleid
Hoofdstuk gericht op raadsleden: belang van het grondbeleid, paragaaf 
grondbeleid en andere paragrafen
Nieuwe categorie grond, bestemd voor concrete gebiedsontwikkeling 
op termijn door eigen grondbedrijf, de zogenaamde ‘warme gronden’
Niet uit de balans blijkende verplichtingen zoals bouwclaim
Verplichte verslaggevingsregels versus vrijheden in administratieve 
inrichting en toerekening

Met ingang van 2019; vragen & antwoorden vervallen

ga naar de workshop op de Regiodagen BZK!
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Meerjarig inzicht: verbinden
Financiële kengetallen: 
• waarom zijn deze geïntroduceerd en wat betekenen ze
• Betekenis vergelijking met andere gemeenten
• invloed op kengetallen bij ongewijzigd /nieuw beleid
• welke toelichting (begroting) heeft de raad nodig voor een goed gebruik
Meerjarenbalans en emu-saldo:
• wat is de toegevoegde waarde hiervan voor de raad
• welke toelichting heeft de raad nodig voor een goed gebruik
Resultaatbestemming: 
• wanneer kan dit de financiële positie van de gemeente beïnvloeden
• welke toelichting heeft de raad nodig voor adequate besluitvorming 
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Verantwoording van subsidies (decentrale overheden)
Exploitatiesubsidie:
• Geen voorwaarden > nemen last /bate
• wel voorwaarden >
Als aan de exploitatiesubsidie voorwaarden zijn verbonden, zoals het 
eerst moeten aantonen van de prestatie /gemaakte kosten, dan wordt 
de te verstrekken subsidie als last verantwoord zodra door de 
subsidieontvanger aan de gestelde voorwaarden is voldaan. 
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Verantwoording van subsidies (decentrale overheden)
Investeringsubsidie: Geen voorwaarden
De subsidie is in dit geval een bijdrage aan het eigendom van een derde (de 
subsidieontvanger). De subsidieontvanger (ingeval deze onder het BBV-regime valt) 
zal de bijdrage in mindering moeten brengen op de investering in het betreffende 
actief
De subsidiegever heeft de keuze ingevolge artikel 61:
• de  subsidie ten laste van de exploitatie te brengen: dat geschiedt in het 

jaar/jaren waarvoor de subsidiegever volgens de subsidiebeschikking heeft 
besloten de bijdrage te verstrekken.

• de subsidie te activeren en af te schrijven  (in principe voor maximaal dezelfde 
termijn als de ontvanger voor afschrijven hanteert (dus niet langer)) en moet 
voldaan zijn aan de voorwaarden in artikel 61 a tot en met d van het BBV.
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Verantwoording van subsidies (decentrale overheden)
Investeringsubsidie: wel voorwaarden
De subsidie is in dit geval een bijdrage aan het eigendom van een derde (de 
subsidieontvanger) waaraan expliciete voorwaarden zijn verbonden. 
De subsidieontvanger zal (ingeval deze onder het BBV-regime valt) de verkregen 
subsidie in mindering brengen op de investering. 
De subsidiegever heeft dan de keuze ingevolge artikel 61:
• de  subsidie ten laste van de exploitatie te brengen: dat geschiedt in het jaar/jaren 

waarin door de subsidieontvanger de prestatie is geleverd en aan de gestelde 
voorwaarden is voldaan.

• de subsidie te activeren en af te schrijven  (in principe voor maximaal dezelfde 
termijn als de ontvanger voor afschrijven hanteert (dus niet langer)) en moet 
voldaan zijn aan de voorwaarden in artikel 61 a tot en met d van het BBV. Dit 
activeren gebeurt in het jaar/jaren waarin door de subsidieontvanger de prestatie is 
geleverd en aan de gestelde voorwaarden is voldaan. 
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Rechtmatigheidsverantwoording (door college)
Modeltekst klaar
• Bijeenkomsten in het land voor gemeenten en provincies;
• Workshops tijdens de regiodagen;
• Publicaties gericht op raadsleden, wethouders etc. 
• Een notitie van de commissie BADO over de accountantscontrole 

in licht van invoering van de rechtmatigheidsverantwoording;
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Rioolheffing
1. Uitleg verschil berekening tarieven en boekhoudkundige verwerking door BCF,

2. Sparen voor groot onderhoud en vervanging riolering en vrijval BTW

3. Sparen voor vervangingsinvesteringen

4. Componentenmethode in relatie tot sparen groot onderhoud

5. Onderbouwing heffingen: wat moet je daarvoor doen, rente in en egalisatie van 
tarieven

6. Opstellen GRP en beleidsplannen meenemen als last

7. Paragraaf lokale heffingen: aantonen onderbouwing en aansluiting begroting
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Raming accres gemeentefonds
Begroting jaar t: mei- of septembercirculaire jaar t - 1
Rekening jaar t: accres volgens septembercirculaire

+ evt. bestemmingsreserve /risico
Rekening jaar t + 1: definitief accres jaar t (afwikkelingsverschil)

Raming ruimte onder BCF plafond
Meicirculaire: uitgaan van realisatie jaar t-1 voor begroting jaar t+1
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Financiële kengetallen
Met ingang van de begroting 2019 zullen deze door het CBS worden 
uitgevraagd

Beleidsindicatoren
In de Regeling beleidsindicatoren gemeenten zijn met terugwerkende 
kracht twee beleidsindicatoren vervallen en een bronhouder gewijzigd. 
Zie voor meer informatie de Regeling beleidsindicatoren gemeenten 
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Vragen?

Website commissie
Nieuw: onderscheid ‘open’ en ‘gesloten’ indiening

Dank voor jullie aandacht!
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