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Onderwerp 

Financiële verordening 2015 gemeente Albrandswaard 

Geadviseerde beslissing raad 

De Financiële verordening 2015 van de gemeente Albrandswaard vast te stellen. 

Inleiding 
In de financiële verordening van de gemeente worden de algemene kaders van de 
programmabegroting, de spelregels voor het financiële beleid, het financieel beheer en de financiële 
organisatie opgesteld. 
De (nieuwe) Financiële verordening 2015 van de gemeente Albrandswaard met ingangsdatum 1 
januari 2015 is op uw initiatief en verzoek opgesteld. Deze verordening is voorbereid in de 
auditcommissie. 
Beoogd effect 
Deze nieuwe financiële verordening is opgesteld omdat: 

• Er bij vaststelling van de financiële verordening 2014 door u als raad is bepaald dat deze voor 
1 jaar geldig was en per 1-1-2015 een evaluatie en actualisatie uitgevoerd zou worden; 

• Actualisering op basis van de nieuwe modelverordening van de VNG wenselijk is geacht; 
• Er een nieuwe raad is aangetreden in 2014 die graag de financiële spelregels wilde 

heroverwegen; 
• De Rekenkamercommissie op basis van onderzoek aanbevelingen heeft gedaan die in deze 

nieuwe verordening zijn verwerkt/opgenomen; 
zodat deze verordening weer actueel is en voldoet aan alle huidige wettelijke eisen (art. 212 
Gemeentewet) en behoeften van u als raad. 
Relatie met beleidskaders 
Deze nieuwe verordening 2015 heeft een ingangsdatum van 1-1-2015 en is het beleidskader (de 
kapstok) van het gemeentelijk financieel beleid. In aanvulling op deze verordening gelden nog een 
aantal documenten waarin het gekozen beleid en de bijbehorende bevoegdheden in detail zijn 
uitgewerkt, zoals: 

• Treasurystatuut gemeente Albrandswaard 
• Nota Activabeleid 
• Nota Reserves en Voorzieningen 

Argumenten 
De financiële verordening is gebaseerd op artikel 212 Gemeentewet en geldt als basis waarop de raad 
haar controlerende taak kan inrichten en uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat deze verordening 
voorziet in de verwachtingen en behoeften van u als raad. 

Overleg gevoerd met 
Portefeuillehouder Financiën 
Financiën GR-BAR 
Controller Albrandswaard 

Kanttekeningen 
Met de voorgestelde aanpassingen ten opzichte van de oude verordening 2014 is rekening gehouden 



met actuele wet- en regelgeving, specifieke wensen van u als raad en met een efficiënte 
uitvoerbaarheid in de GR-BAR. Genoemde aanpassingen zijn een aanscherping van de oude 
verordening en hebben daarom geen risico in zich. 

Evaluatie/monitoring 
Op uw verzoek zal deze verordening elke 4 jaar worden geëvalueerd en, indien gewenst, worden 
geactualiseerd. 

Financiën 
Er zijn geen financiële gevolgen aan verbonden. 

Bijlagen 
1. 147608 Toelichting Verschillen oude versus nieuwe Financiële verordening 

Albrandswaard, 16 februari 2015 


