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Onderwerp
Gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet (GW).
Voorstel
1.
2.

Vaststellen van de gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet.
Vaststellen van het gewijzigde treasurystatuut.

Inleiding
Voortschrijdend inzicht betreffende de inrichting van de financiële administratie en het
financieel beleid als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving maken aanpassing van
de verordening ex artikel 212 GW noodzakelijk. De voorbeeldverordeningen van de VNG
zijn een goede leidraad voor de aanpassingen die in Weert doorgevoerd dienen te worden.
Beoogd effect/doel
In de gewijzigde financiële verordening krijgen de gevolgen van wijzigingen in wet- en
regelgeving een plaats.
Argumenten
Te noemen zijn de wet HOF, het nieuwe hoofdstuk Overheid en overheidsbedrijven in de
Mededingingswet en aanpassing van de wet Fido in verband met schatkistbankieren. Ook
is de verordening aangepast op beleidsmatige ontwikkeling op het gebied van
gemeentefinanciën. Zo is er meer aandacht voor de schuldpositie van gemeenten
voorgeschreven door een uitgebreidere verantwoording in de begroting en
gemeenterekening.
De belangrijkste wijzigingen worden onderstaand kort toegelicht:
1. De eventuele procedurele gevolgen voor een gemeente van de wet Houdbare
Overheidsfinanciën hebben in een nieuw artikel “Emu-saldo (artikel 11) een plaats
gekregen;
2. De procedurele eisen voor de gemeente die volgen uit het hoofdstuk 4b
Overheden en overheidsbedrijven in de Mededingingswet, hebben in een nieuw
artikel “Prijzen en economische activiteiten” (artikel 15) een plaats gekregen. In
artikel 14 zijn de uitgangspunten voor de kostprijsberekening als gevolg van de
overheadsystematiek (wijziging BBV) aangepast;
3. Voor een oordeel over de gezondheid van de financiële positie is de ontwikkeling
van de hoogte van de schuld van de gemeente van groot belang. Het onderwerp
schuldpositie is afgelopen decennia bij gemeenten ondergesneeuwd, doordat alle
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4.

aandacht werd opgeëist door het eigen vermogen. In de gewijzigde verordening
heeft de schuldpositie uitdrukkelijk een plaats gekregen in artikel 1, artikel 3 lid 2,
en in artikel 18 over de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing;
Er is in de gewijzigde verordening een striktere scheiding aangebracht tussen de
bevoegdheden van het college regels te stellen voor de ambtelijke organisatie
(artikel 160 Gemeentewet) en de bevoegdheid van de raad om de uitgangspunten
voor de financiële organisatie te formuleren. De gewijzigde verordening beperkt
zich tot het formuleren van alleen uitgangspunten waaraan het college gevolg
moet geven bij het formuleren van beleid en het stellen van interne regels voor de
inrichting van de financiële organisatie (artikel 19, 20 en 21 interne controle).

Kanttekeningen en risico’s
N.V.T.
Financiële gevolgen
N.V.T.
Uitvoering/evaluatie
N.V.T.
Communicatie/participatie
Het vaststellen van de financiële beheersverordening valt onder de bevoegdheid van de
gemeenteraad.
De verordening ex artikel 212 GW 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.
Advies raadscommissie
Bijlagen
Verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Pagina 2

Nummer raadsvoorstel: RAD-001323

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27-09-2016;

besluit:
1.
2.

De gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet (GW) vast te stellen.
Het gewijzigde treasurystatuut vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 02-11-2016.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

