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Actualisering notities 2020 – 2021
• Notitie materiele vaste activa

januari 2020 gepubliceerd

• Hoofdlijnen van het BBV

februari 2020 gepubliceerd

• Meerjarig financieel inzicht

september 2020 gepubliceerd

• Lokale heffingen

eind 2020

• Rechtmatigheidsverantwoording eind 2020/begin 2021
• Overhead

medio 2021

• Grondbeleid (Omgevingswet per 2022)

2021

• Rente

medio 2021

• (Structurele) lasten en baten

medio 2021

• Verbonden partijen

eind 2021
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Lokale Heffingen (1)
• Aanleiding betrokkenheid bij juridische procedures
• Nieuwe notitie in de eindfase
• Notitie gaat in begrotingsjaar 2022
• Wat vervalt miv 2022
• Notitie riolering (2014)
• Vragen en antwoorden over lokale heffingen
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Lokale Heffingen (2)
• H2 Het belang van lokale heffingen voor raadsleden
• Verschil tussen belastingen, rechten en heffingen
• Vereisten bij rechten en heffingen
• Beleidskader: verordening, kwijtschelding, plan
 Aanbeveling: plan 5-jaarlijks actualiseren
•

Begroting, paragraaf lokale heffingen

•

Uitgangspunten tariefstelling

• H3 Uitgangs- en aandachtspunten heffingen en rechten:
Basisregels, opbouw tarief, toerekening (in)directe, aandachtspunten
als rente, overhead, tariefegalisatie: gebruik voorzieningen
(onderhoud, sparen, niet onderbouwd), maximaal kostendekkend,
BTW-compensatiefonds
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Lokale Heffingen (3)
• H4 Paragraaf lokale heffingen
Hoe geef je invulling aan deze paragraaf: inkomsten, beleid, inzicht
in baten/lasten/kostendekkendheid, lokale lastendruk en
kwijtscheldingsbeleid
• H5 Rioolheffing
Restonderwerpen: GRP, activeren en voorzieningen,
grondexploitatie (eerste aanleg, uitbreidingsgebieden)
• H6 Begraafrechten
Afkoopsommen grafrechten en onderhoud
• H7 Bijlagen
Definities en voorbeelden
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Rechtmatigheidsverantwoording (1)

• Verantwoording door college van B&W
• Modeltekst gepubliceerd
• Gemeenten moeten al rechtmatig handelen, nieuw is het aantonen
• Gesprek tussen Raad en B&W ipv Raad en accountant
• Notitie rechtmatigheidsverantwoording door de cie BADO (03-2020)
• Bijeenkomsten in het land georganiseerd en publicaties
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Rechtmatigheidsverantwoording (2)
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Rechtmatigheidsverantwoording (3)

•

Behandeling in TK via 2e nota van wijziging voorstel
versterking lokale rekenkamers

•

Behandeling eind 2020/begin 2021 in TK

•

Streven is nog steeds invoering per 2021
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Rechtmatigheidsverantwoording (4)

Waar gaat de BBV-notitie Rechtmatigheidsverantwoording over:
• Scope: financiële beheershandelingen: wordt de wet nageleefd?
• H2 Belang van rechtmatigheid
• H3 De verantwoording: afwijkingen %, normenkader,
verantwoordelijkheden raad b&w
• H4 Rechtmatigheidcriteria: voorwaarden, begroting, M&O
(criteria vergelijkbaar met notitie Rechtmatigheid 2018)
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Rechtmatigheidsverantwoording (5)
Onderbouwing
rechtmatigheidsverantwoording via
drie verdedigingslinies
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Notitie Overhead

Contouren:
• Actualiseren omschrijving taakveld 0.4 overhead in Iv3
• Vergelijken/stroomlijnen definitie overhead
Vensters voor Bedrijfsvoering en BBV
• Het belang van Overhead voor raadsleden (H2)
• Verwerken vragen en antwoorden in geactualiseerde notitie
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