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Inleiding
In 2003 heeft de Vernieuwingsimpuls in het kader

Voor het maken van de twee voorbeelden heeft

van de dualisering een voorbeeld voor de nieuwe

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten eerst

verordening ex artikel 212 Gemeentewet gepresen-

bestaande financiële verordeningen van een aantal

teerd. Het betreft hier de zogenaamde financiële

gemeenten bestudeerd. Ook is geïnventariseerd

verordening. Veel gemeenten hebben het voor-

welke vragen en problemen zich bij het toepas-

beeld van de Vernieuwingsimpuls als leidraad voor

sen van de verordening hebben voorgedaan. Er is

het opstellen van de eigen financiële verordening

gesproken met verschillende partijen uit het veld.

gebruikt en zijn hier in meer of mindere mate van

Naast gemeenten waren dit de provinciale toezicht-

afgeweken.

houders, financiële consultants, medewerkers van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-

In de afgelopen twee jaar is ervaring opgedaan met

rijksrelaties (BZK) en leden van de commissie BBV.

de nieuwe opzet van de financiële verordening.

Vervolgens zijn de nieuwe voorbeelden ontwikkeld.

Daarbij zijn gemeenten tegen vragen en problemen

Dit in samenwerking met een aantal griffiers, finan-

opgelopen. Dit heeft er toe geleid dat meerdere ge-

ciële ambtenaren, raadsleden en een provinciaal

meenten de behoefte hebben de verordening aan te

toezichthouder. Het resultaat is tenslotte voor een

passen. Sommige gemeenten hebben de financiële

laatste toets voorgelegd aan financieel adviseurs van

verordening al aangepast. Andere gemeenten staan

Haute Finance, accountants van Ernst & Young en

op het punt de financiële verordening te herzien nu

medewerkers van BZK.

een nieuwe raad is aangetreden. Om dit proces bij te
staan presenteert de VNG twee nieuwe voorbeelden
voor de verordening ex artikel 212 Gemeentewet.



1. Opzet van de twee voorbeelden
De financiële verordening van een gemeente is een

kans op problemen bij de rechtmatigheidcontrole

belangrijk instrument van de raad om invloed uit

van de accountant onnodig vergroot.

te oefenen op het financiële proces. Met de verordening regelt de raad op hoofdlijnen de spelregels

Vaak volstaat een verordening met minder toeters

voor het financieel beleid, de financiële organisatie

en bellen om de gemeente aan te sturen en de raad

en het financieel beheer. Met de financiële verorde-

goed te informeren. Een te uitgebreide verordening

ning creëert de raad waarborgen voor de kwaliteit

kan zelfs verlammend op het gemeentelijk apparaat

van de financiële functie van de gemeente. Ook

werken. De raad kan ondersneeuwen in aangele-

geeft de verordening een nadere invulling aan de

verde informatie, het ambtelijk apparaat kan met te

(financiële) verantwoording van het college aan de

veel procedurele verplichtingen worden opgezadeld

raad. Gezien deze belangrijke functie verdient de

en het college kan te veel in een keurslijf worden

inhoud van de financiële verordening aandacht van

geperst.

de raad.
Bij de twee nieuwe voorbeelden is dan ook gekozen



Het voorbeeld van de Vernieuwingsimpuls voor een

om één voorbeeld uit te kleden. Dit is het eerste

financiële verordening uit 2003, waaraan gemeen-

korte voorbeeld. Het bevat de regels die minimaal in

ten zich bij het opstellen van de financiële veror-

de financiële verordening moeten zijn opgenomen.

dening konden vasthouden, was een uitgebreid

In het tweede uitgebreide voorbeeld zijn aanvul-

model. Hieruit konden afhankelijk van de eigen

lende regels opgenomen die als optie aan de korte

gemeentelijke situatie delen worden weggelaten.

versie kunnen worden toegevoegd. Daarnaast zijn

Veel gemeenten hebben echter het model van de

in het uitgebreide voorbeeld alternatieven opge-

vernieuwingsimpuls nagenoeg integraal overge-

nomen voor bepaalde artikelen uit de korte versie.

nomen. Ze hebben daarmee meer verplichtingen

Wij merken op dat er legio andere alternatieven

in huis gehaald dan noodzakelijk. Er zijn onnodige

voor artikelen uit de korte versie en uitbreidingen

administratieve lasten ontstaan. Ook is hiermee de

mogelijk zijn.

2. Indeling en inhoud van de financiële verordening
Voor de indeling van beide voorbeelden is de

In hoofdstuk 3 zijn kaders voor het financieel beleid

inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit

en in hoofdstuk 5 kaders voor de financiële orga-

artikel uit de Gemeentewet zegt dat de financiële

nisatie opgenomen. Deze kaders maken tezamen

verordening de uitgangspunten voor het financi-

de interne controle waaronder de controle op de

eel beleid en regels voor het financieel beheer en

rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelin-

de inrichting van de financiële organisatie moet

gen mogelijk. Regels over interne controle zelf staan

bevatten. De elementen financieel beleid, financieel

in hoofdstuk 4, het hoofdstuk over het financieel

beheer en financiële organisatie komen terug in de

beheer. De interne controle richt zich mede op de

hoofdstukindeling van de voorbeelden. In de voor-

rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelin-

beelden gaan achtereenvolgens de hoofdstukken 3,

gen.

4 en 5 over deze onderwerpen.
Het tweede lid van artikel 212 Gemeentewet geeft
Het eerste lid van artikel 212 Gemeentewet stelt

aan welke regels in elk geval in de verordening moe-

aanvullende eisen aan de inhoud van de verorde-

ten zijn opgenomen. De verordening moet in elk ge-

ning. De verordening moet waarborgen dat aan

val regels bevatten voor waardering en afschrijving

de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en

van vaste activa, grondslagen voor de berekening

interne controle wordt voldaan. Ook deze eisen

van tarieven en prijzen en de algemene doelstel-

vindt men terug in de indeling van de verordening.

lingen en te hanteren richtlijnen en limieten voor de

Zo behandelt het tweede hoofdstuk van beide

financieringsfunctie. Deze regels zijn opgenomen in

voorbeelden de verantwoording over de uitvoering

het hoofdstuk 3, het hoofdstuk over het financieel

van de begroting. In het uitgebreide voorbeeld is

beleid.

een hoofdstuk 3a toegevoegd dat handelt over een
apart instrument voor de verantwoording namelijk
de paragrafen bij de begroting en jaarstukken.



3. Hoe de voorbeelden te gebruiken
Als gemeenten gebruik maken van de voorbeelden

len en leden uit de lange versie.

adviseren wij als startpunt het korte voorbeeld te
nemen. Hieraan kunnen vervolgens naar behoefte

Paars – overige alternatieven

aanvullende regels uit het tweede uitgebreide voor-

Alternatieven waarbij per artikel een keuze kan

beeld worden toegevoegd. Ook kan men met de

worden gemaakt door de paarse leden uit de korte

alternatieven uit het uitgebreide voorbeeld artike-

versie te vervangen door de leden uit de lange

len in het korte voorbeeld vervangen. Tot slot kan

versie.

men artikelen aanpassen of vervangen door eigen
alternatieven. Dit afhankelijk van de gemeentelijke

In het uitgebreide voorbeeld is een ander principe

situatie.

van autorisatie toegepast dan in het korte voorbeeld. De autorisatie vindt op een lager niveau

In het uitgebreide voorbeeld zijn de aanvullende

plaats, terwijl er voor de autorisatie van begrotings-

regels herkenbaar door de groene kleur. De aanvul-

overschrijdingen ruimere regels gelden. De gekozen

lende regels kunnen per lid of per artikel aan het

methodiek hangt nauw samen met het verantwoor-

korte voorbeeld worden toegevoegd. Op deze wijze

dingsniveau in de begroting en jaarstukken. Het

kan men de korte versie optuigen met onderdelen

verantwoordingsniveau in de begroting en jaarstuk-

uit de lange versie.

ken is in het uitgebreide voorbeeld eveneens op een
lager niveau vorm gegeven.

Voor de alternatieven is in de beide voorbeelden
gewerkt met de kleuren rood en paars. De artikelen

Omdat het alternatief voor het autorisatieniveau zit

en leden in de kleur rood betreffen het onderwerp

verweven in verschillende artikelen zijn de uitwissel-

autorisatie- en verantwoordingsniveau. De overige

bare artikelen en leden in zowel de korte als de uit-

artikelen en leden met uitwisselbare alternatieven

gebreide versie in rood gedrukt. Door de rode regels

zijn paars.

uit de korte versie te vervangen door de rode regels
uit de uitgebreide versie vervangt men de regels

Verklaring kleurgebruik in korte en lange voorbeeld

voor het autorisatie- en verantwoordingsniveau. Het

voor de financiële verordening

is bij het toepassen van dit alternatief dus zaak alle
rode artikelen en leden te vervangen door de rode

Donker blauw – gelijkluidend

artikelen en leden uit de uitgebreide versie.

Donker blauwe artikelen en leden in de korte versie
luiden hetzelfde als de donker blauwe artikelen



De overige uitwisselbare alternatieven die paars zijn

en leden in de lange versie. De artikelen en leden

gedrukt, betreffen de onderwerpen tussentijdse rap-

kunnen worden aangepast aan de specifieke situatie

portage (eerste lid van artikel 5) en waardering en

van de gemeente.

afschrijving (het tweede en derde lid van artikel 6).

Groen – uitbreidingen

Voor de tussentijdse rapportage is in de korte versie

Groene artikelen en leden uit het lange voorbeeld

sprake van twee tussenrapportages en in de lange

kunnen los van elkaar naar behoefte aan de korte

versie van drie tussenrapportages. In beide gevallen

versie worden toegevoegd. De artikelen en leden

betreft het kwartaalrapportages, zodat de rapporta-

kunnen worden aangepast aan de specifieke situatie

ges samenvallen met de verplichte kwartaalrappor-

van de gemeente.

tages aan het Rijk.

Rood – alternatief voor autorisatieniveau budgetten

Voor waardering en afschrijving zijn in de korte ver-

Bij de keuze voor het autorisatieniveau uit de lange

sie maximale afschrijvingstermijnen in de verorde-

versie moeten alle rode artikelen en leden uit de

ning zelf opgenomen. De afschrijvingstermijnen zijn

korte versie vervangen worden door alle rode artike-

slechts aan de bovenkant begrensd. Het college mag

van deze grenzen naar beneden afwijken. Dit opent

raadzaam om eens financiële verordeningen van

de mogelijkheid het afschrijvingsbeleid in de veror-

andere gemeenten in te kijken. Hoe hebben zij za-

dening op hoofdlijnen uiteen te zetten. In de uitge-

ken opgelost? Financiële verordeningen van andere

breide versie wordt voor een deel van de afschrij-

gemeenten kunnen bruikbare ideeën bevatten. Ook

vingstermijnen verwezen naar de bijlage. In deze

voor de voorbeelden in deze handreiking is gebruik

bijlage is een uitgebreide tabel met voorgeschreven

gemaakt van oplossingen uit bestaande verorde-

afschrijvingstermijnen voor de materiele vaste activa

ningen van gemeenten. Men kan deze financiële

met economisch nut opgenomen. Hiervan mag een

verordeningen opvragen bij de collega-gemeenten.

college niet afwijken. Ook is in de lange versie een

Vaak is dit niet nodig. Ze zijn meestal ook op de

andere regel opgenomen voor het afschrijven van

websites van gemeenten te vinden. Op het VNG-net

kosten voor het afsluiten geldleningen. Dit om aan

worden eveneens gemeentelijke verordeningen als

te geven dat andere afschrijvingstermijnen dan die

voorbeeldmateriaal verzameld.

in de verordening worden genoemd, mogelijk zijn.
Het opstellen van de eigen financiële verordening
Wij willen benadrukken dat beide voorbeelden

moet niet worden onderschat. Er is specialistische

slechts voorbeelden zijn. Wij raden gemeenten

kennis voor nodig. Daarbij is de verordening een

aan zich bij het herzien van de financiële veror-

kader dat door de raad is vastgesteld en spelregels

dening niet te beperken tot slechts het vervangen

aan het college voorschrijft. Wij adviseren dan ook

van een aantal artikelen door de alternatieven en

om voor de aanpassing van de financiële verorde-

het toevoegen van een aantal uitbreidingen uit

ning een werkgroep te vormen. In de werkgroep

de uitgebreide versie. Vaak zijn aanpassingen van

kunnen enkele raadsleden, de griffier en financiële

de artikelen nodig, die op de eigenheid en gebrui-

ambtenaren van de gemeente worden opgenomen.

ken van de gemeente zijn toegesneden. Zo zijn in

Hoewel de griffier de aangewezen initiatiefnemer

de voorbeelden keuzen gemaakt voor de te stel-

voor zo’n werkgroep is, zal het vaak nodig zijn dat

len kaders voor het financieel beleid. In artikel 7

de afdeling financiën het voortouw neemt bij het

bijvoorbeeld is in beide voorbeelden gekozen voor

opstellen van de nieuwe verordening. Zij hebben

een bepaalde grondslag voor de kostprijsbereke-

daar de meeste kennis voor in huis. Omdat de veror-

ning. Staande praktijk in een gemeente kan echter

dening een kader voor het college is, adviseren wij

zijn dat een andere grondslag wordt gehanteerd.

ook (een vertegenwoordiger uit) het college en de

Leg in zo’n geval de staande gemeentelijke praktijk

secretaris in het proces voor het aanpassen van de

in de verordening vast en haal niet alles overhoop

financiële verordening te betrekken.

door klakkeloos het voorbeeld te volgen. Ook is het



4. Voorbeeld voor een korte versie van een
financiële verordening
Voorbeeldverordening ex artikel 212 Gemeente-

Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken

wet (Financiële verordening gemeente <gemeen-

1. Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van

tenaam>)

de productenraming ingedeeld naar programma’s
en bij het jaarverslag wordt een overzicht gege-

De raad van de gemeente <gemeentenaam> besluit,

ven van de productenrealisatie ingedeeld naar
programma’s.
2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie van

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

de begroting wordt van de nieuwe investeringen
per investering het benodigde investeringskrediet

vast te stellen:

weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en

de verordening op de uitgangspunten voor het
financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële
organisatie van de gemeente <gemeentenaam>.

de raming van de uitputting van het krediet in
het lopende boekjaar weergegeven.
3. In de jaarrekening wordt van de investeringen
de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale
uitgaven weergegeven.

1. Inleidende bepalingen
Artikel 4. Autorisatie begroting en
Artikel 1. Definities

investeringskredieten en begrotingswijzigingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. De raad autoriseert met het vaststellen van de
begroting de totale lasten en de totale baten per

a. afdeling:
iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.
2. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan
van welke nieuwe investeringen hij op een later
tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van

b. administratie:

het investeringskrediet wil ontvangen. De overige

het systematisch verzamelen, vastleggen, verwer-

nieuwe investeringen worden bij de begrotings-

ken en verstrekken van informatie ten behoeve

behandeling met het vaststellen van de financiële

van het besturen, het functioneren en het beheer-

positie geautoriseerd.

sen van (onderdelen van) de organisatie van de

3. Indien het college voorziet dat een geautoriseerd

gemeente <gemeentenaam> en ten behoeve van

budget of investeringskrediet dreigt te worden

de verantwoording die daarover moet worden

overschreden, wordt dit door het college in de

afgelegd.

eerstvolgende raadsvergadering aan de raad
gemeld. Het college voegt hierbij een voorstel
voor wijziging van het budget of het investerings-

2. Begroting en verantwoording

krediet of een voorstel voor bijstelling van het
beleid.

Artikel 2. Programma-indeling
1. De raad stelt bij aanvang van een nieuwe

4. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt

raadsperiode een programma-indeling voor de

het college vooraf aan het aangaan van verplich-

komende raadsperiode vast.

tingen een investeringsvoorstel en een voorstel
voor het autoriseren van een investeringskrediet
aan de raad voor.
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Artikel 5. Tussentijdse rapportage

werken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten en

1. Het college informeert de raad door middel van

bedrijfsgebouwen;

tussentijdse rapportages over de realisatie van de

h. <getal> jaar: zware transportmiddelen; aan-

begroting van de gemeente over de eerste zes en

hangwagens; schuiten; personenauto’s; lichte

de eerste negen maanden van het begrotingsjaar.

motorvoertuigen; automatiseringsapparatuur;

2. De tussenrapportage bevat een uiteenzetting

i. niet: gronden en terreinen.

over de uitvoering en de bijstelling van het beleid

Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs

en een overzicht met de bijgestelde raming van:

van minder dan € <bedrag> worden niet geacti-

a. de baten en lasten per programma;

veerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze

b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;
c. het resultaat voor bestemming volgend uit de
onderdelen a en b;
d. de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen
aan reserves per programma;
e. het resultaat na bestemming, volgend uit de

laatst genoemden worden altijd geactiveerd.
4. Aankoop en vervaardiging van activa met een
meerjarig maatschappelijk nut worden onder
aftrek van bijdragen van derden ten laste van de
exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit
wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het

onderdelen c en d,

actief of een kortere door de raad aan te geven

alsmede een realisatie en raming van de pro-

tijdsduur.

ductenrealisatie en de realisatie en raming van
de uitputting van de investeringskredieten.
3. In de tussenrapportage worden afwijkingen op

Artikel 7. Kostprijsberekening
1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van

de oorspronkelijke ramingen van de baten en

goederen, werken en diensten wordt een systeem

lasten en investeringskredieten in de begroting

van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kosten-

groter dan € <bedrag> toegelicht.

toerekening worden naast de directe kosten alleen
die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks
samenhangen met de door de gemeente verleende

3. Financieel beleid

diensten.
2. Bij de indirecte kosten worden betrokken de

Artikel 6. Waardering & afschrijving vaste activa

bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen

1. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwik-

voor de noodzakelijke vervanging van de betrok-

keling voor een bepaald actief en het saldo van

ken activa, de kapitaallasten van de in gebruik

agio en disagio worden lineair in <getal> jaar

zijnde activa en voor rioolrechten en afvalstoffen-

afgeschreven.

heffing de compensabele BTW.

2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen wor-

3. De omslagrente voor de rentetoerekening aan de

den direct ten laste van de exploitatie gebracht.

activa wordt bepaald door het rentetotaal van de

3. De materiële vaste activa met economisch nut

uitstaande leningen en de bij begroting vastgestel-

worden lineair afgeschreven in maximaal:

de gecalculeerde rente over het eigen vermogen

a. <getal> jaar: nieuwbouw woonruimten en

en de voorzieningen.

schoolgebouwen
b. <getal> jaar: kantoren en bedrijfsgebouwen;

Artikel 8. Vaststelling hoogte belastingen, rechten,

c. <getal> jaar: rioleringen;

heffingen en prijzen

d. <getal> jaar: renovatie, restauratie en aankoop

1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor

woonruimten, kantoren, bedrijfsgebouwen en

de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor

schoolgebouwen;

belastingen, rioolrechten, afvalstoffenheffing, ….

e. <getal> jaar: motorvaartuigen;
f. <getal> jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;

2. Het college biedt eens in de <getal> jaar de raad
een nota aan met de kaders voor de prijzen voor
de verhuur en verkoop van onroerende goederen

g. <getal> jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfs-

en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van

gebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubi-

gronden en erfpachtcanons. De raad stelt de nota

lair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terrein-

vast.
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3. Het college biedt eens in de <getal> jaar de raad

Het college motiveert in zijn besluit het openbaar

een nota aan met de kaders voor de prijzen van

belang van dergelijke uitzettingen van middelen,

gemeentelijke diensten anders dan genoemd in

verstrekkingen van garanties en financiële partici-

het tweede lid. De raad stelt de nota vast.

paties.

4. De besluiten voor het vaststellen van nieuwe
prijzen en het wijzigen van prijzen worden ter
kennisneming aan de raad aangeboden.

4. Financieel beheer en interne controle

Artikel 9. Financieringsfunctie

Artikel 10. Administratie

1. Het college zorgt bij het uitoefenen van de finan-

De administratie is zodanig van opzet en werking,

cieringsfunctie voor:

dat zij dienstbaar is voor:

a. het aantrekken van voldoende financiële mid-

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en

delen en het uitzetten van overtollige gelden
om de programma’s binnen de door de raad
vastgestelde kaders van de begroting uit te
voeren;
b. het beheersen van de risico’s verbonden aan
de financieringsfunctie zoals renterisico’s,
koersrisico’s en kredietrisico’s;
c. het beperken van de kosten van leningen en
het bereiken van een voldoende rendement op
uitzettingen;

processen in de gemeente als geheel en in de
afdelingen;
b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch
nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden,
vorderingen, schulden, contracten, …;
c. het verschaffen van informatie over uitputting
van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;
d. het verschaffen van informatie over indicatoren

d. het beperken van de interne verwerkingskos-

met betrekking tot de gemeentelijke productie

ten en externe kosten bij het beheren van de

van goederen en diensten en de maatschappe-

geldstromen en financiële posities.
2. Het college neemt bij het uitvoeren van de finan-

lijke effecten van het gemeentelijke beleid;
e. het afleggen van verantwoording over de recht-

cieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:

matigheid, de doelmatigheid en de doeltreffend-

a. het uitzetten van overtollige geldmiddelen

heid van het gevoerde bestuur in relatie tot de

gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen
met minimaal een A rating afgegeven door
tenminste één gezaghebbende rating agency,

gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;
f. de controle van de registratie van gegevens als

of bij instellingen voor wiens waardepapieren

zodanig en van de daaraan ontleende informatie,

een solvabiliteitseis geldt van 0%;

alsmede voor de controle op de rechtmatigheid,

b. overtollige geldmiddelen worden uitsluitend

de doelmatigheid en de doeltreffendheid van

uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel

het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde

in producten waarbij de hoofdsom tenminste

beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en

aan het eind van de looptijd in tact is;

regelgeving.

c. derivaten worden uitsluitend gebruikt voor
het beperken van financiële risico’s;
d. voor het aantrekken van financieringen met

Artikel 11. Interne controle
Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe

een looptijd langer dan 1 jaar worden tenmin-

beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van

ste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële

de baten en lasten en de balansmutaties voor de

instellingen gevraagd;

jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van

e. overeenkomsten voor het aangaan van

de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van

leningen, het uitzetten van middelen of het

de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het

verlenen van garanties luiden in euro.

college maatregelen tot herstel.

3. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken
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van garanties en het aangaan van financiële

Artikel 12. Misbruik en oneigenlijk gebruik

participaties uit hoofd van de publieke taak

Het college zorgt voor en legt vast de regels voor

bedingt het college indien mogelijk zekerheden.

het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik

van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

6. Slotbepalingen

5. Financiële organisatie

Artikel 14. Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang

Artikel 13. Financiële organisatie

van het begrotingsjaar <jaartal>. De stukken voor

1. Het college zorgt voor en legt vast:

dit begrotingsjaar en latere begrotingsjaren vol-

a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke

doen aan de bepalingen van deze verordening.

organisatie en een eenduidig toewijzing van de
gemeentelijke taken aan de afdelingen;
b. een adequate scheiding van taken, functies, be-

2. Deze verordening treedt in de plaats van de
‘Financiële verordening gemeente <gemeentenaam>’ vastgesteld door de raad op <datum>.

voegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan
de eisen van interne controle wordt voldaan en

Artikel 15. Citeertitel

de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stuk-

aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

ken aangehaald onder de naam ‘Financiële verorde-

c. de verlening van mandaten en volmachten voor

ning gemeente <gemeentenaam>’.

het aangaan van verplichtingen ten laste van de
toegekende budgetten en investeringskredieten;
d. de regels voor taken en bevoegdheden, de

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van
<datum>.

verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

de burgemeester, 		

de griffier,

e. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toe-

_______________			

______________

wijzen van de lasten en baten aan de producten
van de productraming en de productrealisatie.
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5. Voorbeeld voor een uitgebreide versie 			
van een financiële verordening
Modelverordening ex artikel 212 Gemeentewet

2. Begroting en verantwoording

(Financiële verordening gemeente
<gemeentenaam>)

Artikel 2. Programma-indeling
1. De raad stelt bij aanvang van een nieuwe

De raad van de gemeente <gemeentenaam>
besluit,

raadsperiode een programma-indeling voor de
komende raadsperiode vast.
2. De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raads-

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

periode op basis van de door het college aan de
programma’s toegewezen producten de onder-

vast te stellen:

verdeling van de programma’s in prioriteiten vast.
3. De raad stelt op voorstel van het college per

de verordening op de uitgangspunten voor het

programma relevante indicatoren vast voor het

financieel beleid, alsmede de regels voor het

meten van en het afleggen van verantwoording

financieel beheer en voor de inrichting van de

over de gemeentelijke productie van goederen en

financiële organisatie van de gemeente <gemeen-

diensten en de maatschappelijke effecten van het

tenaam>.

gemeentelijke beleid.
Artikel 2a. Planning en controlcyclus

1. Inleidende bepalingen

Voor aanvang van een begrotingsjaar biedt het
college een overzicht aan met daarin in elk geval

Artikel 1. Definities

de data voor het aanbieden door het college en

In deze verordening wordt verstaan onder:

het vaststellen door de raad van de jaarstukken, de
voorjaarsnota, de tussentijdse rapportages en de

a. afdeling:

begroting met de meerjarenraming.

iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreek-

Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken

se verantwoordelijkheid aan het college.

1. Bij de begroting worden onder elk van de
programma’s de lasten en baten per prioriteit

b. administratie:

weergegeven en bij de jaarstukken worden onder

het systematisch verzamelen, vastleggen, verwer-

elk van de programma’s de gerealiseerde lasten

ken en verstrekken van informatie ten behoeve

en baten per prioriteit weergegeven.

van het besturen, het functioneren en het beheer-

2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie van

sen van (onderdelen van) de organisatie van de

de begroting wordt van de nieuwe investeringen

gemeente <gemeentenaam> en ten behoeve van

per investering het benodigde investeringskrediet

de verantwoording die daarover moet worden

weergegeven en wordt van de lopende investe-

afgelegd.

ringen het geautoriseerde investeringskrediet en
de raming van de uitputting van het krediet in

c. prioriteit:
onderdeel van een programma bestaande uit een

het lopende boekjaar weergegeven.
3. In de jaarrekening wordt van de investeringen

samenstel van een aantal samenhangende produc-

de uitputting van de geautoriseerde investerings-

ten of een enkel product van de productenraming

kredieten en de actuele raming van de totale

en productenrealisatie.

uitgaven weergegeven.
4. De begroting en de jaarstukken bevatten naast
de verplichte paragrafen een paragraaf subsidies
met daarin een overzicht van de subsidies.
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Artikel 3a. Kaders ontwerp-begroting

de bijgestelde raming van:

1. Het college biedt voor <datum> aan de raad een

a. de baten en lasten per programma uitgesplitst

nota aan met een voorstel voor het beleid en de
financiële kaders van de ontwerp-begroting voor
het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota voor <datum> vast.
2. In de ontwerp-begroting wordt per programma
een post onvoorzien van <getal>% van de totale
lasten van het programma opgenomen.
3. De ramingen van onderhoudsbudgetten in de

naar prioriteiten;
b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen uitgesplitst naar prioriteiten;
c. het resultaat voor bestemming volgend uit de
onderdelen a en b;
d. de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen
aan reserves per programma;
e. het resultaat na bestemming, volgend uit de

ontwerp-begroting worden gebaseerd op de

onderdelen c en d,

meerjarige onderhoudsplannen, zoals die door de

alsmede de realisatie en raming van de uitput-

raad zijn vastgesteld.

ting van de investeringskredieten.
3. In de tussenrapportages worden afwijkingen op

Artikel 4. Autorisatie begroting en

de oorspronkelijke ramingen van de baten en

investeringskredieten

lasten van prioriteiten en investeringskredieten in

1. De raad autoriseert met het vaststellen van de

de begroting groter dan € <bedrag> toegelicht.

begroting de lasten en de baten per prioriteit.
2. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan

Artikel 5a. Informatieplicht

van welke nieuwe investeringen hij op een later

Het college informeert in ieder geval vooraf de raad

tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van

en neemt pas een besluit, nadat de raad in de gele-

het investeringskrediet wil ontvangen. De overige

genheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter

nieuwe investeringen worden bij de begrotings-

kennis van het college te brengen van:

behandeling met het vaststellen van de financiële

a. aankoop en verkoop van goederen en diensten

positie geautoriseerd.
3. Het college is bevoegd overschrijdingen van
de geautoriseerde lasten en onderschrijdingen

groter dan € <bedrag>;
b. het verstrekken van leningen, waarborgen en
garanties groter dan € <bedrag>;

van de geautoriseerde baten te dekken uit het

c. het aangaan van leningen groter dan € <bedrag>;

bedrag voor onvoorzien van het desbetreffende

d. het toekennen van subsidies groter dan € <be-

programma.
4. Bij de behandeling van de tussenrapportages in

drag>;
e. de aanvraag van subsidies groter dan € <bedrag>.

de raad doet het college voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten en investeringskredieten en bijstelling van het beleid.

3. Financieel beleid

5. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt

Artikel 6. Waardering & afschrijving vaste activa

het college vooraf aan het aangaan van verplich-

1. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwik-

tingen een investeringsvoorstel en een voorstel

keling voor een bepaald actief en het saldo van

voor het vaststellen van een investeringskrediet

agio en disagio worden lineair in <getal> jaar

aan de raad voor.

afgeschreven.
2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen groter

Artikel 5. Tussentijdse rapportage

dan € <bedrag> en een looptijd langer dan <ge-

1. Het college informeert de raad door middel van

tal> worden lineair afgeschreven in <getal> jaar.

tussentijdse rapportages over de realisatie van de

Kosten voor het afsluiten van de overige geldle-

begroting van de gemeente over de eerste drie

ningen worden direct ten laste van de exploitatie

maanden, de eerste zes maanden en de eerste

gebracht.

negen maanden van het lopende boekjaar.
2. De tussenrapportages bevatten een uiteenzet-

3. Voor het afschrijven van de materiele vaste activa
met economisch nut worden de methodieken en

ting over de uitvoering en de bijstelling van het

termijnen gehanteerd zoals vermeld in de bijlage

beleid en een overzicht van baten en lasten met

‘Afschrijvingsbeleid vaste activa met economisch
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nut’ die onderdeel uitmaakt van deze verorde-

Artikel 7. Kostprijsberekening

ning.

1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van

4. Aankoop en vervaardiging van activa met een

goederen, werken en diensten van de gemeente

meerjarig maatschappelijk nut worden onder

<gemeentenaam> wordt een systeem van kos-

aftrek van bijdragen van derden ten laste van de

tentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoe-

exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbe-

rekening worden naast de directe kosten alleen

sluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair

die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks

afgeschreven over de verwachte levensduur van

samenhangen met de door de gemeente verleen-

het actief of een kortere door de raad aan te

de diensten.

geven tijdsduur.

2. Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen

Artikel 6a. Voorziening voor oninbare vorderingen

voor de noodzakelijke vervanging van de betrok-

1. Voor openstaande vorderingen betreffende:

ken activa, de kapitaallasten van de in gebruik

a. onroerende zaakbelasting gebruikers;

zijnde activa en voor rioolrechten en afvalstoffen-

b. onroerende zaakbelasting eigenaren;

heffing de compensabele BTW.

c. precariobelasting;

3. De omslagrente voor de rentetoerekening aan

d. hondenbelasting;

de activa wordt bepaald door het rentetotaal

e. parkeerbelasting;

van de uitstaande leningen en de bij begroting

f. rioolrechten;

vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen

g. en afvalstoffenheffing,

vermogen en voorzieningen.

wordt met uitzondering van individuele vorderingen
groter dan € <bedrag>, een voorziening wegens on-

Artikel 8. Vaststelling hoogte belastingen, rechten,

inbaarheid gevormd ter grootte van het historische

heffingen en prijzen

percentage van oninbaarheid.

1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel

2. Voor de overige vorderingen wordt een voorzie-

voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven

ning wegens oninbaarheid gevormd op basis van

voor belastingen, rioolrechten, afvalstoffenhef-

een individuele beoordeling op inbaarheid van de

fing, ….

openstaande vorderingen.

2. Het college biedt eens in de <getal> jaar de raad
een nota aan met de kaders voor de prijzen voor

Artikel 6b. Reserves en voorzieningen

de verhuur en verkoop van onroerende goederen

1. Het college biedt de raad eens in de vier jaar een

en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van

nota reserves en voorzieningen aan. De raad stelt

gronden en erfpachtcanons. De raad stelt de nota

de nota vast. De nota behandelt:

vast.

a. de vorming en besteding van reserves;

3. Het college biedt eens in de <getal> jaar de raad

b. de vorming en besteding voorzieningen;

een nota aan met de kaders voor de prijzen van

c. de toerekening en verwerking van rente over

gemeentelijke diensten anders dan genoemd in

de reserves en de voorzieningen.
2. Bij een voorstel voor de instelling van een be-

het tweede lid. De raad stelt de nota vast.
4. De besluiten voor het vaststellen van nieuwe

stemmingsreserve voor een investeringsvoorne-

prijzen en het wijzigen van prijzen worden ter

men wordt minimaal aangegeven:

kennisneming aan de raad aangeboden.

a. het specifieke doel van de reserve;
b. de voeding van de reserve;

Artikel 9. Financieringsfunctie

c. de maximale hoogte van de reserve;

1. Het college zorgt bij het uitoefenen van de finan-

d. en de maximale looptijd.
3. Indien een bestemmingsreserve voor een investe-

cieringsfunctie voor:
a. het aantrekken van voldoende financiële mid-

ringsvoornemen binnen de aangegeven maximale

delen en het uitzetten van overtollige gelden

looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt

om de programma’s binnen de door de raad

de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de

vastgestelde kaders van de begroting uit te

algemene reserve toegevoegd.

voeren;
b. het beheersen van de risico’s verbonden aan

16

de financieringsfunctie zoals renterisico’s,
koersrisico’s en kredietrisico’s;
c. het beperken van de kosten van leningen en

a. de mate van kostendekkendheid van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing;
b. ….

het bereiken van een voldoende rendement op
uitzettingen;
d. het beperken van de interne verwerkingskos-

Artikel 9b. Weerstandsvermogen
In de paragraaf weerstandsvermogen bij de be-

ten en externe kosten bij het beheren van de

groting en de jaarstukken neemt het college naast

geldstromen en financiële posities.

de verplichte onderdelen op grond van het Besluit

2. Het college neemt bij het uitvoeren van de finan-

begroting en verantwoording provincies en gemeen-

cieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:

ten in ieder geval op:

a. het uitzetten van overtollige geldmiddelen

b. de solvabiliteit;

gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen

c. de netto schuld per inwoner;

met minimaal een A rating afgegeven door

d. ….

tenminste één gezaghebbende rating agency,
of bij instellingen voor wiens waardepapieren

Artikel 9c. Onderhoud kapitaalgoederen

een solvabiliteitseis geldt van 0%;

1. Bij de begroting en de jaarstukken neemt het

b. overtollige geldmiddelen worden uitsluitend

college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoe-

uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel

deren naast de verplichte onderdelen op grond

in producten waarbij de hoofdsom tenminste

van het Besluit begroting en verantwoording

aan het eind van de looptijd in tact is;

provincies en gemeenten in ieder geval op:

c. derivaten worden uitsluitend gebruikt voor
het beperken van financiële risico’s;
d. voor het aantrekken van financieringen met
een looptijd langer dan 1 jaar worden tenmin-

a. de voortgang van het geplande onderhoud;
b. de omvang van het achterstallig onderhoud;
c. …..
2. Het college biedt de raad tenminste eens in de

ste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële

vier jaar een onderhoudsplan openbare ruimte

instellingen gevraagd;

aan. Het plan geeft het kader weer voor het

e. overeenkomsten voor het aangaan van

beoogde onderhoudsniveau, de planning van het

leningen, het uitzetten van middelen of het

onderhoud en de kosten van het onderhoud voor

verlenen van garanties luiden in euro.

het openbaar groen, water, wegen, kunstwerken

3. Het college informeert de raad vooraf indien de
wettelijke kasgeldlimiet of de wettelijke rente-risiconorm dreigen te worden overschreden.
4. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken

en straatmeubilair. De raad stelt het plan vast.
3. Het college biedt de raad tenminste eens in de
vier jaar een rioleringsplan aan. Het plan geeft
het kader weer voor het beoogde onderhouds-

van garanties en het aangaan van financiële

niveau, de planning van het onderhoud, de

participaties uit hoofde van de publieke taak

uitbreiding van de riolering en de kosten van het

bedingt het college indien mogelijk zekerheden.

onderhoud en de eventuele uitbreidingen. De

Het college motiveert in zijn besluit het openbaar

raad stelt het plan vast.

belang van dergelijke uitzettingen van middelen,

4. Het college biedt de raad tenminste eens in de

verstrekkingen van garanties en financiële partici-

vier jaar een onderhoudplan gebouwen aan. Het

paties.

plan bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen. De raad stelt het plan vast.

3a.		

Paragrafen
Artikel 9d. Financiering

Artikel 9a. Lokale heffingen

In de paragraaf financiering bij de begroting en de

In de paragraaf lokale heffingen bij de begroting en

jaarstukken neemt het college naast de verplichte

de jaarstukken neemt het college naast de verplichte

onderdelen op grond van het Besluit begroting en

onderdelen op grond van het Besluit begroting en

verantwoording provincies en gemeenten in ieder

verantwoording provincies en gemeenten in ieder

geval op:

geval op:

a. de schulden met een looptijd korter dan een jaar
17

en het verschuldigde rentepercentage;

a. de strategische visie van het toekomstig grond-

b. de schulden met een looptijd langer dan een jaar
en het verschuldigde rentepercentage;

beleid van de gemeente;
b. te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen

c. de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar;
d. de rentevisie voor de komende vier jaar;

projecten;
c. de verwerving en uitgifte van gronden;
d. de uitgangspunten voor prijsstelling van de

e. ….

verkoop van gronden;
e. ….

Artikel 9e. Bedrijfsvoering
In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en

Artikel 9h. Subsidies

de jaarstukken neemt het college naast de verplichte

In de paragraaf subsidies bij de begroting en de

onderdelen op grond van het Besluit begroting en

jaarstukken geeft het college in ieder geval een

verantwoording provincies en gemeenten in ieder

overzicht van de subsidies aan instellingen en onder-

geval op:

nemingen

a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het
personeelsbestand en de loonkosten;
b. de kosten van inhuur derden;

4. Financieel beheer en interne controle

c. de huisvestingskosten;
d. de automatiseringskosten;

Artikel 10. Administratie

e. de budgetten voor de raad, de griffie, de reken-

De administratie is zodanig van opzet en werking,

kamer en de accountant;
f. ….

dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en
processen in de gemeente als geheel en in de

Artikel 9f. Verbonden partijen
In de paragraaf verbonden partijen bij de begroting

afdelingen;
b. het verstrekken van informatie over ontwikke-

en de jaarstukken neemt het college naast de ver-

lingen in de omvang van activa met economisch

plichte onderdelen op grond van het Besluit begro-

nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden,

ting en verantwoording provincies en gemeenten in
ieder geval van elke verbonden partij op:

vorderingen, schulden, contracten, …;
c. het verschaffen van informatie over uitputting

a. de naam en vestigingsplaats;

van de toegekende budgetten en investeringskre-

b. het financieel belang van de gemeente;

dieten en voor het maken van kostencalculaties;

c. de zeggenschap van de gemeente;
d. het publiek belang dat wordt gediend met de
deelname;
e. ….

d. het verschaffen van informatie over indicatoren
met betrekking tot de gemeentelijke productie
van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;
e. het afleggen van verantwoording over de recht-

Artikel 9g. Grondbeleid

matigheid, de doelmatigheid en de doeltreffend-

1. In de paragraaf grondbeleid bij de begroting

heid van het gevoerde bestuur in relatie tot de

en de jaarstukken neemt het college naast de

gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevan-

verplichte onderdelen op grond van het Besluit

te wet- en regelgeving;

begroting en verantwoording provincies en ge-

f. de controle van de registratie van gegevens als

meenten in ieder geval op:

zodanig en van de daaraan ontleende informatie,

a. de verwerving van gronden;

alsmede voor de controle op de rechtmatigheid,

b. de te ontwikkelen en in ontwikkeling geno-

de doelmatigheid en de doeltreffendheid van

men projecten;
c. ….
2. Het college biedt de raad ten minste eens in de

het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde
beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en
regelgeving.

vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan.
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De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aan-

Artikel 11. Interne controle

dacht besteed aan:

1. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe

beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid

informatievoorziening van de financierings-

van de baten en lasten en de balansmutaties voor

functie;

de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid

e. de te maken afspraken met de afdelingen over

van de informatieverstrekking, en de rechtmatig-

de te leveren prestaties, de daarvoor beschik-

heid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen

bare middelen en de wijze en frequentie van

neemt het college maatregelen tot herstel.

rapportage over de voortgang van de activitei-

2. Het college zorgt voor de systematische controle
van de registratie en de ontwikkeling van de

ten en uitputting van middelen;
f. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig

bezittingen en het vermogen van de gemeente

toewijzen van de lasten en baten aan de pro-

met dien verstande dat de waardepapieren, de

ducten van de productraming en de productre-

voorraden, de uitstaande leningen, de (debiteu-

alisatie.

ren-)vorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen

2. De besluiten genoemd onder letters a, b en d van

leningen en de (crediteuren-)schulden jaarlijks

het eerste lid worden ter kennisneming aan de

worden gecontroleerd en registergoederen en

raad aangeboden.

bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de <getal> jaar. Bij afwijkingen in de registratie neemt

Artikel 13a. Inkoop en aanbesteding

het college maatregelen voor herstel van de

Het college zorgt voor en legt vast de interne regels

tekortkomingen.

voor de inkoop en de aanbesteding van goederen,
werken en diensten.

Artikel 12. Misbruik en oneigenlijk gebruik
1. Het college zorgt voor en legt vast de regels

Artikel 13b. Subsidieverstrekking en steunverlening

voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk

Het college zorgt voor en legt vast de interne regels

gebruik van gemeentelijke regelingen en eigen-

voor de steunverlening en de toekenning van subsi-

dommen.

dies aan ondernemingen en instellingen.

2. Het college biedt de raad ten minste elke vier jaar
een nota aan met de uitgangspunten voor het
beleid voor de bestrijding van misbruik en onei-

6. Slotbepalingen

genlijk gebruik van de gemeentelijke regelingen
en eigendommen.

Artikel 14. Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang
van het begrotingsjaar <jaartal>. De stukken voor

5. Financiële organisatie

dit begrotingsjaar en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

Artikel 13. Financiële organisatie
1. Het college zorgt voor en legt vast:
a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke

2. Deze verordening treedt in de plaats van de
“Financiële verordening gemeente <gemeentenaam>” vastgesteld door de raad op <datum>.

organisatie en een eenduidig toewijzing van
de gemeentelijke taken aan de afdelingen;
b. een adequate scheiding van taken, functies,

Artikel 14a. Overgangsbepalingen
1. In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 14

bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat

treedt het tweede lid van artikel 12 in werking

aan de eisen van interne controle wordt vol-

met ingang van het vaststellen door de raad van

daan en de betrouwbaarheid van de verstrekte

de in het lid genoemde nota.

informatie aan beleids- en beheersorganen is
gewaarborgd;
c. de verlening van mandaten en volmachten

2. Investeringen in maatschappelijk nut die zijn
geactiveerd voor de inwerkingtreding van deze
verordening worden afgeschreven volgens de

voor het aangaan van verplichtingen ten laste

destijds vastgestelde afschrijvingstermijnen en

van de toegekende budgetten en investerings-

methodiek, voor zover de raad niet heeft aange-

kredieten;

geven dat deze investeringen vervroegd moeten

d. de regels voor taken en bevoegdheden, de

worden afgeschreven.

verantwoordingsrelaties en de bijbehorende
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Artikel 15. Citeertitel
Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam “Financiële verordening gemeente <gemeentenaam>”.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van
<datum>.

20

de burgemeester, 		

de griffier,

_______________			

______________

Bijlage bij het derde lid artikel 6 van de
financiële verordening gemeente
<gemeentenaam>
Afschrijvingsbeleid materiele vaste activa met econo-

De volgende materiële vaste activa met economisch

misch nut

nut worden volgens de dubbele degressieve afschrijvingsmethode afgeschreven in:

Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs
van minder dan € <bedrag> worden niet geacti-

a. <getal> jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen;

veerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden

b. <getal> jaar: telefooninstallaties;

en terreinen worden altijd geactiveerd.

c. <getal> jaar: kantoormeubilair en schoolmeubi-

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

d. <getal> jaar: aanleg tijdelijke terreinwerken;

lair;
e. <getal> jaar: nieuwbouw tijdelijke woonruimten
De volgende materiële vaste activa met economisch
nut worden lineair afgeschreven in:
j. <getal> jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen
k. <getal> jaar: nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen;
l. <getal> jaar: rioleringen;
m. <getal> jaar: renovatie, restauratie en aankoop
woonruimten, en schoolgebouwen;
n. <getal> jaar: renovatie, restauratie en aankoop
kantoren en bedrijfsgebouwen
o. <getal> jaar: motorvaartuigen;
p. <getal> jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
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en bedrijfsgebouwen;
f. <getal> jaar: zware transportmiddelen en schuiten;
g. <getal> jaar: aanhangwagens, personenauto’s en
lichte motorvoertuigen;
h. <getal> jaar: automatiseringsapparatuur;

6. Toelichting op de artikelen
Artikel 1. Definities

De raad kan er ook voor kiezen de budgetten per
activiteit vast te stellen. In de lange versie is deze

Voor de gehanteerde begrippen in de verordening

keuze vertaald naar het beschikbaar stellen van

gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet

budgetten per prioriteit. Op grond van artikel 8 BBV

Fido, het Besluit begroting en verantwoording

lid 4 kan een gemeente of provincie de baten en

Provincies en Gemeenten (BBV) en het Besluit ac-

lasten van een programma namelijk onderverdelen

countantscontrole Provincies en Gemeenten. Overige

in baten en lasten voor prioriteiten (In sommige

begrippen uit de verordening worden in artikel 1 van

gemeenten wordt voor het begrip prioriteit ook wel

de verordening gedefinieerd.

de benaming deelprogramma gehanteerd).

In de uitgebreide versie is aanvullend het begrip pri-

In de uitgebreide versie is een aanvullend lid opge-

oriteit gedefinieerd. In de uitgebreide versie vindt de

nomen. Het lid bepaalt dat de raad op voorstel van

autorisatie van de programmabegroting op een lager

het college de prioriteiten per programma vaststelt.

niveau plaats, namelijk op het niveau van prioriteiten

Met het vaststellen van de prioriteiten worden de

in plaats van op het niveau van programma’s. Een

programma’s ingedeeld conform het vierde lid van

programma van de begroting kan op grond van arti-

artikel 8 BBV. Dit is in de uitgebreide versie nodig,

kel 8 BBV worden opgedeeld in prioriteiten. Een pri-

omdat daar de autorisatie en verantwoording op

oriteit wordt hier gedefinieerd als een productgroep

het niveau van prioriteiten plaatsvindt.

van een of meer producten van de productenraming
(en productenrealisatie).

Daarbij is in de uitgebreide versie een aanvullend
lid op genomen, dat bepaalt dat op voorstel van het

Artikel 2. Programma-indeling

college de raad niet-financiële indicatoren per pro-

Dit artikel bevat bepalingen over de inrichting van

gramma vaststelt. Het is het zogenaamde SMART-

de begroting en de jaarstukken. De indeling van de

maken van de begroting. Hoewel het geen wettelij-

programma’s worden bij aanvang van iedere raads-

ke plicht is, raden wij gemeenten die het aanvullend

periode door de raad vastgesteld. Het BBV bepaalt in

lid niet opnemen in hun verordening, per program-

aanvulling hierop dat het college de producten aan

ma van de begroting toch enkele indicatoren op te

de programma’s toewijst.

nemen om de gemeente te monitoren.

Op grond van artikel 189 Gemeentewet berust het

Overigens bepaalt het artikel niet dat elke nieuwe

budgetrecht bij de raad. De raad neemt uiteindelijk

raadsperiode de gehele begroting en jaarstukken

de beslissing welke bedragen zij voor taken en activi-

overhoop moeten worden gehaald. In de meeste

teiten op de begroting beschikbaar stelt. Gedurende

gevallen is dat niet raadzaam. Als de indeling en

het begrotingsjaar kan de raad op grond van artikel

gebruikte indicatoren de vorige raadsperiode goed

192 Gemeentewet besluiten nemen tot wijziging van

zijn bevallen, kunnen deze ongewijzigd opnieuw

de begroting. De gemeente kan slechts uitgaven doen

worden vastgesteld. In andere gevallen zijn (kleine)

voor de bedragen die hiervoor op de begroting zijn

bijstellingen of wijzigingen meestal voldoende.

gebracht (vierde lid artikel 189 Gemeentewet).
De raad kan kiezen op welk niveau hij budgetten

Artikel 2a. Planning en controlcyclus

beschikbaar stelt. Hij kan er voor kiezen een budget
voor een samenstel van activiteiten beschikbaar te

In de uitgebreide versie is een aanvullend artikel

stellen. In de korte versie is deze keuze vertaald naar

voor de planning en controlcyclus opgenomen. Het

het beschikbaar stellen van budgetten per program-

artikel bepaalt dat het college ieder jaar aan de raad

ma.

een overzicht aanbiedt met daarin de data waarop
belangrijke financiële stukken in de raad worden
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geagendeerd. Het overzicht is bij wijze van spreken

een paragraaf aan de verplichte paragrafen wordt

het spoorboekje voor de raad en het college voor

toegevoegd, is het wel zaak dat aan het hoofdstuk

de financiële jaarplanning. Meerdere gemeenten

paragrafen van deze verordening een aanvullend

werken naar alle tevredenheid met een dergelijk

artikel wordt opgenomen. In dat artikel kan de raad

spoorboekje.

aangeven welke informatie zij minimaal in deze
paragraaf wenst. Voor de paragraaf subsidies is dit
in de uitgebreide versie artikel 9h.

Artikel 3. Inrichting begroting en
jaarstukken
Artikel 3a. Kaders begroting
In dit artikel zijn in aanvulling op het BBV bepalingen opgenomen voor de inrichting van de begro-

De uitgebreide versie heeft een aanvullend artikel

ting. Zo wordt in het eerste lid van de korte versie

over de kaders voor het opstellen van de ontwerp-

het college opgedragen de productenraming bij de

begroting en de meerjarenraming. Hierin staan

begroting te voegen. En zo wordt ook bepaalt de

een aantal uitgangspunten die het college bij het

productrealisatie bij het jaarverslag te voegen. Dit

opstellen van deze stukken in acht moet nemen.

zijn geen standaard verplichting in het BBV. Wel

Dit in aanvulling op de bepalingen van de artikelen

moet men opletten dat de productrealisatie inder-

189 en 193 Gemeentewet, het BBV en het achter-

daad bij het jaarverslag voegt en niet bij de jaarre-

liggende document bij het BBV uitgangspunten

kening. Anders gaat deze onderdeel uitmaken van

gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies

de accountantscontrole, hetgeen niet de bedoeling

en gemeenten (in dit document staan in aanvulling

van de wet is.

op het BBV de basisregels voor het opstellen van de
ontwerp-begroting en de meerjarenraming).

De uitgebreide versie werkt met een autorisatieniveau op prioriteiten. De versie bevat de bepaling

Het eerste lid van het artikel bepaalt dat de gemeen-

dat de lasten en baten onder de programma’s in de

teraad vooraf aan het opstellen aan de begroting

begroting per prioriteit worden weergegeven. Door

(voor de zomer) een nota vaststelt waarin de hoofd-

deze bepaling is het bijvoegen van de productenra-

lijnen voor het beleid en de financiële kaders voor

ming bij de begroting en de productrealisatie bij het

de komende jaren zijn vastgelegd. De kaders geven

jaarverslag niet meer nodig. Overigens is hiervoor

richting aan het college voor het opstellen van de

nog een tussenoptie mogelijk. Namelijk door per

ontwerp-begroting en de meerjaren raming. Deze

programma te werken met prioriteiten op die gebie-

systematiek wordt in veel gemeenten toegepast.

den waar politieke aandacht voor is en de rest van
het programma te bestempelen als overig.

Het tweede lid van artikel 189 Gemeentewet bepaalt
dat de begroting mede een bedrag voor onvoor-

In zowel de korte versie als de uitgebreide versie

ziene uitgaven bevat. Artikel 8 van het BBV zegt dat

wordt de verplichting in het BBV om in de begroting

het bedrag voor onvoorzien moet zijn opgenomen

aandacht te besteden aan de investeringen nader

in het programmaplan. In het tweede lid van artikel

uitgewerkt door te bepalen dat er bij de uiteenzet-

3a van de uitgebreide versie wordt een nadere

ting van de financiële positie een overzicht van de

invulling aan deze wettelijke verplichtingen gege-

investeringen wordt gegeven.

ven. De meeste gemeenten nemen een bedrag voor
onvoorzien op onder de algemene dekkingsmid-

Tot slot is in de uitgebreide versie de aanvullende

delen. Het tweede lid bepaalt echter dat het college

bepaling opgenomen dat de begroting en de jaar-

per programma een post voor onvoorziene uitgaven

stukken naast de door het BBV verplichte paragra-

opneemt. Deze alternatieve invulling moet in relatie

fen een paragraaf subsidies bevatten. Overigens

worden gezien met het derde lid van artikel 4 van

kunnen ook andere paragrafen waaraan behoefte

de uitgebreide voorbeeldverordening. Dat bepaalt

is, worden toegevoegd. Zo hebben bijvoorbeeld

dat het college bevoegd is overschrijdingen van de

enkele grote gemeenten een paragraaf rechtma-

lasten van een prioriteit en onderschrijdingen van

tigheid bij de begroting en de jaarstukken. Indien

de baten van een prioriteit te dekken uit de post
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onvoorzien van het programma waarvan de priori-

teringen combineren met de behandeling van de

teit deel uitmaakt. Het college kan hierdoor soepel

inhoudelijke kant van het investeringsvoorstel. Het

kleine begrotingsoverschrijdingen op de geautori-

bedrag voor een dergelijke investering blijft wel op

seerde budgetten opvangen zonder daarvoor eerst

de begroting staan als voorziene uitgaaf, maar de

naar de raad te moeten. Indien de uitbreiding wordt

raad autoriseert de uitgaaf nog niet. Het college is

overgenomen moet dus ook het derde lid van artikel

nog niet bevoegd verplichtingen voor de investering

4 worden overgenomen.

aan te gaan.

Het derde lid van het artikel bevat als aanvullend

In lid 3 van de uitgebreide versie staat dat het

kader voor het opstellen van de ontwerp-begroting

college bevoegd is overschrijdingen van lasten en

dat de onderhoudsbudgetten worden geraamd op

onderschrijdingen van baten te dekken uit de post

grond van de onderhoudsplannen zoals die door

onvoorzien van het desbetreffende programma.

de raad zijn vastgesteld. Indien een gemeente geen

Gemeenten die dit lid overnemen moeten wel het

onderhoudsplannen heeft voor de kaderstelling

bijbehorende tweede lid van artikel 3a van de uit-

kan men hier het alternatief opnemen dat in de

gebreide versie overnemen. Overigens zijn er legio

ontwerp-begroting voor de onderhoudsbudgetten

aanvullende bepalingen denkbaar voor het vooraf

de geautoriseerde bedragen uit de vorige begroting

autoriseren van bepaalde soorten begrotingsover-

worden overgenomen, waarbij deze bedragen voor

schrijdingen. Zo hebben gemeenten te maken met

inflatie worden gecorrigeerd.

veel verplichte uitgaven, waarvan de hoogte maar
op beperkte wijze is te sturen. Voorbeelden hiervan
zijn bijstandverlening of verstrekking voorzienin-

Artikel 4. Autorisatie begroting en
investeringskredieten

gen aan gehandicapten. Het is denkbaar dat in de
financiële verordening regels worden opgenomen,
waarmee (beperkte) begrotingsoverschrijdingen op

Artikel 4 bevat nadere regels voor de autorisatie van

deze uitgaven vooraf worden geautoriseerd.

de begroting en investeringskredieten. In de korte
versie vindt autorisatie van de baten en lasten plaats

Indien in de financiële verordening wordt opgeno-

op programmaniveau (lid 1). Voor begrotingswijzi-

men dat begrotingswijzigingen worden geautori-

gingen doet het college gedurende het jaar voor-

seerd bij de behandeling van de tussenrapportages,

stellen aan de raad (lid 3).

is er minder noodzaak voor aanvullende bepalingen
in de financiële verordening over de autorisatie van

In de uitgebreide versie vindt de autorisatie van de

begrotingsoverschrijdingen.

baten en lasten op een lager niveau plaats, namelijk
op het niveau van prioriteit (lid 1). Door het lagere

Meestal komen gedurende het begrotingsjaar

niveau van autorisatie is er gedurende het jaar meer

nieuwe investeringsvoornemens op tafel die bij het

kans op begrotingswijzigingen. Daarom is er voor

opstellen van de ontwerp-begroting nog niet waren

het behandelen van begrotingswijzigingen voor

voorzien. Het laatste lid van het artikel regelt de

gekozen deze mee te nemen bij de behandeling van

autorisatie van de investeringskredieten voor deze

de tussenrapportages (lid 4). Overigens kan deze

investeringen.

methodiek ook zeer goed worden toegepast bij
autorisatie op programmaniveau.

Artikel 5. Tussentijdse rapportage
Naast lopende uitgaven doet een gemeenten inves-
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teringen. Ook uitgaven voor investeringen moeten

Een belangrijk onderdeel van de planning en con-

worden geautoriseerd. Voor de autorisatie van deze

trolcyclus voor de raad zijn de tussenrapportages.

investeringskredieten is in beide voorbeelden geko-

Op basis van tussenrapportages wordt de raad geïn-

zen deze bij begrotingsbehandeling mee te nemen

formeerd over de uitputting van budgetten en inves-

(lid 2). Wel kan de raad bij de begrotingsbehande-

teringskredieten en de voortgang van de uitvoering

ling aangegeven welke investeringskredieten hij op

van het beleid. In de korte versie is gekozen voor

een later tijdstip wenst te autoriseren. Zo kan de

twee tussenrapportages. In de uitgebreide versie zijn

raad de autorisatie van politiek belangrijke inves-

als alternatief drie tussenrapportages opgenomen.

In beide gevallen is sprake van kwartaalrapportages,

invulling gegeven. In het korte voorbeeld zijn de

zodat de rapportages samenvallen met de kwartaal-

methoden en afschrijvingstermijnen direct in de

rapportages IV 3 aan het Rijk.

verordening opgenomen. Voor de materiele vaste
activa (met economisch nut) zijn daarbij de maxi-

Het tweede lid bevat bepalingen over de minimale

male afschrijvingstermijnen als kader opgenomen.

inhoud van de rapportage. Het derde lid bepaalt

Hiervan kan naar beneden worden afgeweken. Re-

over welke afwijkingen ten opzichte van de begro-

den hiervoor is dat de economische levensduur van

ting het college zich in de rapportage moet verant-

bijvoorbeeld nieuwe riolering langer is dan die van

woorden.

oude riolering. Door het opnemen van de maximale
afschrijvingstermijn kan voor oude riolering een
korte afschrijvingstermijn worden toegepast zonder

Artikel 5a. Informatieplicht

hiervoor in de verordening een aparte bepaling op
te nemen.

In de uitgebreide versie is een aanvullend artikel
opgenomen voor een nadere invulling van de

De uitgebreide versie heeft een alternatief voor

informatieplicht van het college aan de raad. Het

de bepalingen over afschrijvingsmethodieken en

betreft een uitwerking van het vierde lid van artikel

afschrijvingstermijnen van de materiele vaste activa

169 Gemeentewet. Dat artikel verplicht het college

met economisch nut. Aldaar wordt in de verorde-

vooraf aan het aangaan van bepaalde verplichtingen

ning verwezen naar een bijlage bij de verordening.

de raad inlichtingen te verstrekken indien de raad

In de bijlage zijn naast de methodiek de exacte

daar om verzoekt of indien de uitoefening van deze

afschrijvingstermijnen voor de verschillende cate-

bevoegdheden van het college ingrijpende gevol-

gorieën materiele vaste activa met economisch nut

gen heeft voor de gemeente. In het artikel verzoekt

opgenomen. Deze vorm sluit aan bij de voorheen

de raad het college om informatie vooraf aan het

gebruikelijke werkwijze in sommige gemeenten om

aangaan van de opgesomde rechthandelingen met

de afschrijvingstermijnen in een apart document

een financieel gevolg, indien het aangaan van deze

vast te leggen.

verplichtingen de in het artikel genoemde bedragen
overschrijden.

De lange versie bevat eveneens een alternatief voor
de afschrijving van kosten voor het afsluiten van

De bepalingen uit het artikel ontslaan het college

geldleningen. De korte versie zegt dat deze kosten

niet van de informatieplicht in andere gevallen.

altijd direct ten laste van de exploitatie moeten wor-

Ook moeten besluiten van het college voor het doen

den gebracht. De lange versie bepaalt dat de kosten

van privaatrechtelijke rechtshandelingen passen

voor geldleningen van grote omvang en lange loop-

binnen de kaders van het beleid dat door de raad

tijd over de in de verordening vastgelegde periode

is uiteengezet. Het artikel schept slechts duidelijk-

worden afgeschreven.

heid tussen het college en de raad over wanneer de
raad in elk geval vooraf wenst te worden geïnfor-

Het BBV laat een aanzienlijke beleidsvrijheid aan

meerd en in de gelegenheid wil worden gesteld zijn

gemeenten voor het zelf vaststellen van de eigen

wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te

afschrijvingsmethodieken en afschrijvingstermijnen.

maken.

In beide voorbeelden is sprake van een mogelijke
invulling. Gemeenten moeten deze aanpassen aan
de eigen gebruiken. Natuurlijk geldt hierbij wel het

Artikel 6. Waardering & afschrijving vaste
activa

criterium dat gemeenten de afschrijvingsmethodiek
en afschrijvingstermijn van een actief met economisch nut moeten afstemmen op de verwachte

In het tweede lid van artikel 212 Gemeentewet is

economische levensduur. Indien dit wordt nagela-

onder letter a de uitdrukkelijke bepaling opgeno-

ten, wordt het getrouwe beeld van de jaarrekening

men dat de financiële verordening in elk geval de

namelijk aangetast.

regels voor waardering en afschrijving van activa
bevat. Hieraan is in artikel 6 van beide voorbeelden
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Artikel 6a. Voorziening voor oninbare
vorderingen

Investeringsvoornemens leiden niet altijd tot investeringen. Er bestaat het gevaar dat bestemmingsreserves op de balans blijven staan waar tegenover in het

De uitgebreide versie heeft een aanvullend artikel

geheel geen investeringsvoornemen meer bestaan.

over de waardering van mogelijk oninbare vorderin-

Door bij het instellen van een bestemmingsreserve

gen. Voor de oninbaarheid van vorderingen moet

een maximale “houdbaarheidsdatum” voor bestem-

een gemeente een voorziening vormen. Bij het

mingsreserves op te nemen kan dit worden voorko-

artikel is onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke

men. Hiervoor moet wel in de verordening de bepa-

aanslagen en heffingen die het karakter hebben

ling worden opgenomen dat bestemmingsreserves

van bulkfacturen en overige vorderingen. Voor de

die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden,

genoemde gemeentelijke aanslagen en heffingen

vervallen en weer aan de algemene reserve worden

wordt een voorziening getroffen op basis van een

toegevoegd (lid 3).

het historisch percentage van oninbaarheid. Een
individuele beoordeling per aanslag of heffing is bij
dit soort vorderingen namelijk zeer bewerkelijk. Wel

Artikel 7. Kostprijsberekening

zal een accountant eisen dat de grote jongens onder
deze vorderingen toch individueel worden beoor-

Artikel 212 Gemeentewet bepaalt in het tweede lid,

deeld. Hiervoor is in het lid een aanvullende bepa-

letter b dat de verordening in ieder geval bevat de

ling opgenomen. De overige vorderingen worden

grondslagen voor de berekening van de door het

eveneens individueel beoordeeld op oninbaarheid.

gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en
tarieven voor rechten. De grondslag voor de prijzen

Op zich zijn de bepalingen van artikel 6a niet nood-

en tarieven vormt de samenstelling van de kostprijs

zakelijk. De accountant controleert bij zijn controle

van de diensten waarvoor prijzen en heffingen in

van het getrouwe beeld van de jaarrekening sowieso

rekening worden gebracht. In artikel 7 van de ver-

de hoogte van deze voorziening. Hij zal indien over

ordening staan de kaders voor de bepaling van de

de waarderingsgrondslagen geen afspraken bestaan,

kostprijzen van de gemeentelijke diensten.

mogelijk aandringen op het hanteren van een me-

Lid 1 van het artikel bepaalt dat de kostprijs bestaat

thodiek voor het onderbouwen van de hoogte van

uit de directe kosten en de indirecte kosten die

deze voorziening.

direct met de dienst samenhangen.
Het tweede lid bepaalt dat onder de indirecte
kosten ook worden verstaan bijdragen aan voorzie-

Artikel 6b. Reserves en voorzieningen

ningen en de compensabele BTW. Hiermee wordt
invulling gegeven aan de mogelijkheid die artikel

In de uitgebreide versie is een aanvullend artikel

229b Gemeentewet biedt.

opgenomen over reserves en voorzieningen. Lid

De kaders in het artikel vormen de basis waarbinnen

1 bepaalt dat het college eens in de vier jaar een

het college haar systematiek van kostentoerekening

nota over de reserves en voorzieningen aan de raad

kan vormgeven en de kostenverdeelsleutels voor de

aanbiedt. Met het vaststellen van deze nota stelt de

toerekening van indirecte kosten kan vaststellen.

raad de kaders vast voor de vorming van reserves en
voorzieningen.
Voor een investeringsvoornemen kan de raad een

Artikel 8. Vaststelling hoogte belastingen,
rechten, heffingen en prijzen

bestemmingsreserve vormen. Een deel van de alge-
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mene reserve wordt hiervoor afgezonderd. Hiermee

Het vaststellen van de tarieven voor belastingen,

wordt op de balans van de gemeente tot uitdruk-

rechten en leges is een bevoegdheid van de raad,

king gebracht dat een toekomstige investering een

die niet kan worden gedelegeerd (artikel 156 Ge-

beslag op het eigen vermogen gaat leggen. In het

meentewet). Het eerste lid van het artikel bepaalt

tweede lid zijn de voorwaarden voor een voorstel

dat de raad de tarieven voor de belastingen, riool-

voor een dergelijke bestemmingsreserve opgeno-

rechten en afvalstoffenheffing jaarlijks vaststelt. Een

men.

gemeenteraad die voor meer rechten (en leges) de

tarieven jaarlijks wenst vast te stellen, kan het eerste

Het verstrekken van leningen en garanties en het

lid met deze rechten (en leges) uitbreiden.

aangaan van financiële participaties mogen gemeenten alleen uit hoofde van de publieke functie

Het vaststellen van de prijs voor een gemeentelijke

(artikel 2 Wet Fido). Daarbij bepaalt het tweede lid

dienst of de levering van goederen of werken (welke

van artikel 160 Gemeentewet dat een besluit tot

niet vallen onder artikel 229 Gemeentewet) is een

de oprichting van en de deelneming in stichtingen,

privaatrechtelijke besluit. Dergelijke besluiten zijn

maatschappen, vennootschappen, verenigingen,

een bevoegdheid van het college (eerste lid, letter e

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

artikel 160 Gemeentewet).

niet eerder wordt genomen dan nadat de raad een
ontwerp-besluit is toegezonden en hij zijn wensen

Daar waar bij het vaststellen van de prijs voor een

en bedenkingen ter kennis van het college heeft

gemeentelijke dienst of de levering van goederen

kunnen brengen.

of werken een publiek belang in het geding is en

Het derde lid van het korte voorbeeld en het vierde

prijzen lager dan marktconform worden vastgesteld,

lid van het uitgebreide voorbeeld stellen aanvul-

is het aan de raad om het publiek belang te defini-

lende eisen aan dergelijke besluiten. Het publieke

ëren en het college kaders mee te geven voor het

belang moet door het college worden gemotiveerd.

afwijken van marktconforme prijzen. Het tweede

Daarbij draagt de verordening het college op bij het

en derde lid bepalen dat de raad eens in de vier

aangaan van dergelijke overeenkomsten zo mogelijk

jaar deze kaders voor de prijzen voor gemeentelijke

zekerheden te bedingen. Dit laatste is zeker als het

diensten en de verhuur en verkoop van onroerend

om grote bedragen gaat, iets om op te letten. Als bij

goed vaststelt.

een gemeente wordt aangeklopt voor bijvoorbeeld
een lening of garantiestelling dan hebben banken

Het vierde lid bepaalt dat de besluiten voor het

in veel van die gevallen er blijkbaar er niet al te veel

vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van

vertrouwen meer in.

prijzen ter kennisneming aan de raad worden aangeboden.

Artikel 9a. Lokale heffingen
Artikel 9. Financieringsfunctie

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten staat in artikel 10 welke infor-

De financieringsfunctie (treasury) is een belang-

matie de paragraaf lokale heffingen in elk geval

rijk onderdeel van het middelbeheer. Gezien de

moet bevatten. Het kan zijn dat de raad aanvullende

kwetsbaarheid van deze functie bevat artikel 212

wensen heeft voor de informatie in deze paragraaf.

Gemeentewet de expliciete bepaling dat de finan-

De uitgebreide versie heeft daarom een artikel

ciële verordening hierover regels voor het beleid en

waarin deze aanvullende informatievraag van de

de organisatie bevat. In artikel 9 van de voorbeeld-

raad wordt gedefinieerd. Als voorbeeld is opgeno-

verordeningen wordt invulling aan deze wettelijke

men dat de paragraaf lokale heffingen informatie

plicht gegeven. Het eerste lid bevat richtlijnen voor

bevat over de mate van kostendekkendheid van de

de uitvoering van de financieringsfunctie. In het

rioolrechten en afvalstoffenheffing. Overigens kan

tweede lid staan de kaders voor het financieel beleid

het artikel nog verder worden uitgebreid met de

opgesomd, die bij de uitvoering in acht moeten wor-

bepaling dat het college eens in de vier jaar de raad

den genomen. In de voorbeelden zijn de kaders in-

een nota aanbiedt voor het vaststellen van de kaders

gevuld. Een gemeente kan echter binnen de ruimte

voor het toekomstig beleid voor de lokale heffingen.

die de Wet Fido biedt, ook kiezen voor strakkere of
ruimere kaders.

Artikel 9b. Weerstandsvermogen
In de uitgebreide versie staat in het derde lid de
bepaling dat het college de raad informeert als de

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provin-

kasgeldlimiet of de rente-risiconorm dreigt te wor-

cies en Gemeenten staat in artikel 11 welke informa-

den overschreden.

tie de paragraaf weerstandsvermogen in elk geval
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moet bevatten. Het kan zijn dat de raad aanvullende

Artikel 9e. Bedrijfsvoering

wensen heeft voor de informatie in deze paragraaf.

In het Besluit Begroting en Verantwoording Pro-

De uitgebreide versie heeft daarom een artikel

vincies en Gemeenten staat in artikel 14 welke

waarin deze aanvullende informatievraag van de

informatie de paragraaf Bedrijfsvoering in elk geval

raad wordt gedefinieerd. Als voorbeeld is opgeno-

moet bevatten. Het kan zijn dat de raad aanvullende

men dat de raad in de paragraaf weerstandsvermo-

wensen heeft voor de informatie in deze paragraaf.

gen ook wordt geïnformeerd over de solvabiliteit en

De uitgebreide versie heeft daarom een artikel

de schuld per inwoner.

waarin deze aanvullende informatievraag van de
raad wordt gedefinieerd. Als voorbeeld is opgenomen dat de raad in de paragraaf Bedrijfsvoering ook

Artikel 9c. Onderhoud kapitaalgoederen

wordt geïnformeerd over de kosten, de opbouw en
het verloop van het personeelsbestand, de kosten

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provin-

inhuur derden, de huisvestingskosten, de automa-

cies en Gemeenten staat in artikel 12 welke infor-

tiseringskosten en de budgetten voor de raad, de

matie de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

griffie, de rekenkamer en de accountant.

in elk geval moet bevatten. Het kan zijn dat de raad
aanvullende wensen heeft voor de informatie in
deze paragraaf. De uitgebreide versie heeft daarom

Artikel 9f. Verbonden partijen

een artikel waarin deze aanvullende informatievraag van de raad wordt gedefinieerd. Als voorbeeld

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provin-

is opgenomen dat de raad in de paragraaf Onder-

cies en Gemeenten staat in artikel 15 welke infor-

houd kapitaalgoederen ook wordt geïnformeerd

matie de paragraaf Verbonden partijen in elk geval

over de voortgang van het geplande onderhoud en

moet bevatten. Het kan zijn dat de raad aanvullende

de omvang van het achterstallig onderhoud.

wensen heeft voor de informatie in deze paragraaf.
De uitgebreide versie heeft daarom een artikel

De navolgende leden bevatten de bepaling dat

waarin deze aanvullende informatievraag van de

het college tenminste eens in de vier jaar de raad

raad wordt gedefinieerd. Als voorbeeld is opgeno-

onderhoudsplannen aanbiedt over het onderhoud

men dat de raad in de paragraaf Verbonden partijen

openbare ruimte, het onderhoud riolering en het

per verbonden partij ook wordt geïnformeerd over

onderhoud gebouwen. Hiermee kan de raad de

de naam en vestigingsplaats van de verbonden

kaders voor het toekomstig onderhoudsniveau

partij, het financieel belang van de gemeente in de

vaststellen.

verbonden partij, de zeggenschap van de gemeente
in de verbonden partij en het publiek belang dat
met de verbonden partij wordt gediend. Overigens

Artikel 9d. Financiering

kan het artikel nog verder worden uitgebreid met
de bepaling dat het college eens in de vier jaar de

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provin-

raad een nota aanbiedt voor het vaststellen van de

cies en Gemeenten staat in artikel 13 welke infor-

kaders voor het toekomstig beleid voor verbonden

matie de paragraaf Financiering in elk geval moet

partijen.

bevatten. Het kan zijn dat de raad aanvullende
wensen heeft voor de informatie in deze paragraaf.
De uitgebreide versie heeft daarom een artikel

Artikel 9g. Grondbeleid

waarin deze aanvullende informatievraag van de
raad wordt gedefinieerd. Als voorbeeld is opgeno-

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provin-

men dat de raad in de paragraaf Financiering ook

cies en Gemeenten staat in artikel 16 welke infor-

wordt geïnformeerd over de opbouw van de korte

matie de paragraaf Grondbeleid in elk geval moet

en lange schuldpositie, de liquiditeitsplanning en de

bevatten. Het kan zijn dat de raad aanvullende wen-

rentevisie voor de komende jaren.

sen heeft voor de informatie in deze paragraaf. De
uitgebreide versie heeft daarom een artikel waarin
deze aanvullende informatievraag van de raad
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wordt gedefinieerd. Als voorbeeld is opgenomen

de balansmutaties ten grondslag liggen rechtmatig

dat de raad in de paragraaf Grondbeleid ook wordt

(zijn) verlopen.

geïnformeerd over de verwerving van gronden en

In de uitgebreide versie is daarbij de aanvullende

de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen

bepaling opgenomen dat jaarlijks wordt gecontro-

projecten.

leerd of de administratie van waardepapieren e.d.

Het tweede lid bepaalt dat het college eens in de

overeenkomt met hetgeen de gemeente daadwer-

vier jaar aan de raad een nota grondbeleid aan-

kelijk bezit en eens in de pm jaar wordt gecontro-

biedt. Met de nota kan de raad de kaders voor het

leerd of de administratie van registergoederen en

toekomstig grondbeleid vaststellen. Gemeenten die

bedrijfsmiddelen overeenkomt met het daadwerke-

voor deze laatste optie kiezen, raden wij aan de

lijke bezit. Advies is om deze laatste controle eens in

nota te combineren met de in het tweede lid van

de vier of vijf jaar uit te voeren.

artikel 8 genoemde nota over onder andere het
prijsbeleid voor de uitgifte van gronden.

Artikel 12. Misbruik en oneigenlijk gebruik
Artikel 9h. Subsidies

Artikel 12 bepaalt dat in gemeentelijke regelingen
en werkprocedures voldoende maatregelen worden

In de uitgebreide versie bepaalt artikel 3 dat bij de

getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik van

begroting en de jaarstukken een paragraaf subsidies

gemeentelijke regelingen en eigendommen te be-

wordt opgenomen. Artikel 9h van de uitgebreide

perken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het treffen

versie definieert welke informatie deze paragraaf

van voldoende verificatiemaatregelen vooraf van de

in elk geval moet bevatten. Indien een raad nog

antecedenten van een aanvrager van een gemeen-

andere gewenste paragrafen in artikel 3 opneemt,

telijke subsidie, zodat subsidies wel daadwerkelijk

zal hij in het hoofdstuk paragrafen van deze ver-

worden verstrekt aan rechthebbenden. Het treffen

ordening aanvullende artikelen moeten opnemen,

van afdoende beleid op het gebied van misbruik en

waarin de minimaal op te nemen informatie in deze

oneigenlijk gebruik maakt deel uit van het rechtma-

paragrafen wordt gedefinieerd.

tigheidoordeel van de accountant. Overigens is het
natuurlijk zo dat de afweging om hiervoor in meer
of mindere mate regels voor te stellen een politiek

Artikel 10. Administratie

besluit is dat bij de gemeenteraad en het college
thuishoort.

Onder artikel 10 zijn algemene bepalingen opgenomen voor de inrichting van de gemeentelijke admi-

De uitgebreide versie heeft als aanvulling dat ten-

nistratie. Op hoofdlijnen wordt opgedragen welke

minste eens in de vier jaar de raad een nota vaststelt

gegevens systematisch moeten worden vastgelegd

met de uitgangspunten voor het beleid voor het

en aan welke eisen deze gegevens moeten voldoen.

voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van
gemeentelijke regelingen en eigendommen.

Artikel 11. Interne controle
Artikel 13. Financiële organisatie
De accountant toetst jaarlijks van de gemeenterekening of deze een getrouw beeld geeft van

Artikel 13 geeft de uitgangspunten voor de financi-

de gemeentelijke financiën en of de (financiële)

ële organisatie. Volgens het eerste lid letter a van ar-

beheershandelingen die eraan ten grondslag liggen

tikel 160 Gemeentewet is het college bevoegd regels

rechtmatig zijn verlopen. Artikel 11 draagt het col-

vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de

lege op maatregelen te treffen opdat gedurende

gemeente. Het college wordt onder letter a, b, c en

het jaar of vooraf aan de accountantscontrole de

d van het artikel uit de verordening opgedragen be-

gemeente zelf nagaat of de cijfers in de administra-

paalde van deze regels die de financiële organisatie

ties een getrouw beeld geven en of de financiële

betreffen, vast te leggen in besluiten.

beheershandelingen die aan de baten en lasten en

De regels bedoeld onder de letters a en b kan het
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college gezamenlijk vastleggen in een organisatie-

Artikel 14. Inwerkingtreding

besluit. Hierin kunnen ook de regels voor de inrichting van de organisatie van de financieringsfunctie

De verordening treedt in de plaats van de vorige

worden opgenomen, zoals wordt bedoeld onder

op grond van artikel 212 Gemeentewet ingestelde

letter d. Een andere mogelijkheid voor het college is

verordening. Het artikel bepaalt dat de verordening

de regels voor de organisatie van de financierings-

van toepassing is op alle stukken van het genoemde

functie in een apart treasurystatuut vast te leggen.

begrotingsjaar en latere jaren. De jaarstukken van

De verordening laat deze mogelijkheid open.

het vorig begrotingsjaar moeten nog voldoen aan
de bepalingen uit de oude verordening.

Onder letter f wordt het college opgedragen ook
de kostenverdeelsleutels voor het toerekenen van
kosten aan de producten vast te leggen.

Artikel 14a. Overgangsbepalingen

De uitgebreide versie bevat onder lid 2 de aanvul-

De uitgebreide versie bevat een artikel met over-

lende bepaling dat het organisatiebesluit en het

gangsbepalingen. Hierin kunnen bepalingen worden

eventueel apart opgestelde treasurystatuut ter ken-

opgenomen waarmee voor bepaalde onderdelen de

nisgeving aan de raad worden aangeboden.

oude regels van kracht blijven of onderdelen van de
verordening pas op later tijdstip van kracht zijn dan
de inwerkingtreding van de verordening zelf.

Artikel 13a. Inkoop en aanbesteding

Het eerste lid van het artikel bepaalt dat een door
de verordening voorgeschreven nota er nog niet

Artikel 13a draagt het college op een inkoopregle-

meteen hoeft te liggen. Dit bijvoorbeeld omdat het

ment op te stellen. Bij een inkoopreglement kan

een voor de gemeente toekomstige nieuwe werkwij-

men denken aan bijvoorbeeld het uitvaardigen van

ze betreft die pas op later tijdstip wordt ingevoerd.

de regel dat de afdelingen hun buro-artikelen moe-

Het tweede lid bevat de overgangsbepaling dat voor

ten inkopen bij de leverancier bij wie de gemeente

bepaalde activa de tot dan toe gehanteerde afschrij-

een raamcontract heeft afgesloten. De regels in een

vingstermijnen blijven gelden.

dergelijk inkoopreglement moeten natuurlijk wel
Europa-proof zijn. Europese aanbestedingsregels

De leden in de uitgebreide verordening zijn voor-

maar ook nationale aanbestedingsregels moeten

beelden. Het is zaak als gemeente zelf goed na te

worden nageleefd en vormen het kader waarbin-

gaan voor welke bepalingen in de financiële veror-

nen een dergelijk inkoopreglement moet worden

dening men overgangsbepalingen nodig heeft.

opgesteld.

Artikel 15. Citeertitel
Artikel 13b. Subsidieverstrekking en
steunverlening

Artikel 15 geeft de naam, waarmee in de gemeentelijke stukken naar deze verordening moet worden

Voor de steunverlening en subsidieverstrekking aan

verwezen.

ondernemingen en instellingen zijn de Europese
staatssteunregels (artikel 87, 88 en 89 EG-verdrag),
de Europese regels voor diensten van algemeen

Vaststelling

economisch belang (artikel 86 EG-verdrag), de regels
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uit de Algemene Wet Bestuursrecht en de eigen sub-

Uitgaande stukken van de raad moeten door de

sidieverordening van de gemeente van toepassing.

burgemeester worden ondertekend (artikel 75, lid 1

Het artikel stelt dat het college beheersmaatregelen

Gemeentewet). De griffier moet de uitgaande stuk-

neemt, die er voor zorgen dat deze regelgeving

ken van de raad medeondertekenen (artikel 107c

wordt nageleefd.

Gemeentewet).

Binnen twee weken na vaststelling door de raad
moet het college de verordening aan gedeputeerde
staten zenden (artikel 214 Gemeentewet). Gedeputeerde staten kunnen te allen tijde een onderzoek
instellen naar het beheer en de inrichting van de
financiële organisatie en de verordening ex artikel
212 Gemeentewet (artikel 215 Gemeentewet).
De financiële verordening heeft enkel interne
werking en is dus niet een besluit van algemene
strekking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De verordening hoeft dan ook niet te worden
gepubliceerd, voordat zij in werking kan treden.

31

Colofon
Deze handreiking is verzorgd door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten biedt deze informatie ook
aan via zijn website www.vng.nl onder het beleidsveld gemeentefinanciën/financiële verordeningen en
besluiten/.
Redactie:
Jan van der Lei, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Met dank aan:
– Marco Gerritsen, beleidsmedewerker financiën
Gemeente Ede
– Jan-Jaap de Haan, raadslid Gemeente Leiden
– Rein Hogendorf, controller Gemeente Kapelle
– Bert Jan Smallenbroek, raadslid Gemeente
Oegstgeest
– Erik van Steden, griffier Gemeente Barneveld
– Theun Vlieger, griffier Gemeente Assen
– Eef Wanders, financieel toezicht Provincie
Gelderland
– Edwin Westphal, controller Gemeente Zaanstad
– Jan Pieter Wind, griffier Gemeente Hoogeveen
– adviseurs van Haute Finance
– Rob Ellermeijer RA, partner Ernst & Young en
voorzitter van de sectie lokale overheid
– Jet Postma, ministerie van Binnenlandse Zaken &
Koninkrijksrelaties
– Henk Satter, ministerie van Binnenlandse Zaken &
Koninkrijksrelaties

© Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
juni 2006.
Hoewel de auteur en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten deze handreiking met de uiterste zorg
hebben samengesteld, kunnen zij geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
onvolledigheid of onjuistheid, dan wel de gevolgen
daarvan.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
Telefoon (070) 3738226
www.vng.nl
32

2006/06-001

ex artikel 212 Gemeentewet

Twee voorbeelden
voor de financiële verordening

omslag lei.indd 1

16-6-2006 8:21:01

