
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 22 september 2014 

Aan: Het Presidium 

Van: G.K. Visser, wethouder Financiën 

Onderwerp: Nieuwe financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

 

 

Gevraagd besluit:  

in te stemmen met onderstaand proces ter voorbereiding van een geactualiseerde financiële 

verordening. 

 

De VNG heeft in april 2014 een nieuwe modelverordening ex artikel 212 Gemeentewet, beter bekend als 

de ‘financiële verordening’, beschikbaar gesteld. De vorige modelverordening van de VNG dateerde uit 

2006 en is de basis geweest voor de geldende Helderse financiële verordening (voor het laatst gewijzigd 

vastgesteld op 13 december 2010). 

 

De nieuwe modelverordening is een grondige herziening van de oude modelverordening. Bovendien zijn 

bepalingen opgenomen die voortvloeien uit recente wetgeving, waaronder de Wet Houdbaarheid 

Overheidsfinanciën (Wet HOF), de Wet Mededinging en de Wet Financiering Decentrale Overheden 

(Fido).  

 

Het beschikbaar komen van de nieuwe modelverordening is een goed moment om onze huidige financiële 

verordening te vervangen door een geactualiseerde versie. Daarnaast is het aantreden van een nieuwe 

gemeenteraad en een nieuw college een uitgelezen moment om deze verordening grondig met elkaar te 

bezien. Ambtelijk zal het team Concerncontrol van de Concernstaf het voortouw nemen, een en ander in 

nauwe samenwerking met de griffie. 

 

De VNG adviseert de grondige wijziging van de financiële verordening te laten voorbereiden door een 

projectgroep bestaande uit raadsleden, een afgevaardigde van het college en financiële ambtenaren. 

Gelet op artikel 4 van de Verordening op de auditcommissie, waarin staat vermeld dat de auditcommissie 

kan adviseren over de kwaliteit van de ‘governance’ wordt voorgesteld de auditcommissie, aangevuld met 

de portefeuillehouder financiën en de concerncontroller  te verzoeken een raadsvoorstel voor te bereiden. 

Omdat niet alle fracties zijn vertegenwoordigd in de auditcommissie, wordt voorgesteld de niet-

vertegenwoordigde fracties de gelegenheid te bieden deel te nemen aan de voorbereidingen. 

 

Met de uitgebreide auditcommissie wordt specifiek gekeken naar: 

a. een aantal wettelijke regelingen die gevolgen hebben voor de financiële functie, zoals de Wet 

Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF), de Wet Mededinging en de Wet Fido (onder meer 

Schatkistbankieren); 

b. de verder doorgevoerde scheiding van de bevoegdheden tussen het college en de raad ten aanzien 

van de financiële functie; 

c. de sturingsmogelijkheden voor de raad, waaronder het autorisatieniveau, de tussentijdse 

informatievoorziening, de wensen- en bedenkingen en de periodieke beleidsnota’s. 
 

 

Globaal tijdspad: 

September 2014  informeren en consulteren Wethouder Financiën 

September 2014  procesvoorstel in het presidium 

Oktober / november 2014 twee bijeenkomsten Auditcommissie+ 

December 2014  Definitief concept-verordening (met raadsvoorstel en ontwerp-besluit) 

December / Januari 2015 consulteren college van burgemeester en wethouders over 

conceptverordening  

Januari 2015   bespreken conceptverordening in de Auditcommissie+ 

Februari 2015   agenderen conceptverordening in de commissie Bestuur en Middelen 

Februari 2015   agenderen verordening in de gemeenteraad. 

 

   

 


