Amendement
Financiële verordening – subsidies
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
- het college in artikel 5.8 een regeling voorstelt voor de zeggenschap van de raad over de subsidies
die de gemeente buiten de begroting ontvangt;
- de besteding van alle gelden die de gemeente ontvangt op de een of andere manier door de raad
moet zijn geautoriseerd;
- het college dus niet zelfstandig over geld kan beschikken;
- de raad wil borgen dat alle subsidies worden uitgegeven conform het beleid dat de raad heeft
vastgesteld of voorstaat;
- anderzijds het college voldoende handelingsvrijheid moet hebben om in het belang van de
gemeente subsidies te verwerven;
- het laatste lid van artikel 5.8a luidt: “Bij interpretatieverschillen over de correcte toepassing van
bovenstaande voorwaarden, beslist het College.”;
- het aan de raad als hoogste bestuursorgaan is om te beslissen bij interpretatieverschillen over
bepalingen in deze verordeningen, en niet aan het college;
- voor zover deze bepaling doelt op een ambtelijk advies aan het college ze niet van toepassing is
omdat het college kan afwijken van het advies (zoals bij alle adviezen) en er geen sprake is van een
interpretatieverschil
wijzigt artikel 5.8a van de concept financiële verordening als volgt

- het onderdeel “Subsidie als cofinanciering – alleen goedkeuring nodig van de raad bij projecten

waarvoor de raad nog geen financiering heeft geautoriseerd.” wordt geschrapt en vervangen door
“Subsidie als cofinanciering – altijd goedkeuring nodig van de raad.”;

- aan het artikel wordt een onderdeel toegevoegd dat luidt: “Subsidie als bijdrage in een project

(lagere gemeentelijke kosten) – eigen middelen gemeente naar beneden bijstellen middels P&C
document. Niet meer geld uitgeven en niet aan andere zaken besteden dan geautoriseerd door de
Raad voor het project. Raad informeren over de subsidie via de TILS lijst en verwerken in de
tussenrapportage of slotwijziging.”;

- het onderdeel “Bij interpretatieverschillen over de correcte toepassing van bovenstaande
voorwaarden, beslist het College.” wordt geschrapt;

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

