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Financiële beheersverordening

Voorstel 

1. In te stemmen met de gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet;
2. In te stemmen met de gewijzigde bijlagen behorend bij de verordening ex artikel 

212 Gemeentewet 
3. De gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde verordening ex artikel 212 

Gemeentewet vast te stellen;
4. De gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde bijlagen behorend bij de 

verordening ex artikel 212 Gemeentewet vast te stellen.
5. De gemeenteraad voor te stellen de notitie Informatieplicht en richtlijn actieve en 

passieve informatieplicht gemeente Weert vast te stellen.

Inleiding 

Wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderingen binnen de organisatie zorgen ervoor 
dat de financiële verordening en de bijlagen regelmatig herzien moeten worden. In 2016 is 
de verordening al gewijzigd als gevolg van aanpassingen in wet en regelgeving. Eind vorig 
jaar is de p&c-cyclus al gewijzigd via een separaat raadsvoorstel. In de voorliggende 
herziening zijn de veranderingen die de gewijzigde p&c-cyclus met zich meebrengen in de 
verordening en bijlagen verwerkt. Tevens is de kans benut om de teksten in de 
verordening en bijlagen daar waar mogelijk te vereenvoudigen, te verduidelijken en aan te 
scherpen, het kopiëren van bestaande wetgeving te reduceren en de consistentie tussen 
verordening en bijlagen aan te passen.

Weert, 
26-09-2017 
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Beoogd effect/doel 

Een actuele financiële verordening en actuele bijlagen.

Argumenten 

De belangrijkste wijzigingen in de verordening zijn:
1. Verscherping van de rapportagecriteria bij tussentijdse rapportages (artikel 6)

 Budgetafwijkingen kleiner dan €5.000 worden financieel niet bijgesteld met 
uitzondering van kapitaalkredieten.

 Budgetafwijkingen groter dan € 25.000 worden toegelicht in de tussentijdse 
rapportages

2. Vastleggen informatieplicht van het college aan de raad. (artikel 9)
3. Budgetoverhevelingen vinden in principe plaats bij de slotwijziging (artikel 7)
4. Vastlegging van de plicht een normen- en toetsingskader vast te stellen. (artikel 20)

De belangrijkste wijzigingen in de bijlagen zijn:
1. Notitie waardering en afschrijving vaste activa en rente

De activeringsgrens van activa is opgeschoven van €5.000 naar €10.000 (artikel 3)
2. Treasurystatuut

 Het gebruik van derivaten is niet meer toegestaan (artikel 3)
 Door invoering van het verplicht schatkistbankieren is het opvragen van ratings 

van financiële instellingen bij het uitzetten van middelen niet meer nodig. Dit is 
dan ook geschrapt. (artikel 6)

 Het vastleggen van de criteria bij het verstrekken van leningen aan derden. 
(artikel 10)

Voor een verdere uitwerking wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico’s 

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen 

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie 

De voorliggende financiële verordening treedt in werking per 1-1-2018

Communicatie/participatie 

Het vaststellen van de financiële verordening valt onder de autorisatie van de 
gemeenteraad.

De financiële verordening heeft enkel interne werking en is dus niet een besluit van 
algemene strekking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De verordening hoeft 
dan ook niet te worden gepubliceerd, voordat deze in werking kan treden.

Overleg gevoerd met 

Intern:

N.v.t.
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Extern:

N.v.t.

Bijlagen 

1. Verordening ex artikel 212 Gemeentewet
2. Bijlage A Rapportage afwijkingen en opschoning kredieten
3. Bijlage B Raamkrediet
4. Bijlage C Notitie waardering en afschrijving vaste activa en rente
5. Bijlage D Treasurystatuut
6. Bijlage E Criteria budgetoverhevelingen)+ bijlagen
7. Notitie Informatieplicht en richtlijn actieve en passieve informatieplicht gemeente 

Weert.
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