Amendement
Financiële verordening – informatie bedrijfsvoering
Raad 2 juni 2021, agendapunt 24, financiële verordening
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 2 juni 2021;
gezien het voorstel van het college van B&W voor de vaststelling van de Financiële verordening
gemeente Weert 2021 en het Treasurystatuut gemeente Weert 2021;
overwegende dat
- de raad als hoogste bestuursorgaan voldoende inzicht moet hebben in de bedrijfsvoering, in elk
geval wegens zijn verantwoordelijkheid voor de kosten en de samenhang met het inhoudelijk beleid
(formatie in verhouding tot taken);
- in de huidige opzet van de begroting en de jaarrekening de informatie over diverse aspecten van de
bedrijfsvoering summier is (paragraaf bedrijfsvoering en onderdeel overhead);
- het model van de VNG voor de financiële verordening een artikel bevat dat luidt
“In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de
verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten in ieder geval op:
a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten;
b. de kosten van inhuur derden;
c. de huisvestingskosten;
d. de automatiseringskosten;
e. de budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer en de accountant; en
f. […]”;
wijzigt de concept financiële verordening als volgt

- de tekst van artikel 3 “De begroting en jaarstukken zijn ingericht conform het gestelde in het Besluit
Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV)” wordt artikel 3 lid 1;

- aan artikel 3 wordt een lid 2 toegevoegd dat luidt:

“In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de
verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten in ieder geval op:
a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten;
b. de kosten van inhuur derden;
c. de huisvestingskosten;
d. de automatiseringskosten;
e. de budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer en de accountant.”

en gaat over tot de orde van de dag.
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Besluitvorming: verworpen.

