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Het ontwerp van de verordening is op 13 november 2019 in de auditcommissie besproken
De commissie is positief over de voorgestelde verhoging van de grens van € 10.000 naar
€ 25.000. Deze verhoging is passend bij de verantwoordelijkheden van raad en college.

Als toelichting hierop: De raad stelt de begroting voor een bepaald jaar vast, zowel wat
betreft beleid als budget. Dit gebeurt door middel van een programma indeling, in het geval
van Beemster betreft dit I programma's. Elk programma heeft een totaalbudget (zowel
baten als lasten), welke opgebouwd is uit de budgetten voor alle zogenaamde beleidsvelden
die in dit betreffende programma zijn opgenomen. De raad heeft het budget van het totaal
per programma besloten, het college heeft de bevoegdheid te schuiven met de budgetten
binnen één programma. Als het niet lukt om binnen het budget van een programma te
blijven dient het college vooraf)toestemming aan de raad te vragen voor budgetophoging.
Deze toestemming is nu bij een ophoging van € 10.000 of meer en wordt € 25.000 of meer.
ln de financiële verordening is verder vastgelegd dat over alle afwijkingen per beleidsveld
boven dit grensbedrag en bij 3o/o overschrijding en/of afwijken van meer dan het
grensbedrag op investeringskredieten, verantwoording afgelegd moet worden. Deze
verantwoording vindt plaats door middel van tussenrapportages en de jaarrekening.
Nu is deze verantwoording over alle afiruijkingen van € 10.000 of meer en dat worden alle
afintijkingen van € 25.000 of meer.

De commissie heeft bij de behandeling op 13 november ingebracht:
- Artikel 7 (informatieplicht): in de toelichting op de verordening staat dat "besluiten van

het college voor het doen van privaatrechtelijke rechtshandelingen moeten passen
binnen de kaders van het beleid dat door de raad is vastgesteld".

- Artikel 8 (artikel 213a ondezoeken): in de toelichting op de verordening staat dat "het

college de raad schriftelijk informeert over de gehouden onderzoeken".
De commissie heeft aangegeven dat dit in de artikelen zelf vermeld zou moeten worden.
Het college heeft dit niet overgenomen om reden van de komende harmonisatie van de
verordeningen in het kader van de fusie en met de opmerking dat dit niets afdoet aan het
feit dat aan deze bepalingen uitvoering moet en wordt gegeven.

Advies:
De commissie adviseert om deze bepalingen in de artikelen zelf op te nemen. Dit is
logischer nu het gaat om verplichtingen voor het college.
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