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Agendapunt:

Onderwerp:

Rekenk
a merr
a pport "Woerden verzekert vangnet. Een onderzoek na a r de
beheersing van de garant- en borgstellingen door de gemeente Woerden."

De ra a d va n de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d.

8 november 2016

a
v n:

- Rekenkamercommissie Woerden
- gehoord de discussie in de commissie Middelen van 6 december 2016
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

1.

In de financiële beleids- en beheersverordening gemeente Woerden 2015 wordt in artikel 7,
lid 1, onder c, het bedrag van "C 2.500.000,-" gewijzigd in "6 500.000,-";

2.

In de financiële beleids- en beheersverordening gemeente Woerden 2015 wordt in artikel 7,
lid 1, een nieuw punt d toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:
"d. het verstrekken van waarborgen en garanties zonder dat daarvoor een volledig dekkend
onderpand is.";

3.

Het college te verzoeken de onderdelen in de beslispunten 1 en 2 eveneens op te nemen in
de nota Financial Governance;

4.

Het college opdracht te geven om:
A.
In de jaarrekening of de toelichting da a rbij te verklaren wat de achtergrond is van
fluctuaties op het terrein van de omvang van de afgegeven garanties, de daarmee
samenhangende risico's en de consequenties da a rva n voor het
weerstandsvermogen.
B.
In toekomstige gevallen meer aandacht te besteden aan het specifieke publieke
belang verbonden a a n af te geven garanties en borgstellingen.
C.
De raad op de hoogte te houden van risico's, die bij het college duidelijk worden
nadat de raad een zienswijze heeft gegeven.
D.
De raad te informeren wanneer er sprake is van noodzakelijk gebleken
aanpassingen of extra opgedoken risico's na da t de raad een zienswijze heeft
gegeven over een bepaalde garantstelling.
E.
De accountant te informeren dat de Financial Governance een door de raad
vastgesteld beleidsdocument is.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden
openbapa^fergadering, gehouden op
Deŵľffier lx
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21 december

De voorzitter
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