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Inleiding. 

Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel 

uit de Gemeentewet zegt dat de financiële verordening de uitgangspunten voor het financieel beleid en regels 

voor  het  financieel  beheer  en  de  inrichting  van  de  financiële  organisatie  moet  bevatten.  De  elementen 

financieel  beleid,  financieel  beheer  en  financiële  organisatie  komen  terug  in  de  hoofdstukindeling.  De 

hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan achtereenvolgens over deze onderwerpen.  

Het eerste  lid  van  artikel 212 Gemeentewet  stelt  aanvullende eisen  aan de  inhoud  van de  verordening. De 

verordening moet waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en interne controle wordt 

voldaan.  Ook  deze  eisen  vindt  men  terug  in  de  indeling  van  de  verordening.  Zo  behandelt  het  tweede 

hoofdstuk de verantwoording over de uitvoering van de begroting.  

In hoofdstuk 3 zijn kaders voor het  financieel beleid en  in hoofdstuk 5 kaders voor de  financiële organisatie 

opgenomen. Deze kaders maken samen de interne controle, waaronder de controle op de rechtmatigheid van 

de  (financiële)  beheershandelingen,  mogelijk.  Regels  over  interne  controle  zelf  staan  in  hoofdstuk  4,  het 

hoofdstuk  over  het  financieel  beheer.  De  interne  controle  richt  zich mede  op  de  rechtmatigheid  van  de 

(financiële) beheershandelingen.  

Het tweede lid van artikel 212 Gemeentewet geeft aan welke regels in elk geval in de verordening moeten zijn 

opgenomen. De verordening moet in elk geval regels bevatten voor waardering en afschrijving van vaste activa, 

grondslagen  voor  de  berekening  van  tarieven  en  prijzen  en  de  algemene  doelstellingen  en  te  hanteren 

richtlijnen  en  limieten  voor  de  financieringsfunctie.  Deze  regels  zijn  opgenomen  in  het  hoofdstuk  3,  het 

hoofdstuk over het financieel beleid.  

Toelichting op de artikelen. 

Artikel 1. Definities 

Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het 
Besluit  begroting  en  verantwoording  Provincies  en  Gemeenten  (BBV)  en  het  Besluit  accountantscontrole 
Provincies  en  Gemeenten.  Overige  begrippen  uit  de  verordening  worden  in  artikel  1  van  de  verordening 
gedefinieerd. 
 
Artikel 2. Programmabegroting 
 
Dit  artikel  bevat  bepalingen  over  de  inrichting  van  de  begroting  en  de  jaarstukken.  De  indeling  van  de 
programma’s  worden  bij  aanvang  van  iedere  raadsperiode  door  de  raad  vastgesteld.  Het  BBV  bepaalt  in 
aanvulling hierop dat het college de producten aan de programma’s toewijst. 
 
Op  grond  van  artikel  189 Gemeentewet berust het budgetrecht bij de  raad. De  raad neemt uiteindelijk de 

beslissing welke  bedragen  zij  voor  taken  en  activiteiten  op  de  begroting  beschikbaar  stelt. Gedurende  het 

begrotingsjaar  kan  de  raad  op  grond  van  artikel  192  Gemeentewet  besluiten  nemen  tot wijziging  van  de 

begroting. De gemeente kan slechts uitgaven doen voor de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht 

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

keuze is vertaald naar het beschikbaar stellen van budgetten per programma.  

 



Op grond van artikel 8 BBV lid 4 kan een gemeente de baten en lasten van een programma onderverdelen in 

baten en lasten voor clusters. Omdat er wel behoefte bestaat aan inzicht op clusterniveau is er een aanvullend 

lid opgenomen. Het  lid bepaalt dat de raad op voorstel van het college de clusters per programma vaststelt. 

Met het vaststellen van de clusters worden de programma’s ingedeeld conform het vierde lid van artikel 8 BBV.  

Daarbij  is een aanvullend  lid op genomen, dat bepaalt dat op voorstel van het college de raad niet‐financiële 

indicatoren  per  programma  vaststelt.  Het  is  het  zogenaamde  SMART‐maken  van  de  begroting.  Dit  is  geen 

wettelijke  plicht.  Overigens  bepaalt  het  artikel  niet  dat  elke  nieuwe  raadsperiode  de  gehele  begroting  en 

jaarstukken overhoop moeten worden gehaald. In de meeste gevallen is dat niet raadzaam. Als de indeling en 

gebruikte  indicatoren de vorige  raadsperiode goed  zijn bevallen, kunnen deze ongewijzigd opnieuw worden 

vastgesteld. In andere gevallen zijn (kleine) bijstellingen of wijzigingen meestal voldoende.  

Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken  

Het eerste  lid bevat de bepaling dat de  lasten en baten onder de programma’s  in de begroting per  cluster 

worden weergegeven. Door deze bepaling  is het bijvoegen  van de productenraming bij de begroting en de 

productrealisatie bij het jaarverslag niet meer nodig.  

De  verplichting  in  het  BBV  om  in  de  begroting  aandacht  te  besteden  aan  de  investeringen  wordt  nader 

uitgewerkt  in  lid 2 door te bepalen dat er bij de uiteenzetting van de financiële positie een overzicht van de 

investeringen wordt gegeven.  

Het vierde  lid bepaald dat het college verantwoording aflegt over de uitvoering van de programma’s aan de 

hand van de 3 “W‐vragen”. Hier wordt verantwoording afgelegd over de kaders zoals gesteld bij de begroting. 

De opzet van de begroting wordt in deze gevolgd. 

Tot  slot  is de aanvullende bepaling opgenomen dat de begroting en de  jaarstukken naast de door het BBV 

verplichte paragrafen een overzicht subsidies bevatten.  

Artikel 3a. Kaders begroting  

Hierin staan een aantal uitgangspunten die het college bij het opstellen van deze stukken in acht moet nemen. 

Dit in aanvulling op de bepalingen van de artikelen 189 en 193 Gemeentewet, het BBV en het achterliggende 

document bij het BBV uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en  lasten provincies en gemeenten (in 

dit document staan in aanvulling op het BBV de basisregels voor het opstellen van de ontwerpbegroting en de 

meerjarenraming).  

Het eerste lid van het artikel bepaalt dat de gemeenteraad vooraf aan het opstellen aan de begroting (voor de 

zomer) een nota wordt aangeboden waarin de hoofdlijnen  voor het beleid en de  financiële  kaders  voor de 

komende  jaren  zijn  vastgelegd.  De  kaders  geven  richting  aan  het  college  voor  het  opstellen  van  de 

ontwerpbegroting en de meerjarenraming. Deze systematiek wordt in veel gemeenten toegepast.  

Artikel 4. Autorisatie begroting  

Artikel 4 bevat nadere regels voor de autorisatie van de begroting.  

In lid 2 staat dat het college bevoegd is overschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van baten te dekken 

binnen het desbetreffende programma.  

Bij uitzondering kan het  college  zich beroepen op een  “brandzaak”. Terstond na het  collegebesluit dient de 

raad  hiervan  per  brief  geïnformeerd  te  worden.  De  financiële  uitwerking  van  de  brandzaak  zal  in  de 

eerstvolgende tussentijdse rapportage tot uitdrukking komen.  

 



Artikel 5. Tussentijdse rapportage  

Een belangrijk onderdeel van de planning en controlcyclus voor de raad zijn de tussenrapportages. Op basis van 

tussenrapportages wordt de raad geïnformeerd over de uitputting van budgetten en investeringskredieten en 

de voortgang van de uitvoering van het beleid. De eerste rapportage dient voor het zomerreces door de raad te 

zijn vastgesteld, de tweede rapportage voor het eind van het boekjaar. Naast de tussenrapportages informeert 

het  college uiteraard de  raad over  relevante afwijkingen en ontwikkelingen welke  zich voordoen buiten het 

stramien van de tussenrapportages. 

Het laatste lid is opgenomen voor een nadere invulling van de informatieplicht van het college aan de raad. Het 

betreft een uitwerking van het vierde lid van artikel 169 Gemeentewet. Dit verplicht het college vooraf aan het 

aangaan van bepaalde verplichtingen de raad  inlichtingen te verstrekken  indien de raad daar om verzoekt of 

indien de uitoefening van deze bevoegdheden van het college  ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente. 

Deze bepaling ontslaan het college niet van de informatieplicht in andere gevallen. Ook moeten besluiten van 

het college voor het doen van privaatrechtelijke rechtshandelingen passen binnen de kaders van het beleid dat 

door de raad is uiteengezet. 

Artikel 5a. Informatieplicht  

Er is een aanvullend artikel opgenomen waarin de informatieplicht is geregeld van het college aan de raad met 

betrekking tot de begroting, de  jaarstukken, de tussentijdse rapportage en overige  financiële stukken van de 

GR BAR. 

Artikel 6. Investeringen  

In dit artikel wordt vastgelegd hoe de raad bij het vaststellen van de financiële positie, de investeringskredieten 
autoriseert. De  autorisatie  van deze  kredieten  zou  anders  als  gevolg  van het door  gemeenten  gehanteerde 
lasten en batenstelsel buiten de boot vallen.  Investeringen van gemeenten worden voornamelijk geactiveerd 
en drukken zodoende in het jaar van aanschaf niet op de onder de programma’s verantwoorde lasten. 
In 2009 heeft de gemeente Ridderkerk een nieuw  financieel  instrument  ingevoerd om de  jaarlijkse boeggolf 
aan kapitaallasten terug te dringen: het  investeringsvolume.  In dit artikel  is het principe opgenomen van het 
investeringsvolume zoals dat in de begroting 2012 heeft vorm gekregen.  

Artikel 7. Waardering en afschrijving vaste activa  

In het tweede lid van artikel 212 Gemeentewet is onder letter a de uitdrukkelijke bepaling opgenomen dat de 

financiële verordening in elk geval de regels voor waardering en afschrijving van activa bevat.  

Het  BBV  laat  een  aanzienlijke  beleidsvrijheid  aan  gemeenten  voor  het  zelf  vaststellen  van  de  eigen 

afschrijvingsmethodieken  en  afschrijvingstermijnen.  Hierbij  geldt  wel  het  criterium  dat  gemeenten  de 

afschrijvingsmethodiek en afschrijvingstermijn van een actief met economisch nut moeten afstemmen op de 

verwachte economische levensduur. Indien dit wordt nagelaten, wordt het getrouwe beeld van de jaarrekening 

namelijk aangetast.  

De  nadere  invulling  van  het  activabeleid  is  opgenomen  in  de  nota  activabeleid  die  door  het  college wordt 

vastgesteld en ter kennisname aan de raad wordt gezonden.  

Artikel 8. Voorziening oninbare vorderingen 

 Voor  de  oninbaarheid  van  vorderingen  moet  een  gemeente  een  voorziening  vormen.  Bij  het  artikel  is 

onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke aanslagen en heffingen die het karakter hebben van bulkfacturen 

en  overige  vorderingen.  Voor  de  genoemde  gemeentelijke  aanslagen  en  heffingen  wordt  een  voorziening 

getroffen op basis van een het historisch percentage van oninbaarheid. Een individuele beoordeling per aanslag 

of heffing  is bij dit  soort  vorderingen namelijk  zeer bewerkelijk. Wel  zal een accountant eisen dat de grote 



jongens onder deze vorderingen  toch  individueel worden beoordeeld. Hiervoor  is  in het  lid een aanvullende 

bepaling opgenomen. De overige vorderingen worden eveneens individueel beoordeeld op oninbaarheid. 

Artikel 9. Reserves en voorzieningen  

Lid  1  bepaalt  dat  het  college  een  nota  over  de  reserves  en  voorzieningen  aan  de  raad  aanbiedt. Met  het 

vaststellen van deze nota stelt de raad de kaders vast voor de vorming van reserves en voorzieningen.  In de 

reguliere  planning&control  producten  wordt  gerapporteerd  over  onttrekkingen  en  toevoegingen  aan  de 

reserves.  

Artikel 10. Kostprijsberekening  

Artikel  212  Gemeentewet  bepaalt  in  het  tweede  lid,  letter  b  dat  de  verordening  in  ieder  geval  bevat  de 

grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en tarieven 

voor rechten. De grondslag voor de prijzen en tarieven vormt de samenstelling van de kostprijs van de diensten 

waarvoor prijzen  en heffingen  in  rekening worden  gebracht. Het  gaat met name om de  kostentoerekening 

waaraan leges en heffingen zijn verbonden.  

In artikel 10 van de verordening  staan de kaders voor de bepaling van de kostprijzen van de gemeentelijke 

diensten. Lid 1 van het artikel bepaalt dat de kostprijs bestaat uit de directe kosten en de indirecte kosten die 

direct met de dienst samenhangen.  

Het tweede  lid bepaalt dat onder de  indirecte kosten ook worden verstaan bijdragen aan voorzieningen voor 

noodzakelijke vervanging  van betrokken activa en de  compensabele BTW. Hiermee wordt  invulling gegeven 

aan de mogelijkheid die artikel 229b Gemeentewet biedt.  

De kaders in het artikel vormen de basis waarbinnen het college haar systematiek van kostentoerekening kan 

vormgeven en de kostenverdeelsleutels voor de toerekening van indirecte kosten kan vaststellen.  

Artikel 11. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen  

Het vaststellen van de tarieven voor belastingen, rechten en leges is een bevoegdheid van de raad, die niet kan 

worden gedelegeerd (artikel 156 Gemeentewet). Het eerste lid van het artikel bepaalt dat de raad de tarieven 

voor de belastingen, rioolrechten en afvalstoffenheffing jaarlijks vaststelt.  

Het vaststellen van de prijs voor een gemeentelijke dienst of de  levering van goederen of werken (welke niet 

vallen onder artikel 229 Gemeentewet, dus niet zijnde gemeentelijke “belastingen”)  is een privaatrechtelijke 

besluit.  Dergelijke  besluiten  zijn  een  bevoegdheid  van  het  college  (eerste  lid,  letter  e  artikel  160 

Gemeentewet).  

Daar waar bij het vaststellen van de prijs voor een gemeentelijke dienst of de levering van goederen of werken 

een publiek belang in het geding is en prijzen lager dan marktconform worden vastgesteld, is het aan de raad 

om het publiek belang te definiëren en het college kaders mee te geven voor het afwijken van marktconforme 

prijzen. Het  tweede bepaalt dat de raad eens  in de vier  jaar deze kaders voor de prijzen voor gemeentelijke 

diensten en de verhuur en verkoop van onroerend goed vaststelt.  

Het derde  lid bepaalt dat de besluiten voor het vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van prijzen ter 

kennisneming aan de raad worden aangeboden.  

Artikel 12. Financieringsfunctie  

De financieringsfunctie (treasury) is een belangrijk onderdeel van het middelbeheer. Gezien de kwetsbaarheid 

van deze functie bevat artikel 212 Gemeentewet de expliciete bepaling dat de financiële verordening hierover 

regels  voor  het  beleid  en  de  organisatie  bevat.  In  artikel  12  van  de  verordening wordt  invulling  aan  deze 



wettelijke plicht gegeven. Het eerste lid bevat richtlijnen voor de uitvoering van de financieringsfunctie. In het 

tweede lid wordt verwezen naar het Treasurystatuut, waarin de kaders voor het financieel beleid staan.  

Het verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties mogen gemeenten alleen 

uit  hoofde  van  de  publieke  functie  (artikel  2  Wet  Fido).  Daarbij  bepaalt  het  tweede  lid  van  artikel  160 

Gemeentewet  dat  een  besluit  tot  de  oprichting  van  en  de  deelneming  in  stichtingen,  maatschappen, 

vennootschappen,  verenigingen,  coöperaties  en  onderlinge  waarborgmaatschappijen  niet  eerder  wordt 

genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis 

van het college heeft kunnen brengen.  

Het derde lid van deze verordening stelt aanvullende eisen aan dergelijke besluiten. Het publieke belang moet 

door het college worden gemotiveerd.  

Daarbij  draagt  de  verordening  het  college  op  bij  het  aangaan  van  dergelijke  overeenkomsten  zo mogelijk 

zekerheden  (bijv. hypotheek) te bedingen. Dit  laatste  is zeker als het om grote bedragen gaat,  iets om op te 

letten. Als bij een gemeente wordt aangeklopt  voor bijvoorbeeld een  lening of garantiestelling dan hebben 

banken in veel van die gevallen er niet al te veel vertrouwen in.  

Artikel 13. Administratie  

Onder artikel 13 zijn algemene bepalingen opgenomen voor de inrichting van de gemeentelijke administratie. 

Op hoofdlijnen wordt opgedragen welke gegevens systematisch moeten worden vastgelegd en aan welke eisen 

deze gegevens moeten voldoen.  

Artikel 14. Interne controle  

De accountant toetst jaarlijks van de gemeenterekening of deze een getrouw beeld geeft van de gemeentelijke 

financiën en of de  (financiële) beheershandelingen die eraan  ten  grondslag  liggen  rechtmatig  zijn  verlopen. 

Artikel  14  draagt  het  college  op  maatregelen  te  treffen  opdat  gedurende  het  jaar  of  vooraf  aan  de 

accountantscontrole de gemeente zelf nagaat of de cijfers in de administraties een getrouw beeld geven en of 

de  financiële  beheershandelingen  die  aan  de  baten  en  lasten  en  de  balansmutaties  ten  grondslag  liggen 

rechtmatig (zijn) verlopen.  

Artikel 15. Financiële organisatie  

Artikel 15 geeft de uitgangspunten voor de financiële organisatie. Volgens het eerste lid letter a van artikel 160 

Gemeentewet  is het college bevoegd  regels vast  te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente. 

Het college wordt onder  letter a, b, c en d van het artikel uit de verordening opgedragen bepaalde van deze 

regels die de financiële organisatie betreffen, vast te leggen in besluiten.  

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

regels  voor  de  inrichting  van  de  organisatie  van  de  financieringsfunctie  zijn  opgenomen  in  een  apart 

treasurystatuut.  

Artikel 16. Inkoop en aanbesteding  

Artikel 16 draagt het college op een inkoopreglement op te stellen. De regels in een dergelijk inkoopreglement 

moeten  natuurlijk  wel  Europa‐proof  zijn.  Europese  aanbestedingsregels  maar  ook  nationale 

aanbestedingsregels  moeten  worden  nageleefd  en  vormen  het  kader  waarbinnen  een  dergelijk 

inkoopreglement moet worden opgesteld.  

Artikel 17 en 18. Inwerkingtreding en intrekken oude verordeningen 



De  verordening  treedt  in  de  plaats  van  de  vorige  op  grond  van  artikel  212  Gemeentewet  ingestelde 

verordening.  Het  artikel  bepaalt  dat  de  verordening  van  toepassing  is  op  alle  stukken  van  het  genoemde 

begrotingsjaar  en  latere  jaren.  De  jaarstukken  van  het  vorig  begrotingsjaar  moeten  nog  voldoen  aan  de 

bepalingen uit de oude verordening.  

Artikel 19. Citeertitel  

Artikel  19  geeft  de  naam,  waarmee  in  de  gemeentelijke  stukken  naar  deze  verordening  moet  worden 

verwezen.  

Vaststelling  

Uitgaande  stukken  van  de  raad  moeten  door  de  burgemeester  worden  ondertekend  (artikel  75,  lid  1 

Gemeentewet).  De  griffier  moet  de  uitgaande  stukken  van  de  raad  medeondertekenen  (artikel  107c 

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. 

 

 


