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De gemeentelijke begroting en jaarrekening dienen te worden vastgesteld conform de richtlijnen van

het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). ln dit besluit wordt nu een aantal aanpassingen
doorgevoerd. Een belangrijke wíjziging is de verplichting om een aparte paragraaf "overhead" op te
nemen. Momenteel wordt gewerkt met een paragraaf "bedrijfsvoering". Met deze wijziging beoogt

men meer inzicht

te

bieden in de wijze van doorberekening van kosten naar een product

(kostprijsberekening) en dit is weer belangrijk voor het vaststellen van o.a. gemeentelijke tarieven. Tot

op heden stelde de Raad enkel de manier van tarifering vast (bijvoorbeeld iets moet kostendekkend
zijn) maar had geen/nauwelijks inzicht in de kosten die aan het tarief ten grondslag lagen, met name

de opslag van indirecte kosten voor bijvoorbeeld huisvesting, automatisering, loonkosten

en

organisatie. Met de aanpassing in het BBV zou hier meer inzicht in moeten komen. De Roosendaalse
Lijst juicht deze aanpassing toe maar heeft hierover nog wel enkele vragen:

1. Bent u bekend met deze aanpassing in het BBV en vindt u deze aanpassing van toegevoegde

waarde en waarom?
2. Met ingang van welk begrotingsjaar wordt deze aanpassing doorgevoerd

in het BBV en dus

ook in de gemeentelijke begroting?
3. Kunt u al iets zeggen over hoe deze nieuwe paragraaf er uit komt te zien en waarom?

4. Komt de huidige paragraaf "bedrijfsvoering" door deze vernieuwing te vervallen?
5. Wordt, en zo

ja hoe, de auditcommissie betrokken in de nieuwe opzet?

6. ls deze aanpassing voornamelijk van "cosmetische" aard (beter inzicht verschaffen) of zijn er

ook andere consequenties aan verbonden en zo ja, welke?
7.

Op het laatst gehouden VNG-congres gemeentefinanciën is ook gesproken over meerdere
aanpassingen en vernieuwingen in het BBV. Kunt u daar in het kort al iets over zeggen?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,
Cor Gabriëls en Eric de Regt

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1.

De aanpassingen in het BBV zijn bij ons bekend en hebben als doel een betere onderlinge

financiële vergelijkbaarheid tussen gemeenten en een versterking van de kaderstellende
rol,van de raad;

2.

Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2016 de voorschriften definitief worden en van kracht
worden voor de begroting 2017;

3.

Er wordt geen nieuwe paragraaf voorgeschreven. Voorgeschreven is dat de lasten en baten

van overhead geregistreerd worden onder een afzonderlijk taakveld "Ondersteuning
organisatie".

4.

De paragraaf bedríjfsvoering heeft een ander doel heeft dan het beschrijven van de
overheadkosten en derhalve zijn functie zal behouden als paragraaf waarin inzicht wordt
gegeven in de visie en koers van de organisatie ontwikkeling en de speerpunten daarin.

5.

ln de eerstvolgende bijeenkomst van de auditcommissie op 11 januari 2O16 zal de
auditcommissie worden meegenomen in de voorgestelde wijzigingen van de BBV en in het
proces van implementatie in de begroting 2017;

6.

ln de huidige voorschriften zijn er geen bepalingen opgenomen ten aanzien van een
kostprijsberekening. Hierdoor is de methode van kostentoerekening bijde gemeenten divers
en wordt de onderlinge financiële vergelijkbaarheid verstoord.

ln de nieuwe voorschriften is voorgeschreven dat de overhead op een afzonderlijk taakveld
moeten worden verantwoord. Hiermee vervalt de noodzaak van een complexe en veelal

ondoorzichtige kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken. Hiermee winnen de begroting
en jaarrekening aan transparantie, waardoor de raad beter kan sturen op de bedrijfsvoering;

7.

De wijzigingen richten zich op:

-

Uniforme indeling van taakvelden;
Uniforme basisset van beleidsindicatoren;
Uniforme basisset van Financiële kengetallen;

Verbeterde informatie over verbonden partijen;
lnzicht in overhead en kosten;
Activeren van investeringen in maatschappelijk nut.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens deze,

Toine Theunis,

Wethouder Financiën.

