
 

 

 

Amendement verantwoording en melding verplichtingen en afwijkingen  

> € 100.000,- 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Financiële beleids- en 

beheerverordening gemeente Woerden 2019 (18R.00856): 

 

De raad besluit 

De Financiële Verordening Woerden 2019 vast te stellen, met dien verstande dat artikel 7 

(Informatieplicht) lid 2 wordt gewijzigd zodat deze als volgt komt te luiden: 

a. Informatie afwijkingen programmabegroting  

Wanneer een overschrijding van een budget, als gevolg van onvoorziene, niet beïnvloedbare 

omstandigheden, leidt tot een afwijking op het saldo van het programma die groter is dan  

€ 100.000,- dan informeert het college alvorens het een nieuwe verplichting binnen het programma 

aangaat, de raad via een raadsinformatiebrief op een redelijke termijn nadat de afwijking bij het college 

bekend is en geeft gemotiveerd de voorgenomen dekking aan in een bijbehorende begrotingswijziging. 

Afwijkingen, veroorzaakt door een wijziging in de Algemene Uitkering worden gerapporteerd via de 

voorjaars- dan wel najaarsrapportage.  

 

b. Verantwoording en melding bij afwijkingen 

Verwachte overschrijdingen van het saldo van het programma, groter dan € 100.000,- mogen binnen het 

programma worden gedekt indien dit niet leidt tot of samenhangt met het niet behalen van de met de 

raad afgesproken resultaten. Indien de dekking van de afwijking binnen het programma de met de raad 

afgesproken resultaten aantast of wijzigt, dan informeert het college de raad alvorens het een nieuwe 

verplichting binnen het programma aangaat en neemt pas een besluit over de dekking binnen het 

programma, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het 

college te brengen.  

 

c. Indien het aangaan van een nieuwe verplichting zoals genoemd in de hierboven genoemde leden a en b 

geen uitstel kan lijden, is het college te allen tijde bevoegd te besluiten. Het college brengt zijn besluit op 

een redelijke termijn en gemotiveerd ter kennis aan de raad. 

 

Toelichting 

Financieel bewustzijn betekent dat raad, college en organisatie er zich van bewust zijn dat de 

gemeente niet meer kan uitgeven dan er binnenkomt. Het realiseren van de resultaten/doelen kost 

geld en wij willen de beperkte/schaarse maatschappelijke middelen doelmatig en doeltreffend 

inzetten. Daarbij hoort dat de raad vooraf, dat wil zeggen voordat het college een nieuwe 

verplichting binnen het programma aangaat, zowel de (financiële) consequenties als de gevolgen voor 

de geplande resultaten kan overzien en dat in zijn besluitvorming/autorisatie kan laten meewegen. 

Om de raad in staat te stellen zijn budgetrecht te vervullen dient hij tijdig over belangrijke afwijkingen 

en de voorgenomen dekking te worden geïnformeerd, dat wil zeggen: voordat verplichtingen worden 

aangegaan en voordat er wordt besloten.  
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