
 

 

 
 
 
 

 

Amendement 
 
Financiële verordening – goedkeuring van afwijkingen begroting 
 
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 het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is; 
- de raad het budgetrecht heeft; 
- de raad bepaalt hoeveel geld hij waarvoor over heeft;  
- de rekenkamer meermaals heeft aangegeven dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol 

moet verstevigen; 
- de raad voldoende middelen moet hebben om goed inhoud te kunnen geven aan zijn 

verantwoordelijkheid als hoogste bestuursorgaan; 
- een goede sturing van en controle op de besteding van de gemeentelijke uitgaven een van die 

middelen is; 

- de financiële verordening deze sturing en controle regelt; 
 
verder overwegende dat 
 

- artikel 5.6 van de concept-verordening luidt: “ Begrotingsafwijkingen die per programma kleiner zijn 
dan 2% van het programmabudget, met een maximum van € 200.000, worden via vaststelling van 
de jaarrekening door de raad geaccordeerd”; 

- deze bepaling het mogelijk maakt dat het college geld uitgeeft dat de raad niet beschikbaar heeft 
gesteld; 

- hierdoor de mogelijkheid wordt geschapen om structureel meer geld uit te geven dan is begroot; 
- de raad daardoor voor voldongen feiten wordt geplaatst; 
- de raad aan de voorkant wil bepalen of er meer geld nodig is of dat de ambitie wordt bijgesteld; 
- de modelverordening van de VNG in artikel 5.4 voorziet in een bepaling daarvoor;  
 
wijzigt de concept financiële verordening voorstel als volgt 
 
artikel 5.6 wordt geschrapt en vervangen door een nieuw lid 5.6  met de tekst van artikel 5.4 van de 
modelverordening van de VNG die luidt: 
“Het college informeert de raad als het verwacht, dat de lasten van een taakveld of een prioriteit de 
geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden, de investeringsuitgaven van een investeringskrediet 
het geautoriseerde investeringskrediet dreigen te overschrijden, of de baten van een taakveld of een 
prioriteit de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. De raad geeft aan of hij een voorstel wil 
voor het wijzigen van de geautoriseerde lasten van het taakveld of de prioriteit, voor het wijzigen van 
het geautoriseerde investeringskrediet, of voor het bijstellen van het beleid.” 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
CDA-fractie  fractie PvdA  fractie DUS Weert Fractie Duijsters 
 
H. Stals  L. Heuvelmans  C. Beenders  K. Duijsters 

Besluitvorming: verworpen.  


