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Gestelde vraag m.b.t. de tolerantiegrens

Geachte heer, mevrouw,

ln het presidium van 4 oktober jl. is gevraagd naar de tolerantiegrens en hoe de invulling gegeven
wordt in het geval er bijstelling dient plaats te vinden. Middels deze brief reageer ik op de gestelde

vraag.

ln de financiële verordening is een artikel opgenomen met betrekking tot de tolerantiegrens.

Het volledige artikel en een verdere toelichting op dit artikel is als bijlage bijgevoegd. Hierin is onder

andere opgenomen dat er altijd vooraf een door de raad vastgestelde begrotingswijziging nodig is.

ln principe is dit voorzien in de vastgestelde p&c cyclus. Deze cyclus kent een tweetal momenten

waarop er een wüziging kan plaatsvinden op budgetten enlof kredieten (bij de tussenrapportages).

Op deze manier kan er op voorhand besloten worden door de raad om een bijstelling wel of niet te
verwerken. ln de praktijk wordt hiermee het overgrote deel van de bijstellingen tijdig verwerkt. Maar

er kunnen zich tussentijds ook onvoorziene zaken voordoen, waarbij snel handelen vereist is
(bijvoorbeeld frictiekosten). Daarnaast komt het ook wel eens voor dat zaken voorzien hadden

moeten zijn (bijvoorbeeld bij de kosten voor de evaluatie), maar dit niet t|dig verwerkt is. ln beide

gevallen worden de bijstellingen achteraf voorgesteld in de jaarrekening. Hierdoor is wel de

rechtmatigheid geborgd.

Uiteraard dient het achteraf voorstellen van bijstellingen zo beperkt mogelijk te blijven, maar helaas
kan hier niet alt'rjd aan ontkomen worden.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geihformeerd.
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Financiële verorden ing

Artikel 4, lid 3

Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de programma's en beleidsvelden zoals
geautoriseerd in de begroting en de uitgaven op de investeringen niet worden overschreden,
met in achtneming van de tolerantiegrenzen zoals door de raad vastgesteld op € 10.000 per

beleidsveld. lndien het college een overschrijding voorziet, informeert het college de raad.
Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet
of een voorstel voor bijstelling van het beleid aan toe. Voor overschrijdingen van de
investeringskredieten kleiner dan 3% met een minimum van € 1.000 worden geen

kredietverhogingen voorgelegd.

Toelichtino op artikel 4

Autorisatie
De wet bepaalt dat het college ten laste van de gemeente slechts uitgaven kan doen tot de
bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht (artikel 189 Gemeentewet). Dit
voorschrift vormt de kern van het budgetrecht van de raad. Met het vaststellen van de
begroting geeft de raad het college toestemming (of machtiging (autorisatie)) tot het doen
van uitgaven.

De gemeenteraad van Beemster autoriseert op programmaniveau. Dat betekent dat voor
wijzigingen van het doel van een programma of voor extra uitgaven voor de uitvoering van

het programma, altijd vooraf een door de raad vastgestelde begrotingswijziging nodig is.

Begrotingswijziging
Een begrotingswijziging is een aanpassing van de begroting tijdens het begrotingsjaar. Net
zoals alleen de raad de begroting kan vaststellen kan ook de raad alleen de begroting
wijzigen.

Voor wijzigingen van het doel van een programma of voor extra uitgaven voor de uitvoering
van het programma, is altijd vooraf een door de raad vastgestelde begrotingswijziging nodig.

Hiervoor doet het college gedurende het jaar voorstellen aan de raad. Bij kredieten geldt dat
ook als tegenover de hogere uitgaven hogere baten staan (zoals extra subsidie) er
instemming van de raad is vereist voor het bijgestelde krediet. Hiermee wordt de
kredietbewaking aangescherpt. De vraag om instemming kan worden voorgelegd als
onderdeel van de tussentijdse rapportages.

Het valt binnen de beschikkingsbevoegdheid van het college om overschotten en tekorten op
producten en deelproducten binnen één programma met elkaar te compenseren en daarover
uitleg te geven bij de jaarrekening.


