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M E M O 
Aan:   Auditcommissie 
Van:  Werkgroep herziening financiële verordening met de leden; Daphne van der Wind, 

Coby Franken, Arjen Draisma, Florian van Hout en Birgitte van Hoesel 
Datum:   8 juni 2021 
Onderwerp:  Herziening Financiële Verordening  
 
Hierbij bieden wij u het voorstel voor de herziene financiële verordening aan. Naast de integraal 
herziene versie treft u een vergelijk tussen het oude artikel en de nieuwe tekst, met een onderbouwing 
van de wijzigingen op hoofdlijnen.    
 
Doel 
Het doel van de herziening is een financiële verordening met concrete kaders die het gehele spectrum 
van financiën en financiële sturing omvat, helderheid over de positie van de raad, en de integratie van 
de nota financiële sturing in de financiële verordening.  
 
Proces  
In de vorige vergadering van de auditcommissie heeft u opdracht gegeven aan de werkgroep te 
komen tot een herzien financiële verordening en heeft u de uitgangspunten vastgesteld.  
U werd uitgenodigd na de vergadering nog uw mogelijke input te leveren.  
Geleid door de uitgangspunten heeft de werkgroep gezamenlijk gewerkt aan de opdracht. Hierbij heeft 
zij gebruik gemaakt van voorbeelden van andere gemeenten, heeft zij hulp gehad van ambtelijke 
ondersteuning (Paul Vonk) en is op onderdelen ook advies ingewonnen bij Deloitte. Na 
overeenstemming over de opzet en de inhoudelijke keuzes zijn de teksten geredigeerd en in een 
logische volgorde geplaatst. Het geheel is voor advies en controle op juistheid voorgelegd aan 
Deloitte. De heer Rein-Aart van Vught (partner Deloitte) ondersteunde ons met een aantal inhoudelijke 
adviezen en verwoordde zijn conclusie als volgt: “het is een financiële verordening, geschreven vanuit 
een heldere visie. Het biedt duidelijke kaders (richtlijn in plaats van uitgangspunten) ten aanzien van 
het financieel beleid en het brengt de raad in positie”.   
 
Verantwoording   
De herziene financiële verordening voldoet op de volgende wijze aan de opdrachtformulering: 
- Transparantie en helderheid over verwachtingen is de rode draad van de aanpassingen. Een 

logischer ordening van de hoofdstukken draagt daaraan bij. We beschrijven eerst de inhoudelijke 
(beleids)kaders om vervolgens dit te plaatsen in de P&C cyclus; De nota en de verordening zijn 
samengevoegd tot één stuk. Dit draagt bij aan verbetering van samenhang in beleid en sturing.  

- We scheppen meer duidelijkheid over wat valt onder de kaderstellende en controllerende 
verantwoordelijkheid van de raad. De kaders zijn vollediger en meer stellend geformuleerd. De 
besluitvorming en informatievoorziening aan de raad is concreter gemaaktVoor het gemak van de 
raad en de organisatie is in de toelichting een tabel toegevoegd met een opsomming van 
onderwerpen waar de raad over besluit.   

- Gepoogd is meer mogelijkheden te creëren voor financiële bewustzijn bij de raad en organisatie, 
door bijvoorbeeld meer nadruk op het systeem van risicomanagement met scenario’s en de 
aandacht voor de (financiële) informatie bij de besluitvorming en informatievoorziening.  

- De herziene verordening is geschreven vanuit de basisgedachte dat duidelijkheid aan de 
voorkant over kaders en verwachtingen bijdraagt aan het verminderen van het gevoel van 
bureaucratie.  
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- reductie: van totaal 38 pagina’s naar 28 pagina’s. 
 

Inhoudelijke wijzigingen 
In het document “Artikelsgewijze toelichting op de Financiële verordening” is per artikel de wijziging 
toegelicht en onderbouwd. Hieronder een samenvatting: 
- De verwachtingen ten aanzien van financieel bewustzijn en het kader voor rechtmatigheid zijn 

uitgewerkt in de verordening. Gelet op de aanstaande wijziging van de regelgeving hieromtrent  is 
het kader voor deze collegeverantwoordelijkheid aangescherpt,verduidelijkt en in lijn gebracht 
met de nieuwe wetgeving.  

- Het budgetrecht expliciet beschreven.   
- De structuur, de samenhang en het doel van de onderdelen van de P&C cyclus is uitgewerkt, ook 

in de tijd. De items die onderdeel zijn van de rapportages zijn genoemd. Investeringen, 
kasstromen en ook grote projecten worden expliciet onderdeel van alle P&C documenten. 

- De beheersing van investeringen en projecten krijgt meer aandacht. Ook van de ruimtelijke 
projecten. Dit is in lijn met de motie “Grip op geldstromen grondexploitaties”.  

- Expliciet word een meerjareninvesteringsplan (MIP) gevraagd. Hiermee regelen we ook dat de 
investeringen die nu in de meerjarenonderhoudsplan staan (MOP) verschuiven naar de MIP. 

- Relatie Financiële verordening en Nota’s van beleid. De Financiële Verordening geeft het kader 
en de richting voor de uitwerking van het beleid vastgelegd in de Nota’s. De procesgang van al 
de nota’s in lijn gebracht. Nieuw is een nota risico-beleid. Dit betekent een verzoek aan het 
college om een dergelijke nota op korte termijn uit te werken.  

- De risicomethode voor grondbedrijf is gewijzigd, en de uitgangspunten voor grondbeleid zijn in de 
financiële verordening opgenomen. Hieronder valt ook de toets op de omvang van de reserve in 
relatie tot de risico’s van alle gebiedsontwikkeling (en dus niet alleen van de grondexploitaties). 
Dit betekent dat het kader is dan gebiedsvisies ook een financiële verkenning hebben. 

- Bij de financiële instrumenten als reserves, leningen, waarborgen en garanties is de rol van de 
raad expliciet gemaakt en versterkt. De risico’s van deze instrumenten vallen nu ook onder het 
risicomanagement. 

- De drie O’s zijn niet meer genoemd als titel voor begrotingsmutaties. Daarmee is het principe nog 
wel aanwezig. Alleen niet meer als automatisme. De wijziging is dat de begrotingsmutatie 
onderwerp van debat met de raad is, en daarbij ligt een relatie is met het zoeken naar 
compensatie als sprake is van een overschrijding op het programma.  

- Er is een artikel toegevoegd om de budgetoverhevelingen te regelen. Hierbij is het doel van 
budgetoverhevelingen meer leidend. Het gaat immers in essentie over de prestaties/doelen die 
we willen realiseren, soms over jaargrenzen heen. Daarbij hechten we aan transparantie en het 
budgetrecht.   

 
Vraagstelling Audit Commissie 
Naar de mening van de werkgroep ligt er een goed leesbare duidelijke verordening, met een logische 
opbouw en scherpe maar evenwichtige kaders, die niet alles dichtregelen.  
 
De werkgroep is benieuwd of de Audit commissie dit herkent en heeft daarbij de volgende vragen:  

1. Is met deze herziene financiële Verordening voldaan aan de opdracht?    
2. Ontbreken er nog delen?  
3. Zijn er inhoudelijke gesprekspunten?  
4. Kunnen de vervolg stappen gezet worden?  

 
Vervolg 
Na de auditcommissie, en de eventuele verwerking van opmerkingen, brengen we de Herziene 
Financiële Verordening voor een toets op uitvoerbaarheid naar het College en de ambtelijke 
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organisatie. Mogelijk leidt dit tot aanpassingen. We vragen  Deloitte dit te begeleiden. Vervolgens 
starten we het gebruikelijke proces van een initiatiefvoorstel, met als doel voor eind augustus een 
besluit te kunnen nemen.  


