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Onderwerp:  Aanpassing ex artikel 212 Gemeentewet "financiële verordening" 

 
Gevraagd besluit: 
1. Wijzigingen vast te stellen in de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede 
voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Den Helder 
2009” en deze in werking te laten treden op 1 januari 2011. 
 
De volgende wijzigingen worden voorgesteld: 
Amendement AM10.00031 
Artikel 5 lid 1 wordt: 
Het college informeert de raad door middel van de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting 
van de gemeente over de eerste acht van het lopende boekjaar. 
 
Informatieplicht artikel 169 Gemeentewet 
Artikel 5a vervalt. 
 
Inleiding en aanleiding 
Bij de behandeling van de jaarrekening 2009 is door de raad een amendement ingediend. 
Het amendement 10.2 van 21 juni 2010 (AM10.00031) betreft het met ingang van 2011 werken met één 
kwalitatief goede tussentijdse rapportage. 
Voor het amendement geldt dat de verordening ex art 212 moet worden aangepast.  
 
Daarnaast is artikel “5a Informatieplicht” uit de verordening ex art 212 beoordeeld. Dit artikel regelt onder 
andere de wensen en bedenkingen procedure.  
Dit artikel kan vervallen omdat de informatieplicht geregeld is in het vierde lid artikel 169 Gemeentewet. 
 
Beoogd resultaat 
Een geactualiseerde financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. 
  
Kader 
Verordening ex artikel 212 Gemeentewet. 
 
Argumenten  
Voorgesteld wordt om artikel 5a Informatieplicht in zijn geheel te laten vervallen. Hiermee vervalt niet de 
informatieplicht van het college aan de raad. Deze is immers geregeld in het vierde lid artikel 169 
Gemeentewet. 
 
Wettekst artikel 169 lid 4 (ingekort):  
Het college geeft de raad vooraf inlichtingen over privaatrechtelijke rechtshandelingen indien de raad daarom 
verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval 
neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter 
kennis van het college te brengen. 
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Alternatieven  
Er worden geen alternatieven voorgesteld. 
 
Financiële consequenties 
Uit de aanpassing vloeien geen directe financiële consequenties voort. 
 
Juridische consequenties 
Vaststelling van de financiële verordening heeft geen directe juridische consequenties. 
De financiële verordening is een kaderstellende verordening en maakt onderdeel uit van het normenkader 
waarop de accountant toetst. Niet naleving van de kaders kan leiden tot opmerkingen van de accountant in de 
bestuursrapportage en/of het verslag van bevindingen bij de jaarrekening. 
 
Communicatie 
De wijzigingen in de verordening zullen binnen de organisatie bekend worden gemaakt.  
 
Aanpak / uitvoering 
Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze verordening. 
 
 
Den Helder, 19 oktober 2010 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


