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Samenvatting:
ln de voorliggende verordening zijn wijzigingen opgenomen omtrent het geven van
toelichtingen op de baten en lasten van de programma's en beleidsvelden zoals geautoriseerd
in de begroting. ln de verordening was de toelichtingsgrens € 10.000, deze is in deze
verordening opgehoogd naar € 25.000.

Bij de behandeling van de tussentijdse rapportage in de raad bedoeld in artikel 6, lid 1, doet
het college voorstellen voor het wijzigen van de baten en lasten van de programma's en

beleidsvelden zoals geautoriseerd in de begroting, het wijzigen van de geautoriseerde
investeringskredieten en het bijstellen van het beleid.
Voor overschrijdingen van de investeringskredieten kleiner dan 3o/o worden geen
kredietverhogingen voorgelegd. Bij een overschrijding van 3o/o enlof materiële overschrijding
groter dan € 25.000 moet een aanvullende kredietaanvraag aan de raad ter goedkeuring
worden voorgelegd.
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Middenbeemster, 11 Íebruari 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Met de financiële verordening kan de gemeenteraad nadere aanvulling geven aan zijn kader
stellende rol voor de financiële functie van de gemeente.

De vorige financiële verordening dateert uit 2017. Het college heeft de grens van
toelichtingen op de beleidsvelden verhoogd van € 10.000 naar € 25.000 en de
activeringsgrens van activa van economisch en maatschappelijk nut verhoogd van € 10.000
naar € 25.000.

Oplossingsrichtingen :

De hierboven genoemde wijzigingen worden opgenomen in de nieuwe financiële verordening

ln de auditcommissie is het voorliggende concept van de financiële verordening besproken.
Er is door de leden van de auditcommissie aangegeven dat een tweetal aanpassingen
gewenst zijn:
1. Artikel 7 van de verordening aanvullen met de tekst die opgenomen is bij artikel 7 in de

toelichting. Dit betreft de informatieplicht.
2. Artikel I van de verordening aanvullen met de tekst die opgenomen is bij artikel I in de

toelichting. Dit betreft de 2134 onderzoeken.
Deze voorgestelde aanpassingen zijn niet in deze voorliggende versie van de financiële
verordening venrerkt. De reden hiervan is dat het in verband met de harmonisatie van de
verordening raadzamer is de passages hetzelfde te houden.
Overigens laat het onverlet dat de uitvoering van de financiële verordening gelijk is, met of
zonder deze aanpassingen.

Meetbare doelstel lingen :

Vaststelling van kaders voor het financiële beleid en de inrichting en uitvoering van de
financiële functie.

Fi nanciële consequenties/risico's :

Niet van toepassing

Communicatie:

De financiële verordening 2020 wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Binnen twee
weken na vaststelling door de raad moet het college de verordening aan gedeputeerde staten
zenden (artikel 214 Gemeentewet). De financiële verordening heeft externe werking en dient
te worden gepubliceerd, voordat zij in werking kan treden.
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Monitori ng/evaluatie:

Niet van toepassing

Voorstel:

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 de fìnanciële verordening gemeente Beemster

2020 vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de financiële verordening gemeente

Beemster 2017.

burgemeeste r en wethouders van Beemster,

Biilaoen:
- raadsbesluit
- Financiële verordening gemeente Beemster 2020

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.J.C. Welage
secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2020,

BESLUIT:

De financiële verordening gemeente Beemster 2020 vast te stellen en te bepalen dat die in
werking treedt op de dag na die waarop deze is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari

2020.

De financiële verordening gemeente Beemster 2017 per gelijke datum in te trekken

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 10 maart2020

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


