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Onderwerp

Actualisatie financiële 212-verordening Albrandswaard

GEADVISEERDE BESLISSING
De Financiële verordening Albrandswaard 2017 vast te stellen

Inleiding

In de financiële verordening van de gemeente worden de algemene kaders van de programma- 
begroting, de spelregels voor het financiële beleid, het financieel beheer en de financiële organisatie 
opgesteld.
Het VNG-model 2016 en de Albrandswaardse 212-verordening uit 2015 zijn als uitgangspunten 

genomen. Op enkele plaatsen zijn nog kleine redactionele wijzingen aangebracht die verband 
houden met taalfoutjes.
Deze verordening is voorbereid in de auditcommissie.

Beoogd effect

De financiële organisatie, beleid en beheer van de gemeente Albrandswaard is actueel en naar de 
behoefte van de raad ingericht.

Argumenten

1. Dan voldoet de verordening weer aan de hogere regelgeving
De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor gemeenten volgen elkaar in 

rap tempo op. Dat maakt dat de 212-verordening Albrandswaard 2015 al weer aan actualisering toe 
is.

2 Juridisch is het niet juist om verplichtingen van de GR BAR in deze verordening te regelen 
De vorige verordening is opgesteld een jaar na de start van de GR BAR. Toen was het nog logisch om 
extra zekerheden te stellen om als raad volledig geïnformeerd te blijven. De gemeenschappelijke 
regeling GR BAR is vastgesteld door de raad en deze regelt onder meer de wijze waarop met de 
financiële stukken wordt omgegaan.



Kanttekeningen

1. Mogelijk moeten we over een jaar weer de verordening aan passen
Het BBV is dynamische regelgeving. De financiële inrichting en controlerende taak van gemeenten 
moeten aan steeds veranderende eisen voldoen. Dat betekent dat een 212-verordening ook een 

dynamisch - dus kortlopend - karakter heeft.

Overleg gevoerd met

Inhoudelijk voorbesproken met de auditcommissie van 28 maart 2017.

Financiën

Er zijn geen financiële gevolgen aan verbonden.

Communicatie

Het college zendt binnen twee weken na vaststelling de verordening aan gedeputeerde staten.

Uitvoering

Deze verordening is geldig vanaf begrotingsjaar 2017.

Bijlagen

1. 1210938 Financiële verordening Albrandswaard 2017
2. 1210941 Verschillenlijstje Financiële verordening 2017 versus 2015

Albrandswaard, 27 maart 2017 

De griffier van gemeente Albrandswaard,

mr. R. van derTemp<


