ARTIKEL 212 VERORDENING GEMEENTE ALBRANDSWAARD 2015
Artikelsgewijs commentaar over Wijzigingen ten opzichte van VNG-modelverordening en AWverordening 2014
N.B.: de VNG-modelverordening 2014 met indeling in hoofdstukken en artikelen wordt als
uitgangspunt genomen. De vijf aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn ook verwerkt.
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepaling
Er zijn begrippen uit AW-verordening aan VNG-verordening toegevoegd en enkele eruit verwijderd.
Bijvoorbeeld: het begrip ‘subprogramma’ is uitgelegd als synoniem voor het VNG-modelbegrip
‘prioriteit’.
Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording
Artikel 2 Programma-indeling
Titel is gewijzigd, want AW-verordening noemt dit Programmabegroting. Voorts tekst VNGverordening geheel aangehouden.
Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken
Toegevoegd zijn de leden 5 en 6 van de AW-verordening.
Artikel 4 Kaders begroting
Tekst AW-verordening artikel 3a geheel overgenomen, want voldoet.
Artikel 5 Autorisatie begroting en investeringskredieten
Tekst VNG-verordening overgenomen met wijziging van lid 5 dat dit geldt bij elke nieuwe investering
en niet boven een bepaald bedrag. Aanbevelingen RKC hierover zijn overgenomen.
Geschrapt is lid 4 van artikel 4 AW-verordening met ‘brandzaakbepaling’. Deze wordt in
Albrandswaard niet noodzakelijk geacht.
Artikel 6 Tussentijdse rapportage
Tekst artikel 5 AW-verordening overgenomen, want voldoet.
Artikel 7 Informatieplicht
Tekst artikel 5a AW-verordening is aangepast overgenomen, want in overeenstemming gebracht met
de Wet gemeenschappelijke regelingen. Tussentijdse rapportages GR BAR bevatten in de regel
namelijk ook begrotingswijzigingen en deze moeten de zienswijzeprocedure doorlopen.
Tekst VNG-verordening is als lid 4 opgenomen met grensbedragen ad € 100.000 zoals ook in het
Treasurystatuut is bepaald. Toegevoegd is de zinsnede dat dit lid niet van toepassing is op
vastgesteld beleid en zaken die in de programmabegroting zijn opgenomen.
Artikel 8 EMU-saldo
Dit artikel is gevolg van nieuwe wetgeving. Aanbeveling RKC wordt hiermee overgenomen.
Hoofdstuk 3 Financieel beleid
Artikel 9 Waardering en afschrijving vaste activa
Tekst VNG-verordening is geheel overgenomen. Nota Activabeleid eens per vier jaar aan de raad aan
te bieden. Artikel 7 lid 1 AW is ingevoegd.
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Artikel 10 Voorziening oninbare vorderingen
De wat uitgebreidere tekst van de VNG-verordening is overgenomen.
Artikel 11 Reserves en voorzieningen
Tekst VNG-verordening is overgenomen. Ten opzichte van de AW-verordening is aangegeven dat de
kadernota eens in de vier jaar wordt gemaakt.
Artikel 12 Kostprijsberekening
Tekst artikel 10 AW-verordening is geheel overgenomen, want voldoet.
Artikel 13 Prijzen economische activiteiten
Dit is een nieuw artikel.
Artikel 13a Aanbesteding en inkoop
Dit is een ingevoegd artikel en komt van artikel 16 AW-verordening met dien verstande dat de raad
eens in de vier jaar het door het college voorgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid vaststelt.
Hetgeen staande praktijk in AW is.
Artikel 14 Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen
Tekst artikel 11 AW-verordening is geheel overgenomen, want voldoet.
Artikel 15 Financieringsfunctie
Tekst artikel 12 AW-verordening is overgenomen met uitzondering van lid 3. Dit lid is vervangen door
lid 4 VNG-verordening met een gewijzigde tekst die in de lijn ligt van de toelichting. Toegevoegd is dat
een verstrekte garantie wordt opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting. In de Toelichting
wordt de reden hiervan uitgelegd, namelijk dat deze vervolgens onderdeel uitmaakt van de berekening
van het weerstandsvermogen en daarmee inzicht verschaft in het risico van de garantie.
Hoofdstuk 4 Paragrafen
Dit hele hoofdstuk (artt. 16-22) is nieuw opgenomen conform de VNG-verordening met kleine
wijzigingen.
Artikel 16 Lokale heffingen
Conform.
Artikel 17 Financiering
Conform.
Artikel 18 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Lid 1 sub d van de modelverordening ‘Ontwikkeling van de som voorraden bouwgrond, onderhanden
werk en overige voorraden als percentage van de gemeentelijke inkomsten’ wordt geschrapt. De som
voorraden enzovoorts is ook opgenomen in het (geheime) projectenboek bij het Meerjaren Perspectief
Ontwikkelingsprojecten. Dit wordt als voldoende beschouwd.
Artikel 19 Onderhoud kapitaalgoederen
Conform.
Artikel 20 Bedrijfsvoering
Sub f Concerncontrol is toegevoegd.
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Artikel 21 Verbonden partijen
Conform.
Artikel 22 Grondbeleid
Verwezen wordt naar het MPO.
Hoofdstuk 5 Financiële organisatie en financieel beheer
Dit is hoofdstuk 4 van de AW-verordening.
Artikel 23 Administratie
Tekst artikel 13 AW-verordening is geheel overgenomen, want voldoet.
Artikel 24 Financiële organisatie
Tekst artikel 15 AW-verordening is geheel overgenomen, want voldoet.
Artikel 25 Interne controle
De meer uitgebreide tekst VNG-verordening is overgenomen.
Artikel 26 Intrekken oude verordening en overgangsrecht
Spreekt voor zich.
Artikel 27 Inwerkingtreding en citeertitel
Spreekt voor zich.
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