Ter bespreking in Auditcommissie van 8-10-2020
De financiële verordening ligt momenteel ambtelijk onder de loep om deze te actualiseren en te
vernieuwen. Bepaalde onderwerpen uit de verordening vergen meer tijd om deze uit te diepen en
vervolgens te verwerken in de verordening. We willen gaan voor actualiteit en kwaliteit. Het is de
planning om deze in het voorjaar van 2021 (vóór de Kadernota) naar de Raad te brengen. De
uiterste deadline daarbij is april en zoveel eerder als mogelijk is.
We willen ter voorbereiding graag een tweetal onderwerpen met u bespreken. Deze worden
onderstaand genoemd.

1. Autorisatie door de Raad voor overheveling personele lasten over programma’s:
de Raad autoriseert de baten en lasten per programma (zie ook onderstaande tekst uit de
financiële verordening). Dit impliceert dat er een nieuwe autorisatie nodig is door de Raad
op het moment dat er verschuivingen in baten/lasten plaatsvinden tussen programma’s.
Op het onderdeel personele lasten kan dit geregeld plaatsvinden en is de omvang van de
verschuiving soms minimaal, maar toch……. In dat kader willen we de Raad via de
auditcommissie voorleggen hoe zij erover denken om deze personele verschuivingen te
mogen verwerken met een administratieve begrotingswijziging (dus zonder goedkeuring
van de raad), vallend uiteraard binnen het totale budgettaire kader inzake personeel.
Graag willen we met de commissie daarover in gesprek gaan.
Tekst uit verordening:
Artikel 5. Autorisatie
1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale
baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen (inclusief de
prioriteiten en vervangingsinvesteringen).

2.

Grensbedrag te activeren investering:
om de staat van activa niet op te blazen met veel kleine investeringsbedragen en mede
gelet op de administratieve verwerking hiervan, kan een grensbedrag worden aangegeven.
Bij de gemeente Weert is momenteel een grensbedrag voor het totale investeringsbedrag
van € 10.000 vastgesteld. Bedrijfsmiddelen onder dit grensbedrag zullen direct in het jaar
van aanschaf ten laste van het resultaat worden gebracht, tenzij er voor deze middelen
een voorziening bestaat. Graag willen wij deze grens ophogen naar € 25.000,-.
We nemen u graag mee in de overwegingen hierbij.
Tekst uit bijlage bij verordening:
Bijlage C onderdeel 3b:
Onder investeringen van grote(re) omvang worden verstaan alle investeringen boven de
€ 10.000.

