


Inleiding

• Even voorstellen

– Marloes Feddes (m.feddes@hellendoorn.nl 0548-630272)

• Korte toelichting op wijziging BBV en effect op begroting 

2017

• Vervolg op presentatie van 21 april 2016



BBV Wijziging

• Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gewijzigd. 

• Landelijke voorschriften gemeentelijke financiën

• Wijzigingen op het gebied van:

1. Uniforme indeling naar taakvelden

2. Nieuwe categorie indeling

3. Basisset beleidsindicatoren

4. Basisset financiële kengetallen

5. Verbeterde informatie verbonden partijen (volgt)

6. Vernieuwing accountantscontrole (aangekondigd, volgt 
later)

7. Vennootschapsbelasting en Grondexploitatie



Voorliggende begrotingswijziging

• Wijzigingen op het gebied van (deze zijn verwerkt in deze 

BWN) :

8. Overhead

9. Toerekening lasten naar leges/heffingen

10. Treasury/Rente

• In boekwerk zijn de wijzigingen grotendeels verwerkt. 

• Laatste notities en toelichtingen commissie BBV in juli 2016, 

waardoor niet alles kunnen verwerken. 

• Daarom nu nadere uitwerking



Overhead

Nieuwe definitie: 

Alle kosten die samenhangen met de sturing en 

ondersteuning van medewerkers in het primaire 

proces



Overhead

• Tot 2016 verantwoording van deze kosten vooral 

op kostenplaatsen. Waarna doorbelasting naar de 

programma’s. De kostenplaatsen zijn vervallen.

• Alle directe kosten worden toegewezen aan 

specifiek product. 

• In programma’s staan nu alleen baten en lasten die 

direct betrekking op primaire proces. 

• Alle andere kosten komen terecht op “Overhead“. 

Apart inzichtelijk, niet meer in de programma’s 

• Voordeel: � beter inzicht! 



Overhead 

• aantal nieuwe producten toegevoegd waarop 

de kosten worden verantwoord

OVH Overhead

10900 Personeel - 6.241 49

10910 Huisvesting - 1.411 1

10920 Automatisering - 989

10930 Facilitaire zaken - 258 9

10940 Organisatieaangelegenheden - 648

10950 Overige ondersteuning - 483 26

10990 Interne doorbelasting uren Overhead 356

Totaal OVH Overhead - 9.674 85

Lasten Baten



Personeelslasten

• Ook niet meer via kostenplaats

• Personele lasten moeten direct toegewezen worden aan 

product

• Inventarisatie gemaakt tijdsbesteding

• Op begrotingsbasis verwerkt 

Begroting = werkelijk



Kostendekkendheid

• Voorgaande wijzigingen zorgen voor lagere directe lasten 

op de producten

• Overhead en BTW worden ‘extracomptabel’ toegekend 

voor de tariefsbepaling

• Dit wordt gespecificeerd in de paragraaf lokale heffingen

• Systematiek toerekening bepaald op:

– Riool- en afvalstoffenheffing � Sleutel: lasten product 

t.o.v. totale lasten

– Overige leges � Sleutel: personele lasten product t.o.v. 

totale personele lasten



Rente

• Nieuw product Treasury � leningen, rente, aandelen, etc

• Rente moet juist wel toegerekend worden aan producten

• Overzicht rentebaten en lasten in Paragraaf financieringen

• Geen rente meer aan eigen vermogen (dus ook geen 

rentetoerekening aan algemene reserves). Dit is conform 

advies commissie BBV. 



Vervolg

• Aanpassing nodig op aantal onderdelen:

– Financiële verordening (volgt medio 2017)

– Nota investeren en afschrijven (2017)

– Nota reserves en voorzieningen (2018)

– Verbeterslag paragrafen (begroting 2018)



Vragen?


