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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit

1. De Financiële verordening Stichtse Vecht vast te stellen.
2. De Verordening controle op het financiële beheer en inrichting financiële organisatie Stichtse Vecht
vast te stellen.
3. De Verordening collegeonderzoeken Stichtse Vecht vast te stellen.
4. Kennis te nemen van de Budgethoudersregeling Stichtse Vecht.
5. De Budgethoudersregeling Stichtse Vecht ook van toepassing op de budgetten van de Griffie te
verklaren.

Samenvatting

De Gemeentewet schrijft voor dat de gemeenteraad 3 financiële verordeningen vaststelt. De Financiële
verordening (artikel 212), de verordening controle op het financiële beheer en inrichting financiële
organisatie (artikel 213) en de verordening collegeonderzoeken (artikel 213a). De huidige
verordeningen van Stichtse Vecht zijn geactualiseerd en bieden wij u ter vaststelling aan. In de
verordeningen zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige verordeningen geel
gearceerd. Voor de raadsbehandeling zijn de geactualiseerde verordeningen op 5 juni 2019 voorgelegd
aan de Auditcommissie. Het advies van de Auditcommissie is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Het
college heeft de geactualiseerde Budgethoudersregeling Stichtse Vecht vastgesteld. Aan de
gemeenteraad wordt deze regeling ter kennisname aangeboden. Wij stellen voor dat de
gemeenteraad, net als bij de huidige regeling, de regeling ook van toepassing verklaart op het
budgetbeheer van de Griffier. Deze budgetten maken integraal onderdeel uit van de gemeentelijke
planning- en controlcyclus. Waarbij de bestaande afspraken over de verbijzonderde verantwoording,
zoals aan de werkgeverscommissie, blijven bestaan.

1. Financiële verordening Stichtse Vecht
2. Verordening controle op het financiële beheer en inrichting financiële organisatie Stichtse
Vecht
3. Verordening collegeonderzoeken Stichtse Vecht
4. Advies Auditcommissie 5 juni 2019
5. Budgethoudersregeling Stichtse Vecht
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

In de financiële verordeningen staan de kaders voor het financiële beleid (met de planning- en
controlcyclus), de regels voor het financiële beheer, de inrichting van de financiële organisatie en de
werkwijze bij de collegeonderzoeken beschreven. Deze verordeningen zijn voorgeschreven in de
Gemeentewet (artikelen 212, 213 en 213a). Het doel van de verordeningen is de regels en de controle
op de rechtmatigheid, de doelmatigheid, de verantwoording over het financiële beleid en financiële
beheer vast te leggen en mogelijk te maken.
Het college heeft de geactualiseerde Budgethoudersregeling Stichtse Vecht vastgesteld. Deze regeling
is ter kennisname bij dit voorstel gevoegd. De vaststelling van de geactualiseerde verordeningen en de
kennisname van de Budgethoudersregeling door de gemeenteraad draagt bij aan het door het college
voorgestane bestuursstijl en een financieel gezonde gemeente.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De huidige financiële verordeningen zijn vastgesteld in 2011 en 2012. Deze verordeningen zijn
recentelijk geactualiseerd. Bij de actualisatie zijn ook de actualisaties van aanverwante regelgeving en
beleid betrokken. Zo zal bijvoorbeeld binnenkort het geactualiseerde Organisatiebesluit aan het college
ter vaststelling worden aangeboden. In dit besluit zijn de hoofdlijnen beschreven van de
organisatiestructuur, de werkwijze van de ambtelijke organisatie en hoe de verantwoordelijkheden zijn
verdeeld. Dit besluit zal u afzonderlijk ter kennisname worden aangeboden.
Wij stellen u voor om, net als bij de vorige Budgethoudersregeling, deze regeling ook van toepassing te
verklaren op het door de Griffier gevoerde budgetbeheer. Deze budgetten maken integraal onderdeel
uit van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Wel blijven daarnaast de afspraken over de
verbijzonderde verantwoording van de Griffier, zoals aan de werkgeverscommissie, bestaan.

Argumenten

De actualisatie van de financiële verordeningen draagt bij aan de door het college voorgestane
transparante bestuursstijl en een financieel gezonde gemeente. De verordeningen stellen de regels en
de kaders vast voor het financiële beleid, het financiële beheer en de wijze waarop het college aan de
gemeenteraad hierover verantwoording aflegt. Dit draagt bij aan een rechtmatige en doelmatige
besteding van publieke financiële middelen.
Na de vaststelling van deze verordeningen is er een geactualiseerd juridisch financieel kader. De
financiële verordeningen sluiten beter aan bij de terminlogie van het Besluit begroting en
verantwoording provincie en gemeenten (BBV). Zo hanteert het BBV nu de term ‘taakvelden’ in plaats
van voorheen de term ‘functies’. De term taakvelden hanteren wij ook in de Programmabegroting,
Bestuursrapportage en de Programmajaarrekening.

Kanttekeningen en risico’s

Nu de terminologie van het BBV is aangepast zou het niet vaststellen van de geactualiseerde
verordeningen verschillen van inzicht over de interpretatie van de verordeningen tot gevolg kunnen
hebben. Deze inzichtsverschillen zouden dan dan niet alleen kunnen optreden bij gemeenteraad en
college, maar ook bijvoorbeeld bij de accountant tijdens de controle van de Programmajaarrekening.
De verordeningen zullen na de vaststelling door de gemeenteraad afzonderlijk raadpleegbaar zijn via
de gemeentelijke website en op www.overheid.nl.
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Financiën, risico’s en indicatoren

De vaststelling van de verordeningen heeft geen directe budgettaire consequenties. Zoals artikel 214
van de Gemeentewet voorschrijft zullen de verordeningen binnen 2 weken na vaststelling aan de
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht worden gezonden. De verordeningen behoeven niet de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De toezichthouder kan toetsen of voldaan aan de relevante
wet en aanvullende regelgeving.

21 mei 2019
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Pagina 3 van 3

Burgemeester

rvs Financiele verordeningen.pdf/WJ3

Gemeentesecretaris

