
Raadsvoorstel
Datum vergadering : 2 januari 2019
Registratienummer :
Portefeuillehouder :
Bijlage(n) : Financiële verordening WB 2019
Onderwerp : Financiële verordening

Onderwerp
Financiële verordening

Beslispunten
1. De financiële verordening 2019 West Betuwe vast te stellen.

Inleiding
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht om een verordening voor de financiële 
organisatie, het financieel beleid en het financieel beheer van de gemeente vast te 
stellen. Door kaders te stellen in de financiële verordening kunnen raad en college 
aanvullende afspraken maken over het begrotingsproces, de invulling van het 
budgetrecht van de raad en de verantwoording daarover. De raad krijgt daarmee beter 
zicht en vat op de besteding van het geld.

De financiële verordening die nu voorligt is gebaseerd op de modelverordening van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Omdat we participeren in de 
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) zijn de verordening ook zoveel mogelijk 
afgestemd op de geharmoniseerde verordening van de gemeenten Culemborg en Tiel. 
Hiermee maken we verdergaande harmonisatie van de bedrijfsvoerings-processen 
mogelijk, zonder de eigenheid van West Betuwe aan te tasten.

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Duidelijke spelregels voor de financiële organisatie van de gemeente West Betuwe.

Argumenten
1.1 Hiermee voldoet u aan de wettelijke verplichting volgens artikel 212 van de 

Gemeentewet

1.2   Hiermee zijn de financiële kaders voor de gemeente West Betuwe 
geharmoniseerd en passend bij de maat van de nieuwe gemeente
De rechtsvoorgangers van de gemeente West Betuwe hadden geen gelijkluidende 
verordeningen. Dat wordt met het vaststellen van deze verordening opgelost. De eerder 
aan het West Betuwe Beraad voorgelegde uitgangspunten voor de planning & 
controlcyclus van West Betuwe zijn opgenomen in deze verordening.

Voor de verdere argumentatie verwijzen wij u naar de artikelsgewijze toelichting.
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Kanttekeningen
-

Duurzaamheid
-

Financiën
-

Uitvoering
Na vaststelling dienen wij de verordening binnen twee weken in bij de Provincie. Bij het 
inrichten van de financiële organisatie passen wij de regels uit de verordening toe.

Planning
-

Evaluatie
-

Communicatie
Na vaststelling zullen wij de verordening op de gebruikelijke wijze publiceren.

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van de Stuurgroep West Betuwe van 23 oktober 
2018,  

besluit:

de financiële verordening 2019 West Betuwe vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 2 januari 2019, nummer 15

De griffier,                                  De voorzitter,
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