
 
 

Wijzigingen FV 2021 
 

Onderstaande tabel laat de wijzigingen zien ten opzichte van de teksten uit de Financiële verordening 
2021. 
Links staat de oorspronkelijke tekst, rode tekstdoorhalingen geeft aan dat deze tekst in de nieuwe 
verordening is verwijderd. 
Rode tekst geeft wijziging van tekst aan. 
 

WAS 
FV 2021 
 

WORDT 
FV 2022 
 

Artikel 9. Herziening grondexploitatie en 

investeringskredieten  

1. Grondexploitaties worden elk kalenderjaar 
herzien en aan de raad voorgelegd. De 
omvang en de fasering van het totaal 
benodigde krediet wordt hierbij aangepast aan 
de herziene grondexploitatie. Actualisaties van 
de grondexploitatie met planinhoudelijke 
wijzigingen, dan wel autonome wijzigingen 
met materiele financiële gevolgen, moeten 
opnieuw door de raad worden vastgesteld.  
Voor verliesgevende grondexploitaties moet 
direct een verliesvoorziening worden 
getroffen. De verliesvoorziening wordt 
gewaardeerd tegen contante waarde.  
 

Artikel 9: Herziening grondexploitatie en 

investeringskredieten  

1. Grondexploitaties worden elk kalenderjaar 
herzien, aan de raad voorgelegd en vastgesteld. 
De omvang en de fasering van het totaal 
benodigde krediet wordt hierbij aangepast aan de 
herziene grondexploitatie. Actualisaties van de 
grondexploitatie met planinhoudelijke wijzigingen, 
dan wel autonome wijzigingen met materiele 
financiële gevolgen, worden opnieuw door de raad 
vastgesteld. 
Voor verliesgevende grondexploitaties wordt direct 
een verliesvoorziening getroffen. De 
verliesvoorziening wordt gewaardeerd tegen 
contante waarde. 

Artikel 13. Werkwijze ten aanzien van 
resultaatbepaling en resultaatbestemming  
1. De raad stelt middels de nota ‘kader 
resultaatbepaling en resultaatbestemming’ de 
afspraken omtrent de resultaatbepaling en de 
resultaatbestemming vast.  
 

Artikel 13. Werkwijze ten aanzien van 
resultaatbepaling en resultaatbestemming 
1. Het college legt middels de nota ‘kader 
resultaatbepaling en resultaatbestemming’ de 
afspraken omtrent de resultaatbepaling en de 
resultaatbestemming ter vaststelling voor aan de 
raad. 
 

Artikel 14. Waardering en afschrijving vaste 
activa 
2-5 Overige bepalingen:  
a. Vervanging van onderdelen van investeringen 
in vastgoed, dan wel aanpassingen in het 
vastgoed, wordt uitgevoerd via een voorziening 
voor groot onderhoud.  
b. Vernieuwingen aan een vastgoedobject 
(significante kwaliteitsverbetering/uitbreiding of 
om te voldoen aan wet- en regelgeving) worden 
geactiveerd als vast onderdeel van het 
vastgoedobject (bedrag investering vernieuwing 
wordt op de aanschafwaarde van het vastgoed 
bijgeboekt). Afschrijving op dit totaalbedrag vindt 
plaats over de restant afschrijvingstermijn van de 
oorspronkelijke investering.  
c. Indien de situatie onder lid b daartoe aanleiding 
geeft dan kan de resterende afschrijvingstermijn 
van het vastgoedobject, op basis van 
vastgestelde richtlijnen, worden aangepast aan de 
nieuwe situatie.  
 

Artikel 14. Waardering en afschrijving vaste 
activa 
2-5 Overige bepalingen:  
a. Vervanging van onderdelen van investeringen in 
vastgoed, dan wel aanpassingen in het vastgoed, 
wordt uitgevoerd via een voorziening voor groot 
onderhoud.  
b. Vernieuwingen aan een vastgoedobject 
(significante kwaliteitsverbetering/uitbreiding of om 
te voldoen aan wet- en regelgeving) worden 
geactiveerd als vast onderdeel van het 
vastgoedobject (bedrag investering vernieuwing 
wordt op de aanschafwaarde van het vastgoed 
bijgeboekt). Afschrijving op dit totaalbedrag vindt 
plaats over de restant afschrijvingstermijn van de 
oorspronkelijke investering.  
c. Indien de situatie onder lid b daartoe aanleiding 
geeft dan kan de resterende afschrijvingstermijn 
van het vastgoedobject, op basis van de notitie 
activeren, afschrijven en levensduurverlenging, 
worden aangepast aan de nieuwe situatie.  
 

Artikel 24: Verbonden partijen 

1. Het college draagt zorg voor het beheer van de 
nota verbonden partijen en biedt deze, indien 
bijstelling nodig is, ter vaststelling aan de raad 

Artikel 24: Verbonden partijen 

1. Het college draagt zorg voor het beheer van de 
nota verbonden partijen en biedt deze, indien 
bijstelling nodig is, ter vaststelling aan de raad aan. 
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aan. Van elk van de verbonden partijen wordt 
weergegeven het publieke belang voor de 
gemeente, het financieel belang van de 
gemeente, de vertegenwoordiging en, het eigen 
vermogen. 
 

Van elk van de verbonden partijen wordt 
weergegeven het publieke belang voor de 
gemeente, het financieel belang van de gemeente, 
de vertegenwoordiging, het eigen vermogen en het 
vreemd vermogen. 
 

Artikel 25: Grondbeleid 

2. In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en 
de jaarstukken neemt het college naast de 
verplichte onderdelen op grond van het BBV in 
ieder geval op: 
a. een actuele prognose van de te verwachten 
resultaten van de totale grondexploitatie; 
b. een onderbouwing van de geraamde 
winstneming; 
c. de ontwikkeling van de algemene reserve. 
 

Artikel 25: Grondbeleid 

2. In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en 
de jaarstukken neemt het college naast de 
verplichte onderdelen op grond van het BBV in 
ieder geval op: 
a. een actuele prognose van de te verwachten 
resultaten van de totale grondexploitatie; 
b. een onderbouwing van de geraamde 
winstneming; 
 

Artikel 29. Intrekken oude verordening 
De Financiële verordening gemeente Groningen 
2019 wordt ingetrokken. 
 

Artikel 29. Intrekken oude verordening 
De Financiële verordening gemeente Groningen 
2021 wordt ingetrokken. 
 

Artikel 30. Inwerkingtreding en citeertitel 
a. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 
2021. 
b. Deze verordening wordt aangehaald als: 
Financiële verordening gemeente Groningen 
2021. 
 

Artikel 30. Inwerkingtreding en citeertitel 
a. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 
2022. 
b. Deze verordening wordt aangehaald als: 
Financiële verordening gemeente Groningen 2022. 
 

Bijlage 1 Afschrijvingstermijnen 

 
 

I. Investeringen met economisch nut: 

 

5 jaar Instrumenten 

   Communicatiemiddelen\-apparatuur 
   Parkeermeters 
 
 
 
7 jaar Bromfietsen/scooters 

 

8 jaar Personenauto’s en bestelauto’s (inclusief 

leasing aan derden) CO2 

   Aanhangers  

   Veegmachines klein (tot 4 m³) 

   Tuin- en parkmachines 

   Werktuigdragers  

      

9 jaar Vrachtauto’s, kranen, shovels CO2 

   Veegmachines groot (vanaf 4 m³) 

   Zijbeladers 

   Tractoren CO2 

      

10 jaar  Meubilair, inrichting en inventaris van 

gebouwen 

   Telefoonvoorzieningen 

   Parkeerautomaten 

Bijlage 1 Afschrijvingstermijnen 

 
 

I. Investeringen met economisch nut: 

 

5 jaar Instrumenten 

   Communicatiemiddelen\-apparatuur 
   Parkeermeters 
             Zonnevoetpad 
             Scanzuilen / toegangspoorten 
 
7 jaar Bromfietsen/scooters 

 

8 jaar Personenauto’s en bestelauto’s (inclusief 

leasing aan derden) CO2 

   Aanhangers  

   Veegmachines klein (tot 4 m³) 

   Tuin- en parkmachines 

   Werktuigdragers  

      

9 jaar Vrachtauto’s, kranen, shovels CO2 

   Veegmachines groot (vanaf 4 m³) 

   Zijbeladers 

   Tractoren CO2 

      

10 jaar  Meubilair, inrichting en inventaris van 

gebouwen 

   Telefoonvoorzieningen 

   Parkeerautomaten 
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   Portaalauto’s 

   Kolkzuigers 

   Boten 

   Bovengrondse afvalinzamelmiddelen 

 Laadpalen E-auto’s 

 

  

11 jaar Kraakperswagens  

   Ondergrondse afvalinzamelmiddelen 

   Materieel winterdienst 

 Elektrisch aangedreven auto’s &     

             machines 

 

12 jaar  Kunstgrasvelden 

  

15 jaar Houten hulplokalen 

   Ondergrondse betonputten voor     

             afvalcontainers 

   Pompen 

   

20 jaar Aanleg parkeerterreinen 

Zonnepanelen  

   Ledverlichting 

   

25 jaar Restauratie historische gebouwen 

/monumenten  

Bouw en inrichting kleedgebouwen 

(steen) 

      

30 jaar Aankoop gebouwen uitgezonderd 

aankoop kernvastgoed 

   Aanleg van sportvelden 

    

40 jaar Nieuwbouw gebouwen uitgezonderd 

kernvastgoed 

   Schoolgebouwen van na 1 januari 2000 

   Aanleg en uitbreiding van begraafplaatsen  

   Aanleg van havens 

     

 

 

 

 

50 jaar Parkeergarages 

   Aankoop en nieuwbouw gebouwen 

behorend tot het kernvastgoed 

 

 

 

 

        

55 jaar Aanleg centrale riolering 

      

60 jaar Schoolgebouwen van voor 1 januari 2000  

 

   Portaalauto’s 

   Kolkzuigers 

   Boten 

   Bovengrondse afvalinzamelmiddelen 

 Laadpalen E-auto’s 

 

  

11 jaar Kraakperswagens  

   Ondergrondse afvalinzamelmiddelen 

   Materieel winterdienst 

 Elektrisch aangedreven auto’s & machines 

 

 

12 jaar  Kunstgrasvelden 

  

15 jaar Houten hulplokalen 

   Ondergrondse betonputten voor     

             afvalcontainers 

   Pompen 

             Skatepark 

   

20 jaar Aanleg parkeerterreinen 

Zonnepanelen  

   Ledverlichting 

   

25 jaar Restauratie historische gebouwen 

/monumenten  

Bouw en inrichting kleedgebouwen (steen) 

      

30 jaar Aankoop gebouwen uitgezonderd aankoop 

kernvastgoed 

   Aanleg van sportvelden 

    

40 jaar Nieuwbouw gebouwen uitgezonderd 

kernvastgoed 

   Schoolgebouwen van na 1 januari 2000 

   Aanleg en uitbreiding van begraafplaatsen  

   Aanleg van havens 

 

Maximaal 40 jaar: Levensduur verlengende 

investeringen in gemeentelijk vastgoed (niet zijnde 

kernvastgoed) 

     

50 jaar Parkeergarages 

   Aankoop en nieuwbouw gebouwen 

behorend tot het kernvastgoed 

 

Maximaal 50 jaar: Levensduur verlengende 

investeringen in kernvastgoed 

 

        

55 jaar Aanleg centrale riolering 

      

60 jaar Schoolgebouwen van voor 1 januari 2000  
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Voor Automatisering: 

      

2 jaar Tablets en Smartphones 

5 jaar Lokaal netwerk actief 

       

8 jaar Applicaties (afhankelijk van 

werkprocessen tussen 3 en 8 jaar) 

 Gebruiksrechten op software voor 

onbepaalde duur die ineens in rekening 

worden gebracht (afhankelijk van 

werkprocessen tussen 3 en 8 jaar)   

    

10 jaar Lokaal netwerk passief 

      

15 jaar Gronet passief  

 

II. Investeringen met maatschappelijk nut: 

10 jaar Verkeersregelinstallaties 

   Straatmeubilair 

   Speelvoorzieningen 

 

20 jaar Openbare verlichting 

40 jaar Bruggen, viaducten en tunnels 

   Waterwegen en waterbouwkundige 

werken 

   Wegen, straten, pleinen, fietspaden, 

voetpaden 

   Parken en plantsoenen 

   Ondergrondse kabels 

 
 

 

Voor Automatisering: 

      

2 jaar Tablets en Smartphones 

5 jaar Lokaal netwerk actief 

       

8 jaar Applicaties (afhankelijk van werkprocessen 

tussen 3 en 8 jaar) 

 Gebruiksrechten op software voor 

onbepaalde duur die ineens in rekening 

worden gebracht (afhankelijk van 

werkprocessen tussen 3 en 8 jaar)   

    

10 jaar Lokaal netwerk passief 

      

15 jaar Gronet passief  

 

II. Investeringen met maatschappelijk nut: 

10 jaar Verkeersregelinstallaties 

   Straatmeubilair 

   Speelvoorzieningen 

 

20 jaar Openbare verlichting 

40 jaar Bruggen, viaducten en tunnels 

   Waterwegen en waterbouwkundige werken 

   Wegen, straten, pleinen, fietspaden, 

voetpaden 

   Parken en plantsoenen 

   Ondergrondse kabels 
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Toelichting artikelen 

 

Artikel 14. Waardering en afschrijving 

vaste activa 

 

Onder ‘overige bepalingen met betrekking tot 
afschrijving’ is de wijze van omgaan met 
vervanging van onderdelen van investeringen in 
vastgoed en de uitbreidingsinvesteringen 
beschreven. Doordat de gemeente geen 
componentenmethode toepast voor het vastgoed 
worden de vervangingen, conform het 
bijbehorende onderhoudsplan, uit de 
onderhoudsvoorziening betaald. Als er 
daadwerkelijke uitbreidingsinvesteringen 
plaatsvinden dan wordt deze investering 
bijgeboekt op de aanschafwaarde van het 
vastgoed. De afschrijving vindt dan plaats over de 
restant afschrijvingstermijn van de oorspronkelijke 
investering.  
In lid c wordt geregeld dat er situaties zijn waarin 
de afschrijvingstermijn van het object kan worden 
aangepast middels een raadsbesluit. Hiervoor zijn 
richtlijnen opgesteld. 
 

Toelichting artikelen 

 

Artikel 14. Waardering en afschrijving vaste 

activa 

 

Onder ‘overige bepalingen met betrekking tot 
afschrijving’ is de wijze van omgaan met 
vervanging van onderdelen van investeringen in 
vastgoed en de uitbreidingsinvesteringen 
beschreven. Doordat de gemeente geen 
componentenmethode toepast voor het vastgoed 
worden de vervangingen, conform het 
bijbehorende onderhoudsplan, uit de 
onderhoudsvoorziening betaald. Als er 
daadwerkelijke uitbreidingsinvesteringen 
plaatsvinden dan wordt deze investering bijgeboekt 
op de aanschafwaarde van het vastgoed. De 
afschrijving vindt dan plaats over de restant 
afschrijvingstermijn van de oorspronkelijke 
investering.  
In lid c wordt geregeld dat er situaties zijn waarin 
de afschrijvingstermijn van het object kan worden 
aangepast. Hiervoor is de notitie activeren, 
afschrijven en levensduurverlenging opgesteld. 
 

 

 


