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Hoofdstuk 1  inleidende bepalingen    

  Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen:  

     - afdeling 

     - Administratieve organisatie 

     - Financieel beheer 

   Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom niet meer 
genoemd in de verordening van de gemeente Ridderkerk. 

     Toegevoegd: 

     - GR BAR 

     - Standaardpakket 

    - Maatwerkpakket 

  Deze definities zijn toegevoegd ten gevolge van de oprichting van de GR-BAR. 

Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording    

  Artikel 2. Programmabegroting art. 2 Niet meer opgenomen: 

     - lid 4: Het college draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens 
van de geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten. Dit is verplaatst 
naar artikel 3 lid 4. 

     Toegevoegd: 

     Lid 1: Deze programma indeling kan indien gewenst worden onderverdeeld in 
cluster- of sub-programma's. 

  Artikel 3. Inrichting begroting en 
jaarstukken  

 - Toegevoegd: 

     - Lid 1: Bij de begroting worden onder elk van de programma's de lasten en 
baten, eventueel per cluster, weergegeven en bij de jaarstukken worden onder 
elk van de programma’s de gerealiseerde lasten en baten per cluster 
weergegeven. 
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     - Lid 2: de uiteenzetting van de financiële positie van investeringen. Het overzicht 
van de stand van zaken van de investeringen wordt door dit lid toegevoegd als 
standaard bij de begroting. 

     - Lid 3: overzicht van geautoriseerde investeringen en de uitputting van deze 
kredieten. Het overzicht van de stand van zaken van de investeringen wordt door 
dit lid toegevoegd als standaard bij de jaarrekening. 

     - Lid 4: de 3 W vragen en de afwijkingen hierop. Stond in de huidige verordening 
onder artikel 2 lid 4. Is hier herschreven. 

     - Lid 5: een overzicht van de begrotingsrechtmatigheid bij de rekening.  
     - Lid 6: een overzicht van subsidies bij de rekening en begroting. 
     - Lid 7: de wettelijke termijnen worden in acht genomen bij het vaststellen van de 

begroting en rekening. 
  Artikel 3a. Kaders begroting  art. 3 Niet meer opgenomen: 

     De specifieke data van het indienen en het vaststellen van de kadernota. Deze 
specifieke data worden opgenomen in de bestuurlijke planning. 

  Artikel 4. Autorisatie begroting  art. 4.2 Toegevoegd: 

     - Lid 1: De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de lasten en de 
baten per programma. In de huidige verordening was dit niet helder omschreven. 
Op deze manier wordt het expliciet gemaakt. 

     - Lid 3: Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad doet het college 
voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten en 
investeringsvolume en bijstellingen van het beleid. In de huidige verordening was 
dit niet helder omschreven. Op deze manier wordt het expliciet gemaakt. 

     - Lid 4: "Brandzaak" staat in de huidige verordening onder artikel 7 lid 5. Dit is 
verplaatst naar het nieuwe artikel 4 lid 4. 

  Artikel 5. Tussentijdse rapportage  art. 7  Niet meer opgenomen: 

     - Lid 1: In het begin van het lopende begrotingsjaar biedt het college de raad een 
raadsinformatiebrief aan. De verplichting om de raad te informeren is er altijd. Het 
is dus niet nodig om te wachten tot het begin van het jaar om dan een 
raadsinformatiebrief op te stellen. Het college kan / moet de raad altijd 
informeren. 



Bijlage 4 

3 
 

WORDT WAS Verschillen 

  
 Financiële verordening Gemeente 

Ridderkerk 2014 

Financiële veror-
dening Gemeente 
Ridderkerk 2012 

  

    

     Toegevoegd: 

     -  Lid 1: Rapportages worden opgesteld over de eerste drie en de eerste acht 
maanden over de afwijkingen op de begroting.  

     - Lid 3: In de tussentijdse rapportages worden afwijkingen toegelicht op de 
oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van programma's en 
investeringskredieten in de begroting groter dan 10% van het oorspronkelijke 
budget op productniveau met een minimum van € 25.000. In de huidige 
verordening is een bedrag van € 50.000 opgenomen. 

     - Lid 4: voor afwijkingen groter dan € 100.000 per gebeurtenis is een raadsbesluit 
nodig. Dit is toegevoegd om de raad tijdig inzicht te geven in de bijstellingen van 
de begroting, alsmede gelijkgetrokken in de drie verordeningen om de kans op 
fouten door de ambtelijke organisatie te verkleinen. 
 

  Artikel 5a. Informatieplicht    Geheel toegevoegd:  

     - Lid 1: de P&C-documenten van de GR BAR worden door het college, voorzien 
van de advies, voorgelegd aan de raad, zodat deze: 
a. bij de begroting en jaarrekening een zienswijze indienen, 
b. de tussentijdse rapportage voor kennisgeving aannemen. 
Dit is toegevoegd om de verhouding tussen de GR BAR en de gemeente weer te 
geven. 

     - Lid 2: als de zienswijze niet wordt overgenomen informeert het college de raad 
z.s.m. 
Dit is toegevoegd om de verhouding tussen de GR BAR en de gemeente weer te 
geven. 

     - Lid 3: het college informeert de raad tijdig over: 
a. Treasurystatuut 
b. Quickscan fiscale kansen en bedreigingen 
c. Transitie activa 
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  Artikel 6. Investeringen  art. 9 Niet meer opgenomen:  
- Lid 3: Het college voert de investeringslijst uit. De uitvoering van de begroting is 
de taak van het college. Daaronder valt ook de investeringslijst, zodat het 
overbodig is afzonderlijk aan te geven dat het college de investeringslijst uitvoert. 

   Toegevoegd: 
- Lid 3: Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de 
begroting zijn opgenomen, legt het college voorafgaand aan het aangaan van 
verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het vaststellen van 
een investeringskrediet aan de raad voor. Met deze bepaling wordt het 
budgetrecht van de raad voor investeringskredieten benadrukt. Dit kan via aparte 
voorstellen of via de tussenrapportages. 

    

  Artikel 7. Waardering en afschrijving 
vaste activa  

art. 10 Norm was: activa onder € 10.000 niet afschrijven. Wordt: ongeacht welk bedrag 
afschrijven. Hiertoe is gekozen om een eenduidig beleid te hebben en dit 
verkleint de kans op ambtelijke vergissingen. De raad is wel bevoegd om hiervan 
af te wijken middels een raadsbesluit. 

   

Hoofdstuk 3 Financieel beleid    

  Artikel 8. Voorziening oninbare 
vorderingen 

art. 11 Geen wijzigingen 

    

  Artikel 9. Reserves en voorzieningen  art. 12 Niet meer opgenomen: 

     - Lid 2: De termijn van 3 maanden van vaststellen na aanbieding. Een termijn is 
niet meer opgenomen, omdat in de praktijk dit een irrelevante bepaling is 
gebleken.  
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  Artikel 10. Kostprijsberekening  art. 13 Toegevoegd: 

     - Lid 2: Indirecte kosten worden betrokken bij de bijdragen aan en de 
onttrekkingen van voorzieningen en bestemmingsreserves voor de noodzakelijke 
vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde 
activa en zoals voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten de 
compensabele BTW. Kostprijsberekeningen zijn in elk geval noodzakelijk voor 
het vaststellen van de tarieven voor lokale heffingen. Hiervoor geldt een 
maximum van 100% van de kosten. Door toevoeging van lid 2 is de beschrijving 
van in de kostprijs te betrekken elementen volledig.  

     - Lid 4: Voor specifieke projecten kan een afwijkende rentepercentage worden 
gehanteerd. Dit wordt bij een afzonderlijk besluit vastgesteld. In de praktijk zijn er 
uitzonderingen op de omslagrente. Voorbeelden hiervan zijn de rente van 
uitstaande geldleningen die in een contract vastliggen en de rente voor 
grondexploitaties. Zonder lid 4 zou toepassen van een afwijkend rentepercentage 
onrechtmatig zijn. 

    

  Artikel 11. Vaststelling hoogte 
belastingen, rechten, heffingen en prijzen  

  Geheel toegevoegd: 

     - Lid 1: het college doet jaarlijks een voorstel van de hoogte van de tarieven voor 
belastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. 

     - Lid 2: jaarlijkse nota met kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van 
onroerende goederen. 

     - Lid 3: eens in de 4 jaar een nota met de kaders voor de prijzen van 
gemeentelijke diensten anders dan genoemd in lid 2. 

     - Lid 4: besluiten voor het vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van 
prijzen worden ter kennisneming aangeboden aan de raad. In artikel 10 zijn 
bepalingen opgenomen voor het vaststellen van kostprijzen voor gemeentelijke 
diensten. In artikel 11 wordt het beleidskader daarvoor geregeld. 
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  Artikel 12. Financieringsfunctie  art. 14 Niet meer opgenomen: 

     - Lid 2: het Financieringsstatuut 2001 blijft onverkort van kracht. In 2009 is het 
Financieringsstatuut 2001 ingetrokken en daarvoor in de plaats is gekomen het 
door de raad vastgestelde Financieringsstatuut 2009. Zolang dit door de raad 
vastgestelde Financieringsstatuut niet is ingetrokken blijft dit van kracht. Een 
afzonderlijke bepaling die dit regelt is overbodig. Wanneer overeenkomstig dit 
nieuwe artikel 12 ons college een treasurystatuut heeft vastgesteld kan het 
Financieringsstatuut van de raad worden ingetrokken. 

     Toegevoegd: 

     - Lid 2: Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie richtlijnen 
in acht die uitvoering geven aan prudent treasurybeleid. 

     - Lid 3: Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het 
aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het 
college indien mogelijk zekerheden. 

     - Lid 4: het treasurystatuut. (opstellen en vastleggen en voorleggen) Het college 
wordt met deze bepaling opgedragen beleidsregels voor het uitvoeren van de 
financieringsfunctie op te stellen. 

Hoofdstuk 4 Financieel beheer en interne 
controle 

   

  Artikel 13. Administratie  art. 15 Geen 

    

    

  Artikel 14. Interne controle  art. 6 Niet meer opgenomen: 

     - Lid 2: de termijn van vaststellen 

     - Lid 3: registratie en ontwikkelingen van de bezittingen. Voor het grootste deel 
zijn de artikelen die in de oude verordeningen waren opgenomen bij interne 
controle nu verplaatst naar de financiële regeling van de GR-BAR, aangezien de 
interne controle voornamelijk plaatsvindt binnen de BAR-organisatie. 
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Hoofdstuk 5 Financiële organisatie    

  Artikel 15. Financiële organisatie  art. 16 Toegevoegd: 

     - Lid 2: De besluiten genoemd onder de letters a en b van het eerste lid worden 
ter kennisneming aan de raad aangeboden. Bij dit nieuwe artikel 15 is het lastig 
gebleken om te bepalen welke subartikelen bij de GR-BAR thuis horen en welke 
bij de afzonderlijke gemeenten. Wij hebben hiervoor gekeken naar de splitsing 
die door de BEL-gemeenten, een bestaande samenwerking tussen de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, is aangebracht. Wij kunnen ons vinden 
in deze werkwijze en hebben dit ook voor de BAR-organisatie zo opgenomen. 

    

  Artikel 16. Inkoop en aanbesteding  art. 17 Geen 

   

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen    

  Artikel 17. Inwerkingtreding 
verordeningen 

art. 18 Gewijzigd in: 

     Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2014. De 
stukken vastgesteld in dit begrotingsjaar en latere begrotingsjaren voldoen aan 
de bepalingen van deze verordening. 

    

  Artikel 18. intrekken oude verordeningen art. 19 Gewijzigd in: 

     De financiële verordening gemeente Ridderkerk 2012 wordt ingetrokken. 
      
  Artikel 19. Citeertitel  art. 20 Gewijzigd in: 

De verordening kan worden aangehaald onder de naam "Financiële verordening 
gemeente Ridderkerk 2014 
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  vervallen art. 5 lid 1 en 2 Oud: 
- Lid 1 Het college biedt de raad terminste eens per raadsperiode een beleidnota 
aan over het grondbeleid en over subsidieverstrekkingen. 
- Lid 2 In deze nota’s wordt in ieder geval ingegaan op de strategische vise van 
het toekomstige grondbleid en op de kaders voor het verstrekken van subsidie. 
In plaats van een artikel in de verordening wordt de periodieke bijstelling van 
deze nota’s opgenomen in de bestuurlijke planning. 

       

 


