RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering d.d.: 28 maart 2017
Voorstelnummer: AW/12/03
Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel tot: Vaststellen van de Financiële verordening 2017 gemeente Rozendaal

Datum behandeling in B&W: 7 maart 2017
Aan de Raad
Voorstel
Vast te stellen de Financiële Verordening (op grond van art 212 Gemeentewet)
Inleiding
Door de wijzigingen in de administratieve voorschriften (BBV) per 1 januari 2017 is een aanpassing
van de financiële verordening noodzakelijk. Wanneer bijgaande nieuwe verordening wordt
vastgesteld voldoen we aan alle wettelijke regels hieromtrent.
In de raadsvergadering van 31 januari 2017 is het voorstel voor een nieuwe financiële verordening
door ons college teruggenomen omdat de BGR bezwaren uitte tegen het voorgestelde artikel 5.6 dat
ons college de bevoegdheid gaf om uitgaven te doen die de begroting overschrijden met een
maximum van €10.000 per keer en een maximum van €25.000 per jaar. De BGR achtte dit artikel
strijdig met artikel 189.3 van de Gemeentewet.
Wij hebben onderzocht of deze bepaling noodzakelijk is om ons college financiële armslag te geven
wanneer bijvoorbeeld in de regionale samenwerking financiële bijdragen van de gemeente Rozendaal
noodzakelijk blijken. Daarover is overleg gepleegd met de accountant.
Daarbij is gebleken dat ons college op grond van de “Kadernota Rechtmatigheid 2016” van de
commissie BBV armslag heeft om in voorkomende gevallen uitgaven te doen ter hoogte van 1% van
de goedkeuringstolerantie. Dergelijke uitgaven zullen vervolgens altijd worden gemeld in de Turap.
De accountant heeft desgevraagd bevestigd dat de kadernota bij de beoordeling van de
rechtmatigheid van de uitgave wordt gehanteerd. Deze kadernota vormt de grondslag voor de
accountant bij het bepalen van de rechtmatigheid van uitgaven.
Wij hebben om die reden artikel 5.6 uit de verordening verwijderd.
De tekst van de “Kadernota Rechtmatigheid 2016” van de commissie BBV ligt in het raadsdossier ter
inzage.
Argumenten
De voorgeschreven aanpassingen in de BBV zijn reeds verwerkt in de vastgestelde begroting 2017
maar worden door middel van deze nieuwe financiële verordening ook formeel in onze regelgeving
vastgelegd.
blad 1 van 2

Hierbij is de modelverordening van de VNG gehanteerd waarbij deze is toegespitst op de
Rozendaalse situatie.
Een aantal zaken is in Rozendaal niet van toepassing en deze zijn derhalve weggelaten (bv:
immateriële vaste activa, precario/honden/parkeerbelasting, rentelasten).
Nieuw zijn de afschrijvingstermijnen voor activa die verplicht geactiveerd moeten worden (voorheen
mochten deze investeringen wel geactiveerd worden, maar deden de meeste gemeenten dit niet). Het
gaat hierbij om bijvoorbeeld wegen en openbare verlichting.
Ook wordt beschreven hoe de kosten aan de taakvelden worden toegerekend teneinde de
kostendekkendheid van de leges te kunnen berekenen (artikel 12). Voorheen werd dit middels de
kostenverdeelstaat in de begroting afgedekt. Nu dient de manier van berekening opgenomen te
worden in de financiële verordening.
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