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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Het Algemeen Bestuur heeft op 7 november 2016 de nota begrotings- en budgetbeheer 
vastgesteld, die vervolgens met ingang van 2017 van toepassing werd. Naar aanleiding van 
diverse besluiten en voortschrijdend inzicht dient deze nota te worden geactualiseerd en 
opnieuw door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld. Daarnaast stellen wij voor de titel 
aan te passen naar nota Financieel Beleid VRK.
De geactualiseerde concept-versie treft u hierbij aan. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte 
van de versie uit 2017 betreffen:

- Opnemen van de begrotings- en verantwoordingscyclus. De uitgangspunten uit het 
boekje begrotings- en verantwoordingscyclus uit 2010 zijn opgenomen in de nota 
Financieel beleid.

- Extra toelichting op functie en doel Uitgangspuntennotitie programmabegroting.
- Aanpassingen activabeleid n.a.v. programmabegroting 2019: 5% restwaarde op 

voertuigen. 
- Aanpassingen activabeleid n.a.v. programmabegroting 2021: aanpassen grens 

investeringsbedrag van € 5.000 naar € 10.000.
- Nuanceringen zienswijze aangebracht in de lijn van de terugblik begrotingsproces 

2020:  besluiten die leiden tot teruggave van saldi aan gemeenten, dan wel verlaging 
van de gemeentelijke bijdrage, leiden niet tot het vragen van een zienswijze aan de 
raden

- Verantwoordingskader en rechtmatigheid investeringen (oordeel BDO over 
overschrijdingen op individuele investeringen): onveranderd gelaten, de kadernota 
rechtmatigheid (BBV) biedt geen mogelijkheid om het verantwoordingskader soepeler 
toe te passen.

- Opnemen reservebeleid cf. AB besluit 13-2-2017 inclusief aanvullende wijziging van 
richtlijn berekening weerstandscapaciteit op grond van het Gemeenschappelijk 
financieel Toezichtkader GTK 2020 Gemeenten (zie 3. Consequenties en risico’s).

- Budgetbeheer zo veel als mogelijk ingekort.
- Geen aanbestedingsgrenzen meer opnemen i.v.m. tussentijdse aanpassing bedragen; 

alleen verwijzen naar Europese aanbestedingsrichtlijnen, aanbestedingswet en 
aanbestedingsbesluit en het VRK inkoopbeleid.
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3 Consequenties en risico’s:

Aanpassing reservebeleid i.v.m. GTK 2020 gemeenten
De provincie Noord-Holland heeft de VRK, naar aanleiding van de beoordeling van de 
Programmabegroting 2021 en Jaarverslag 2019, verzocht om de berekening van de 
weerstandscapaciteit aan te passen aan de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk 
financieel Toezichtkader 2020. Een aparte regeling voor gemeenschappelijke regelingen is nog 
in de maak maar tot die tijd is de GTK 2020 gemeenten voor de regelingen van kracht.
Op grond van dit GTK kan alleen de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden 
voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene 
reserve en bestemmingsreserves) zoals in het huidige Reservebeleid uit 2017 is besloten. 
Daarnaast kan de begrotingspost Onvoorzien slechts voor 1 jaar meegerekend worden en niet 
voor 4 jaar. 
Deze aanpassing op het huidige reservebeleid is verwerkt in de nota Financieel Beleid en zal 
voor het eerst worden toegepast bij de vaststelling en resultaatbepaling van het jaarverslag 
2020. Afhankelijk van het uiteindelijke jaarresultaat kan de consequentie zijn dat de Algemene 
Reserve moet worden aangevuld tot de benodigde hoogte. 

CBV advies: 
De commissie Bedrijfsvoering adviseert positief op het voorstel tot vaststelling van de nota 
Financieel Beleid.

Reactie directie:
De directie dankt de CBV voor haar inbreng en het positieve advies dat daaruit is gevolgd.

4 Voorstel te nemen besluit:
 Gehoord de adviezen van de bestuurscommissies de nota Financieel Beleid VRK vast te 

stellen 

5. Bijlagen:
Nota Financieel Beleid VRK

In de vergadering genomen besluit:
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