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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Herziening financiële verordening 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De financiële verordening 2017 vast te stellen. 
 
Inleiding 
Bijgaand ontvangt u de concept financiële verordening 2017. Als gevolg van een aantal wijzigingen in de 
regelgeving rond het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het noodzakelijk om ook de huidige  
financiële verordening 2014 hierop aan te passen. 
 
Beoogd effect 
Een nieuwe financiële verordening die voldoet aan de eisen van de regelgeving uit het BBV. 
De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben alle drie hun eigen financiële 
verordening. Wat betreft de kaders met betrekking tot de rapportage in de Planning en Control producten 
is het van belang dat deze verordeningen op elkaar aansluiten. Ook bij de huidige financiële verordening 
2014 is dit uitgangspunt geweest. We hebben dit in de concept verordening die nu voor u ligt 
gehandhaafd. 
 
Relatie met beleidskaders 
n.v.t. 
 
Argumenten 
Uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de nieuwe verordening zijn: 

 Aanpassing is noodzakelijk vanwege de gewijzigde BBV, waarbij het VNG-model als voorbeeld is 
genomen. 

 Zo veel mogelijk aansluiten bij de laatst vastgestelde verordening. 

 Zaken die in andere wetgeving (BBV, Wet FIDO, wet op de VPB, enz) al zijn geregeld worden 
niet opnieuw opgenomen in de financiële verordening. 

 Wat niet verplicht is om op te nemen in de financiële verordening laten we er zoveel mogelijk 
buiten, zonder dat daarmee de bevoegdheden van de raad in het geding zijn. 

 
Overleg gevoerd met 
n.v.t. 
 
Kanttekeningen 
We willen u een goed inzicht te geven in de wijzigingen die in de nieuwe concept verordening zijn 
doorgevoerd ten opzichte van de huidige verordening.  Als bijlage bij dit voorstel ontvangt u de  huidige 
verordening, waarbij per artikel is aangegeven of dit is overgenomen in de nieuwe verordening, of dat het 
artikel is gewijzigd. Wanneer wij voorstellen om het artikel te wijzigen of te laten vervallen wordt de reden 
hiervan toegelicht. 
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De belangrijkste wijzigingen zetten we hier voor u op een rij: 

 De verplichtingen uit het BBV met betrekking tot een verantwoording op taakveldniveau en 
verplichte beleidsindicatoren, zijn verwerkt in artikel 2. 

 In artikel 2 lid 4 hebben wij opgenomen dat er door de raad bij aanvang van ieder raadsperiode 
kan worden aangegeven over welke onderwerpen hij naast de verplichte onderwerpen uit het 
BBV geïnformeerd wil worden. Dit is nieuw ten opzichte van de oude verordening. Hierdoor 
kunnen een aantal bepalingen (art.3.5 en art. 3.6) uit de oude verordening vervallen.  

 Conform het VNG-model hebben we in artikel 5 van de nieuwe verordening de autorisatie van de 
begroting samengevoegd met de autorisatie van de investeringskredieten. In de huidige 
verordening is dit in 2 aparte artikelen opgenomen. 

 De rapportagegrens voor de tussenrapportage hebben we vastgesteld op een afwijking van € 
25.000 voor exploitatiebudgetten en € 100.000 bij investeringen.  
In de huidige verordening staat opgenomen dat “afwijkingen worden toegelicht op de 
oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van programma’s en investeringskredieten in de 
programmabegroting groter dan 10% van het oorspronkelijke budget op productniveau met een 
minimum van € 25.000” 
In de praktijk blijkt deze bepaling vragen op te roepen en werd er in bijna alle gevallen een grens 
van € 25.000 gehanteerd. We hebben de verordening daarom aangepast op de praktijk. 

 Artikel 5a, over de informatieplicht van de GR BAR aan de gemeente is in overleg met Juridische 
zaken vervallen. Dit is geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling van de BAR-Organisatie. 

 Artikel 10 over de kostprijsberekening is geheel gewijzigd. Dit als gevolg van de wijzigingen in het 
BBV op het gebied van Overhead en Renteomslag.  De effecten van de regelgeving met 
betrekking tot de berekening van de kostprijs is nog in ontwikkeling. De relevante artikelen uit het 
VNG-model zijn door ons overgenomen. Wanneer in de praktijk bij het berekenen van de 
kostprijs zou blijken dat er naast de in de verordening opgenomen onderdelen nog andere zaken 
van belang zijn voor de hoogte van de kostprijs zal dit bij het voorstel expliciet door ons worden 
aangegeven. 

 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na vaststelling zal de verordening conform wettelijke regels worden gepubliceerd. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
n.v.t. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Bijlage 1 Financiële verordening 2014 met toelichting op wijzigingen concept 2017 
Bijlage 2 Raadsbesluit 
Bijlage 3 VNG model Financiële verordening 2016 
 


