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VERORDENING TOT WIJZIGING FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE 
GRONINGEN 2013

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 (4721182);

Gelet op artikel 212 Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

de Verordening tot wijziging van de Financiële Verordening gemeente Groningen 2013 
vast te stellen. 

Artikel I.

Artikel 2a, eerste lid, komt te luiden: 
1. Het college biedt de raad de jaarstukken aan voor 1 mei.

Artikel II.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tiende lid komt te luiden: 
10 Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut worden geactiveerd. Direct gerelateerde 

bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Inzet van eigen 
middelen (spaarbedragen) wordt niet in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De activa 
worden lineair afgeschreven conform de termijnen in bijlage 1 bij deze verordening.

2. Na het tiende lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
11 Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut die worden uitgevoerd in het kader van 

een grondexploitatie, worden geactiveerd, indien de raad vaststelt dat het algemeen nut van de
investering(en) hoger is dan het specifieke nut voor de grondexploitatie. Per grondexploitatie 
ontvangt de raad daartoe een overzicht van de uitgaven ingedeeld naar investeringen die een 
overwegend specifiek nut hebben en investeringen die een overwegend algemeen nut hebben. 
De indeling wordt gemotiveerd.
Bijdragen van derden in de grondexploitatie worden in mindering gebracht op de 
aanschafwaarde van de investering, naar rato van de kosten van de investering in de totale 
kosten van de grondexploitatie. Van deze wijze van toerekening kan gemotiveerd worden 
afgeweken.

Artikel III.

De toelichting op artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
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1. De toelichting op het tiende lid komt te luiden:
Het tiende lid gaat over het activeren van investeringen met maatschappelijk nut. Het BBV geeft 
de vrijheid om investeringen met een maatschappelijk nut wel of niet te activeren, en, indien 
wordt geactiveerd, om bijdragen van derden wel of niet in mindering te brengen en om reserves  
wel of niet in mindering te brengen. De gemeente moet hier zelf invulling aan geven. Het tiende 
lid bepaalt dat in de gemeente Groningen investeringen met maatschappelijk worden geactiveerd, 
dat bijdragen van derden in mindering worden gebracht en dat inzet van eigen middelen 
(spaarbedragen) niet in mindering wordt gebracht. 

2. Na de toelichting op het tiende lid wordt een toelichting op lid 11 toegevoegd, luidende:
Lid 11 gaat specifiek over het activeren van investeringen met maatschappelijk nut die onderdeel 
zijn van een grondexploitatie. De commissie BBV geeft aan dat investeringen in de openbare 
ruimte geactiveerd kunnen worden wanneer uit de afweging van de raad blijkt dat het algemeen 
nut hoger is dan het specifiek nut voor de grondexploitatie. In dat geval is sprake van 
investeringen in een bovenwijkse voorziening. 
In het geval van causaliteit (investeringen hebben een directe causale relatie met de ontwikkeling 
van de grondexploitatie) en proportionaliteit en profijtbeginsel (het uit de investering 
voortvloeiend nut is hoger dan het algemeen nut) worden investeringen verantwoord als directe 
kosten van de grondexploitatie. In dat geval is geen sprake van een investeringen in bovenwijkse 
voorziening.
Investeringen in bovenwijkse voorzieningen worden geactiveerd. Om de afweging te kunnen 
maken of sprake is van een investering in een bovenwijkse voorziening krijgt de raad per 
grondexploitatie een overzicht met een gemotiveerde indeling van de investeringen naar 
investeringen met een overwegend algemeen nut en investeringen met een overwegend specifiek 
nut. De raad dient hier expliciet een besluit over te nemen. 
In de wet op de ruimtelijke ordening is een nadere uitwerking opgenomen van het begrip 
voorziening met een algemeen nut (bovenwijkse voorziening).  De wet op de ruimtelijke ordening
definieert een voorziening met algemeen nut als een voorziening die ten dienste is van meer 
exploitatiegebieden en/of bestaande gebieden. Een opsomming van mogelijke voorzieningen in 
een exploitatiegebied is opgenomen in artikel  6.2.5 van het besluit ruimtelijke ordening. 
Indien in een grondexploitatie bijdragen van derden worden verkregen, worden deze op basis van 
het aandeel van de te activeren investeringskosten in de totale kosten van de grondexploitatie in 
mindering gebracht op de investering. Eventuele afwijkingen op deze toerekeningen worden in 
het raadsvoorstel gemotiveerd toegelicht.

Artikel IV.

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en geldt vanaf het 
begrotingsjaar 2014. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2014.
 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. R.L. (Ruud) Vreeman


