
 

 

Interne memo 
 Aan de leden van de Auditcommissie 

 Van Monique Moedt 

 Datum 8 april 2021 

 Onderwerp oplegger bespreekpunten concept-financiële verordening 

 Djuma-kenmerk GZDGWB/ 

 
 
 
 
De concept-financiële verordening is opgesteld zoals besproken in de auditcommissie van 15 maart. 
Naar aanleiding van dit concept wil ik graag nog enkele bespreekpunten noteren. Daarnaast heeft 
Rein-Aart van Vugt al enige input gegeven over wat in de financiële verordening geregeld kan worden 
en de vraag is welke punten we hiervan op welke plaats gaan opnemen. 
Bespreekpunten: 

1. Handelingsvrijheid college bij investeringen met maatschappelijk nut: voor bekrachtiging 
achteraf geldt bij investeringen met economisch nut en met maatschappelijk nut dezelfde 
bovengrens van 150.000 euro. De ondergrens verschilt, waardoor de marge bij 
maatschappelijk nut investeringen kleiner is. Is dat de bedoeling? 

2. Voor de informatieplicht over het effect van investeringen op de schuldpositie heb ik een 
bedrag van 1.000.000 euro opgenomen, is dat akkoord? 

3. Artikel 7 a over de gelegenheid tot wensen en bedenkingen over de aan- en verkoop van 
goederen, werken en diensten vanaf 500.000 euro: wat is bij aankoop precies de 
informatiebehoefte? Gaat het om langlopende contracten of om grote afwijkingen van het 
inkoopbeleid? Voor de uitvoering van de begroting zou je mogen verwachten dat het college 
mandaat heeft gekregen bij het vaststellen van de begroting en investeringskredieten? 

4. Artikel 14 lid 3: heb ik weggelaten, valt m.i. onder artikel 5 lid 4; 
5. Artikel 23: in de auditcommissie van 15 maart is de suggestie gedaan om voor g, h en i 

eventueel op te nemen dat er een visie moet komen. Waar kunnen we dat het beste in de 
verordening opnemen? En geldt het ook voor g nu we een subsidiebeleid hebben? 

 
Aspecten die samenhangen met de rechtmatigheidsverantwoording: 

1. De raad kan de verantwoordingsgrens vastleggen in de financiële verordening. 
2. De raad kan de rapportagegrens vastleggen in de financiële verordening. NB in concept-

verordening opgenomen in artikel 19 
3. Het college en de raad leggen in de financiële verordening vast op welke wijze om wordt 

gegaan met begrotingsafwijkingen. Hieruit moet blijken hoe fouten en onduidelijkheden 
geïnterpreteerd worden in het kader van het uitoefenen van het budgetrecht door de raad. 

4. De commissie BBV doet de aanbeveling om afspraken tussen college en raad over 
verschuivingen van uitgaven tussen jaarschijven in een investeringsbudget vast te leggen in 
de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.  

5. De commissie BBV doet de aanbeveling om kaders op te nemen in de financiële verordening 
(ex artikel 212 Gemeentewet) indien specifieke budgetten bij onderuitputting op jaareinde in 
bestemmingsreserves worden opgenomen. 

6. In de financiële verordening kan de raad benoemen wat zij verwachten dat in de paragraaf 
bedrijfsvoering over rechtmatigheid wordt opgenomen (zoals: oorzaak fouten, 
verbetermaatregelen, aandacht voor fraude, beleid en beheer inzake misbruik & oneigenlijk 
gebruik, afwijkingen boven de rapportagegrens); de vraag is of het een apart artikel wordt of 
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dat we dit koppelen aan de artikelen over de paragraaf Bedrijfsvoering respectievelijk Interne 
controle. 

 


