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art. 216 Provinciewet
een dag na publicatie in Provinciaal blad
van datum publicatie in Provinciaal blad
Financiën

tot nader order

Provinciale Staten van Limburg,
BESLUITEN
Vast te stellen de volgende
Wijzigingsverordening Financiële Verordening Provincie Limburg 2012
Artikel I
De financiële verordening wordt als volgt gewijzigd (wijzigingen zijn onderstreept):
Artikel 10 Waardering en afschrijving vaste activa
1 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden in beginsel niét
geactiveerd; uitgezonderd van deze regel zijn:
a) Constructief onderhoud provinciale wegen;
b) reconstructief onderhoud provinciale wegen;
c) vervangingsinvesteringen bewegwijzering, geleiderails, wegverlichting en
gladheidsbestrijdingsmaterieel provinciale wegen.
2 Investeringen met economisch nut worden bruto geactiveerd; bestemmingsreserves worden
gelijkmatig, gedurende de afschrijvingsperiode, ten gunste van de exploitatierekening gebracht.
3 Investeringen met een maatschappelijk nut worden bruto geactiveerd; bijdragen van reserves worden
ten laste van een programma als eenmalige (extra) afschrijving in de exploitatierekening opgenomen;
gelijktijdig wordt in het resultaatbestemmende deel van de exploitatierekening een onttrekking aan de
specifieke bestemmingsreserve opgenomen.
4 Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs dan wel tegen
nominale waarde.
Grensbedragen voor activering
5 Investeringen met economisch nut, met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs van minder dan
€ 10.000, worden niet geactiveerd.
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Investeringen met een maatschappelijk nut, met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs van minder
dan € 50.000 worden niet geactiveerd.
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet
geactiveerd.

Afschrijving
8 In geval van afschrijving wordt de lineaire afschrijvingsmethodiek gehanteerd.
9 De afschrijving is gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur; deze is gelijk aan de
economische levensduur van een investering.
10 Bij nieuwe investeringen wordt de volgende richtlijn voor de afschrijving in acht genomen:
a) 50 jaar: bedrijfsgebouwen, waarbij voor onderdelen, waarvoor een kortere gebruiksduur wordt
verwacht, de componentenmethode wordt toegepast;
b) 10-25 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen, verbouwingen, kantoormeubilair;
c) 5 jaar: vervoermiddelen;
d) 3-5 jaar: apparatuur automatisering en overige apparatuur;
e) geen afschrijving: gronden en terreinen.
11 Voor investeringen met economisch nut start de afschrijving ná de gereed melding van die
investering; in geval van op zichzelf staande deelprojecten worden die afzonderlijk op hun gereed
melding getoetst.
12 Voor investeringen met een maatschappelijk nut start de afschrijving in het jaar nadat uitgaven zijn
gedaan; investeringen die zich over meerdere jaren uitstrekken worden per jaarschijf als afzonderlijk
actief behandeld.
13 Resultaatafhankelijke (extra) afschrijving op investeringen wordt in beginsel niet toegestaan.
Artikel 13 Financieringsfunctie
1 Gedeputeerde Staten dragen bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor:
a) het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de
programma’s binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders van de begroting uit te
kunnen voeren;
b) het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s,
koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en kredietrisico’s;
c) het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het optimaliseren van
d) het rendement van de beschikbare liquiditeiten;
e) het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities.
2 Gedeputeerde Staten nemen bij de uitvoering van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in
acht:
a) bij het uitzetten van overtollige gelden is de Wet Fido, de Ruddo (Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden) en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
leidend.
b) bij het uitzetten van overtollige middelen bij decentrale overheden dient dit zo optimaal mogelijk
afhankelijk van de marktsituatie te worden gedaan, waarbij het rendement minimaal gelijk dient te
zijn aan het rendement op een Nederlandse staatsobligatie met vergelijkbare looptijd;
c) voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar worden tenminste drie
prijsoffertes bij verschillende financiële instellingen gevraagd;
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d) derivaten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van financiële risico’s;
e) bij het opereren op de financiële markten wordt zodanig gehandeld dat de toegang tot de
markten niet in gevaar komt.
f) overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van
garanties luiden in euro;
g) voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de wettelijke waarden; Gedeputeerde Staten
informeren Provinciale Staten indien de kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigen te worden
overschreden.
Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties anders dan
genoemd in het tweede lid worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak binnen de
vastgestelde kaders van het Uitvoeringskader Sturing in Samenwerking. Bij het uitzetten van
middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de
publieke taak bedingen Gedeputeerde Staten indien mogelijk zekerheden en stellen zij voorwaarden.
Gedeputeerde Staten motiveren in hun besluit het publiek belang van dergelijke uitzettingen van
middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.
Gedeputeerde Staten informeren in ieder geval vooraf Provinciale Staten en nemen pas een besluit,
nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van
Gedeputeerde Staten te brengen voor zover het betreft:
a) het verstrekken van garanties, leningen en waarborgen naar derden voor bedragen groter dan
€ 1.000.000,-;
b) bij garanties, leningen en waarborgen onder deze limiet geldt de actieve informatieplicht door het
college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.
Gedeputeerde Staten stellen regels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste tot en met
derde lid en leggen deze regels, alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de
verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vast in een Treasurystatuut.
Gedeputeerde Staten zenden het Treasurystatuut ter kennisneming aan Provinciale Staten.

Artikel Integrale tekst
De integrale nieuwe tekst van de Financiële Verordening Provincie Limburg 2012 wordt in een
afzonderlijk provinciaal blad geplaatst.
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Artikel 21 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in Provinciaal blad.
Maastricht, d.d. 28 maart 2014

Provinciale Staten voornoemd
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
drs. J.J. Braam, griffier

Uitgegeven, 10 april 2014

De griffier,
drs. J.J. Braam
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