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Herziene verordening ex artikel 212 Gemeentewet.
Geacht commissielid,
Het presidium heeft op 30 juni 2009 ons college op de hoogte gesteld dat de herziene verordening
ex artikei 212 Gemeentewet op 20 augustus aanstaande aan u wordt voorgelegd en op 24
augustus aan de commissie Bestuur en Middelen.
Helaas zijn wij niet in staat geweest om vroegtijdig onze op- en aanmerkingen kenbaar te maken
ten aanzien van het voorstel. Reden waarom wij bi] deze u op de hoogte willen stellen van onze
kanttekeningen.
Wij onderschrijven de wenselijkheid om de bestaande verordening te actualiseren en zijn blij met
het genomen initiatief van het presidium. Met deze verordening wordt de formele verhouding
tussen de raad en ons nog beter geregeld. Onze kanttekeningen betreffen daarom slechts enkeie
pragmatische aspecten.
Tussentiidse rapportaqes (artikel 5. lid 3 en 4)
Met ingang van 2008 staat de ontwikkeling van de bedrijfsvoering binnen de gemeente
nadrukkelijker op de agenda. Daarom zijn we in 2009 gestart met een traject op grond waarvan in
2010 per kwartaal managementinformatie wordt verstrekt door de afdelingsmanagers aan de
directie. Tevens wordt gewerkt aan een systematiek waarmee de tussentijdse informatie die aan
uw raad ter beschikking komt sneller en eenvoudiger kan worden samengesteld. Dit iaat echter
onverlet dat gedurende het jaar er sprake Is van seizoensinvloeden die soms zorgen voor
afwijkingen op prognoses die, op jaarbasjs, zijn geegaliseerd. Wij achten het daarom wenselijk om
in de tussenrapportages in te gaan op afwijkingen van € 100.000 en grater. Uiteraard wordt bij de
jaarrekening ingegaan op afwijkingen van € 25.000 en groter.

Stuknummer: AI09.08794

- Kaderstellende nota's -

Kaderstellende nota's
Wij onderschrijven de noodzaak om met nota's te komen ter onderbouwing van voorgenomen
activiteiten. Wei maken wij u er op attent dat conform de opmerkingen van de accountant de
prioritering binnen de organisatie uitgaat naar verbetering van de processen random
begrotingswijzigingen, de afsluitprocedures en subsidies. Onduidelijk is daarom of de aangegeven
planning van het opstellen van nota's volledig kan worden gehaald zonder dat dit met extra kosten
gemoeid gaat. Indien hier gedurende het jaar spanning in ontstaat, zullen we prioriteit geven aan
die nota's die een direct financieel effect bewerkstelligen (Nota's Prijzen van Gemeentelijke
diensten, Nota Lokale Heffingen, Nota Verstrekking Gemeentelijke Subsidies).
Wij stellen het op prijs indien uw commissie de raad advlseert om de voorliggende verordening te
wijzigen met inachtneming van onze opmerkingen en vervolgens de verordening vast te stellen.
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