
Beantwoording vragen financiële verordening en treasurystatuut 2021

VVD Antwoorden / reactie:

Raadsvoorstel

1.1 d Administratieve (budget neutrale) begrotingswijzigingen in 
personele budgetten die over programma’s heen gaan, kunnen nu 
zonder goedkeuring van de Raad verwerkt worden (artikel 5 lid 7): 
Is dit wenselijk? Hoe kan de raad dan controleren of inzet op de 
juiste wijze gebeurt en wat als tekort op programma ontstaat door 
verschuiving naar ander programma?

Zoals besproken in de auditcommissie van 8 oktober gaat dit over het verdelen van 
salariskosten van eigen personeel. Omdat de programma’s een andere verdeling kennen 
dan de afdelingen (mensen kunnen op meerdere taakvelden/programma’s werken), is het 
praktisch dat wij de salariskosten in beperkte gevallen anders kunnen verdelen dan 
begroot. Het gaat per jaar slechts om minimale bedragen. Het gaat hier uitdrukkelijk over 
budgetneutrale wijzigen binnen het totaal van de begroting. 

Financiële verordening - taalkundig

Consequent gebruik raad, Raad, gemeenteraad: voorkeur één term Dit is inmiddels aangepast.

Lay-out: soms in opsomming a, b, c etc, soms 1, 2, 3 onder 
artikelen

Dit heeft met structuur te maken. Definities nummer je vaak niet als leden, maar duid je 
aan met letters of streepjes, leden van een artikel nummer je en binnen een lid van een 
artikel werk je vaak weer met letters.

Is het mogelijk een overzicht verschillen met vorige verordening 
toe te voegen

De hoofdlijnen zijn verwoord in het raadsvoorstel. De tekstuele wijzigingen zijn ondoenlijk 
om weer te geven in een was-wordt overzicht.

Financiële verordening – inhoudelijk

1.d en 1.e: advies gebruik vóór ipv voor. Tekst kan nu vreemd 
gelezen worden

Dit is inmiddels aangepast.

5.8 3e bullet: wat wordt hiermee bedoeld? De omschrijving is kort, 
staccato en voor mij niet echt duidelijk. Is later door memo 
vervallen?

Dit artikel is op verzoek van het college komen te vervallen.

5.8 4e bullet: hoe is dit nu geregeld? Nu wordt dit verwerkt in de tussenrapportage en in het voorbeeld van de MKB deal is de 
raad hierover geïnformeerd via de TILS lijst.

5.8 laatste bullet: zijn subsidies tot €50. altijd zomaar te 
verstrekken? Geen maximum aan totaal?

Dit artikel gaat over subsidies die de gemeente krijgt. Er is geen maximum opgenomen.

13.2 klopt dit? Het totaal aan overhead salariskosten delen door 
salariskosten toe te rekenen aan taakvelden? 

De berekening salariskosten overhead / totale salariskosten exclusief overhead wordt 
gebruikt om het overheadpercentage te bepalen. Dit percentage  komt als opslag boven 
op de salariskosten die worden toegerekend aan vaste activa/grondexploitaties en 
projecten. Feitelijk delen we hier de indirecte salariskosten door de directe salariskosten.

14.3 en 14.4: verschil tussen kapitaal en lening? Ik lees dit als Bij een lening wordt een langlopende lening bedoeld, bij kapitaal wordt eigen vermogen 
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kapitaal is een langlopende lening. Klopt dit? dan wel aandelen bedoeld.

14.5 is dit afwijkend van de vorige financiële verordening? Nee, is hetzelfde. 

17.f is dit dan in strijd met inzet personele budgetten over 
programma’s heen?

Nee, dit gaat over de verdeling van de salariskosten in de begroting. De administratieve 
wijziging is bedoeld voor verschillen bij de realisatie achteraf.

Bijlage D – financiële verordening 

Layout: tekst in tabellen en cellen sluit qua niveau niet altijd aan, 
verspringt. Dan onduidelijk wat bij wat hoort

Bij elk streepje staat een termijn, tenzij binnen een streepje nog subcategorieën zijn 
aangegeven. Tip leesbaarheid wordt meegenomen voor een volgende keer.

M.b.t bruggen: wanneer 40 jaar en wanneer tussen 60 en 100 
jaar?

Dat is afhankelijk van het soort brug. Bij de kredietaanvraag wordt hierbij specifiek 
aangegeven wat de termijn per brug is.

Pg 13, voorzieningen sport en zwembad: wanneer 10, 15 of 30 jaar 
bij bijv atletiekbaan, tennisbaan? 

Dat is afhankelijk van de soort investering. Inventaris is 10 jaar, technische installaties 15 
jaar en aanleg/renovatie is 30 jaar.

Vragen inzake het memo Dit memo was bedoeld voor de bespreking in de auditcommissie en maakt geen onderdeel 
uit van de stukken voor de bespreking in de informatiebijeenkomst. Derhalve de vragen 
niet beantwoord. 

aanpassing 5.8 A.1: dit lijkt op afzwakking positie/rol raad. 
Wenselijk, reden? 

waarom 5.8 3e bullet weg?

Treasury statuut – taalkundig 

4.4 worden ipv wordt Dit is inmiddels aangepast.

5.4 - na daggeld Dit is inmiddels aangepast.

6.1 Ministerie van (kleine v): Dit is inmiddels aangepast.

mogelijk overzicht verschillen met vorige, huidige statuut? De hoofdlijnen zijn verwoord in het raadsvoorstel. De tekstuele wijzigingen zijn ondoenlijk 
om weer te geven in een was-wordt overzicht. 

Treasury statuut - inhoudelijk

10 Raad: enkel wensen en bedenkingen mbt kapitaal, lening, 
garantie bedragen > € 50.000,—? Of instemming, goedkeuring. En 
wat met bedragen <?

In artikel 6 lid 3 van het treasurystatuut is geregeld dat het college de raad vooraf 
informeert en pas een besluit neemt nadat de raad in de gelegenheid heeft gehad zijn 
wensen en bedenkingen te uiten. Voor leningen, garanties*) beneden de € 50.000 is 
hiervoor een uitzondering gemaakt. 
Artikel 6 lid 3 van het treasurystatuut  is gebaseerd op artikel 160 lid 1 onder e en artikel 
169 lid 4 van de Gemeentewet. Volgens artikel 160 lid 1 onder e is de bevoegdheid te 
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besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen  een bevoegdheid van het college. 
Artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet regelt de positie van de raad aangaande 
bevoegdheden van het college die in artikel 160 zijn genoemd. Artikel 169 lid 4 luidt: “Zij 
(de leden van het college tezamen en ieder afzonderlijk) geven de raad vooraf inlichtingen 
over de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 160, lid 1, onder e, f, g en h, 
indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben 
voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad 
zijn wensen en bedenkingen ter zake ter kennis van het college heeft kunnen brengen.
Overigens blijft het college bevoegd zelfstandig een besluit te nemen. Het college kan door 
de raad geuite wensen en bedenkingen naast zich neerleggen. Daar kunnen, net als bij een 
motie, wel politieke gevolgen aan verbonden worden. Anderzijds kan het college ook 
besluiten om wensen en bedenkingen die zijn ingebracht, maar waar geen 
raadsmeerderheid voor bestond, toch mee te nemen als men dat een goed idee vindt. 
Voor leningen en garanties beneden de € 50.000 hoeft het college de raad niet te 
raadplegen. Echter, ongeacht deze afspraak, houdt de raad de bevoegdheid om over alle 
gevallen informatie te vragen, zowel voor als nadat het college een besluit heeft genomen.

*) In het aanvankelijke concept waren ook kapitaalverstrekkingen opgenomen in het 
treasurystatuut. In de actuele versie zijn die verwijderd, omdat de regelgeving hiervoor is 
vastgelegd in artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet.

10 Hoe kan raad het beste toezicht houden? Via de besluitenlijst van het college van B&W. Daarnaast kan de raad op basis van artikel 
60 lid 1 regelen van welke beslissingen van het college aan de leden van de raad 
kennisgeving wordt gedaan (Notitie informatieplicht en richtlijn actieve en passieve 
informatieplicht).

11 Bankrelatiebeheer, fin controller: hij/zij mag bankcondities en 
tarieven afspreken. Geen verder overleg, besluit nodig?

De financieel controller kan alleen samen met het afdelingshoofd Financiën & Control 
bankcondities en tarieven afspreken.

11 Financieringen en uitzettingen > 1 jaar: maximaal bedrag aan 
aan te trekken gelden?

Financieringen en uitzettingen kunnen aangegaan worden voor zover hiervoor budgettaire 
ruimte beschikbaar is voor de lasten van de aan te trekken gelden. Indien er geen 
budgettaire ruimte is, zal hiervoor een besluit van het college van B&W noodzakelijk zijn 
en zal de raad hierover bij de tussenrapportage geïnformeerd worden.

CDA Antwoorden / reactie:
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Algemeen

Het onderdeel uitgangspunten voor het financieel beleid uit de 
titel lijkt mij op het eerste oog meer uitgewerkt dan in de geldende 
verordening. Teveel inkaderen van het politieke proces?

Is gelijk aan de vorige verordening. Verder politieke vraag. 

2.3. De uitwerking/invulling van de programma’s kan/zal een 

behoorlijk politiek element hebben. SoE mag dat niet belemmeren. 

Is het überhaupt mogelijk en/of wenselijk  om op dit niveau al 

direct beleidsindicatoren e.d. vast te stellen?

SoE is juist bedoeld om de raad te helpen in haar kaderstellende rol. Voor politieke 
discussie is daarbij nog altijd volop ruimte. Helpt puur voor gedachtevorming 
(=methodiek).
Beleidsindicatoren zijn binnen diverse programma’s nu ook al opgenomen, is niet nieuw. 

5.1. Discussie. Ook naar aanleiding gebrek aan kennis van de raad 
die nu een probleem is (de presentatie op 2-3 was een grote 
bijspijkeroefening).

Discussie, derhalve geen vraag.

5.6 Idem. Discussie, derhalve geen vraag.

5.7. Discussie. Dit onderwerp is besproken in de auditcommissie van 8 oktober 2020 en na dat overleg zo 
opgenomen in verordening. 

5.8. Discussie. Het begrip subsidie is in de verordening niet 
gedefinieerd. Ik kan me voorstellen dat de gemeente bijdragen 
krijgt die voor de voorgestelde regeling tellen als subsidie maar 
geen subsidie zijn.

Begrip subsidie is opgenomen in de verordening. 

6 e 8  Discussie. Goedkeuring vragen bij dreigende overschrijding 
van een krediet in plaats van rapporteren achteraf moet bij grotere 
bedragen standaard worden.

Discussie, derhalve geen vraag.

7. Discussie. Betrekken bij 5.1? Discussie, derhalve geen vraag.

9,. Waarom dit hier? Die notitie moet trouwens ook nog aangepast 
worden.

Staat ook als artikel 9 in oude verordening. 

14. Idem. Deze tekst is aangepast conform de modelverordening van de VNG. 

15. Leges vaststellen door college? Mag dat wel? Leges worden door raad vastgesteld via de Legesverordening, bedoeld zijn hier 
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privaatrechtelijke tarieven zoals kosten voor aanleggen uitrit (Besluit privaatrechtelijke 
tarieven 2021). Basis: art. 160, lid 1 sub e Gemeentewet. 

19. Is dit de regeling voor de nieuwe rechtmatigheidscontrole? 
Uitleg gewenst.

Nee, is tekst zoals deze ook in oude verordening stond. 

Zoals besproken bij de presentatie over de rechtmatigheidsverantwoording zal er voor de 
inhoudelijke interne controle bij Weert niet veel veranderen. Deze voldoet al aan de 
vereisten voor de rechtmatigheidsverantwoording. 
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