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Middenbeemster, 9 juni 2015 
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
Met dit raadsvoorstel bieden wij u een geactualiseerde versie van de verordening ex artikel 
212 Gemeentewet aan. Deze verordening staat ook wel bekend als de Financiële 
verordening. Reden voor de nieuwe verordening is de verwerking van een aantal wijzigingen 
in wet- en regelgeving en een aantal beleidsmatige ontwikkelingen. Een financiële 
verordening is wettelijk verplicht. Een nieuw vastgestelde financiële verordening of een 
wijziging er van moet het college binnen twee weken na vaststelling door de raad aan 
gedeputeerde staten zenden. Met de financiële verordening kan de gemeenteraad nadere 
invulling geven aan zijn kader stellende rol voor de financiële functie van de gemeente. 
Bijvoorbeeld door te regelen dat de raad met twee tussenrapportages wordt geïnformeerd 
over de uitvoering van de begroting. 
In de vorige verordening was het niveau van de autorisatie van de budgetten in de begroting 
door de gemeenteraad op programmaniveau. Vanuit het oogpunt van versterking van het 
horizontale toezicht door de raad wordt de autorisatie op het niveau van beleidsvelden 
gelegd. 
Ook is een  keuze gemaakt voor het inhoudelijk behandelen van begrotingswijzigingen. Een 
dreigende overschrijding van een budget of investeringskrediet hoort het college, als deze 
bekend wordt, aan de raad te melden. Maar de behandeling van de hieruit volgende 
begrotingswijzigingen of bijstelling van beleid kan bij de behandeling van de 
tussenrapportages plaatsvinden. 
 
Oplossingsrichting 
Naast de hiervoor genoemde wijzigingen zijn ten opzichte van het model uit 2012 in de ter 
vaststelling voorliggende financiële verordening 2015 de volgende onderwerpen gewijzigd of 
hebben een plek in de verordening gekregen. De wijzigingen staan hieronder kort toegelicht. 
• Voor het zicht op de financiële positie is de ontwikkeling van de hoogte van de schuld 

van de gemeente van groot belang. In de nieuwe verordening heeft de schuldpositie 
uitdrukkelijk een plaats gekregen in het vierde lid van artikel 3 over de inrichting van de 
begroting. In de verordening is nu vastgelegd dat in de paragraaf financiering niet alleen 
de stand van de schuld moet worden gemeld, maar ook de ontwikkeling van de schuld in 
de jaren daarna. Dit is overigens al in praktijk gebracht in de begroting 2015. 

• Vanwege de invoering van het schatkistbankieren is het artikel over de 
financieringsfunctie (artikel 12) vereenvoudigd. Wel zijn nadere regels over het aangaan 
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van garanties en het verstrekken van zekerheden (artikel 13) toegevoegd om de 
besluitvorming over de verlening er van te verbeteren. 

• In de verordening is de scheiding duidelijker verwoord tussen de bevoegdheden van het 
college om regels te stellen voor de ambtelijke organisatie (artikel 160 Gemeentewet) en 
de bevoegdheid van de raad om de uitgangspunten voor de financiële organisatie te 
formuleren (artikel 212 Gemeentewet). De bevoegdheden van de raad zijn in de 
verordening ingeperkt tot het formuleren van alleen uitgangspunten waaraan het college 
gevolg moet geven bij het formuleren van beleid en het stellen van interne regels voor de 
inrichting van de financiële organisatie (artikel 15 Interne controle en artikel 16 Financiële 
organisatie). 

• In de afschrijvingstabel zijn enkele investeringscategorieën toegevoegd zoals kunststof 
sportvelden (kunstgrasvelden), investeringen gemaakt van composiet, die een veel 
langere levensduur hebben dan andere materialen en investeringen in waterbeheer. 
Verder zijn de afschrijvingstermijnen op enkele investeringen gelijk getrokken naar de 
werkelijke levensduur. De afschrijvingstermijnen van lopende investeringen worden niet 
gewijzigd. Het financiële effect van de aanpassingen van afschrijvingstermijnen is 
minimaal omdat het investeringen betreffen die over lange termijnen van 20 tot 50 jaar 
worden afgeschreven. 

 
Voor het overige hebben kleine redactionele wijzigingen in wet en regelgeving zoals 
bijvoorbeeld in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten een plaats 
gekregen. 
 
Meetbare doelstelling 
Geen. 
 
Financiële consequenties 
De actualisatie van de afschrijvingstermijnen van toekomstige investeringen leidt tot geringe 
financiële verschuivingen tussen de jaren. In de begroting van 2016 zal dit worden verwerkt. 
 
Overige consequenties 
Geen. 
 
Monitoring evaluatie 
Geen. 
 
Voorgesteld besluit 
Vaststellen van de Financiële verordening gemeente Beemster 2015 
 
Communicatie/Participatie 
Binnen twee weken na vaststelling van de verordening door de raad moet deze aan 
gedeputeerde staten worden gezonden. 
  
 


