
Êgemet 

J De 

'gemeente 

Den Helder 
Raadsvoorstel 

Registratienummer: RVO14.0123 Portefeuillehouder: 

Van afdeling: 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

Griffie 

R. de Jonge 
(0223)67 8104 
r.de.jonge@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Ledenbrief VNG 2014 met modelverordening 

(IR15.0014) 
• Reactie van het college van burgemeester en 

wethouders van 25 februari 2015 (Al 15.04247) 

Onderwerp: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. 

Gevraagd besluit: 
vast te stellen 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 2015. 

Publiekssamenvatting 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in 2014 een model-financiële verordening beschikbaar 
gesteld. Deze nieuwe modelverordening is een grondige herziening van de oude, uit 2006 daterende, 
modelverordening. Voorts zijn bepalingen opgenomen die voortvloeien uit recente wetgeving op het gebied van 
de gemeentefinanciën. Deze nieuwe modelverordening is aanleiding geweest om onze lokale financiële 
verordening te actualiseren. Met het vaststellen van de Financiële verordening 2015 geeft de gemeenteraad 
invulling aan zijn kaderstellende rol voor de financiële functie. 

Inleiding 
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 thans 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). 
De nieuwe modelverordening is de aanleiding geweest om onze financiële verordening te actualiseren. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Uitgangspunten voor het financieel beleid, het financiële beheer en de financiële organisatie die aansluiten bij 
de bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop de raad invulling wenst te geven aan zijn kaderstellende rol 
voor de financiële functie. 

Kader 
Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet dient u de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede 
het financiële beheer en voor de financiële organisatie vast te stellen. In lid 2 van dit artikel is aangeven welke 
onderdelen in ieder geval dienen te worden opgenomen. 
De verordening geeft voorts een nadere invulling aan artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet, waarbij de raad in 
de gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken in bepaalde situaties. 

Argumenten 
De modelverordening van de VNG biedt ruimte om op lokaal niveau maatwerk te realiseren binnen de kaders 
van nationale wet- en regelgeving. Door invulling van het maatwerk geeft u aan op welke wijze u invulling wenst 
te geven aan uw kaderstellende rol voor de financiële functie. De planning- en control-instrumenten, de 
periodiek vast te stellen beleidsnota's ten aanzien van financiële aangelegenheden, de nadere criteria voor 
wensen en bedenkingen en de regels voor het financiële beheer zijn in deze verordening verankerd. 

In opdracht van uw presidium hebben wij de concept-verordening voorbereid met als basis de 
modelverordening van de VNG. We hebben de verschillen tussen onze huidige financiële verordening en de 
modelverordening vergeleken en deze met een kritische blik nader beschouwd. De belangrijkste onderwerpen 
lichten we nader toe. 
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Autorisatieniveau 
De VNG is van oordeel dat de autorisatie van budgetten door de raad bij voorkeur op het niveau van 
productgroepen onder de programma's plaatsvindt. Feitelijk een tussenvorm tussen de programmabegroting en 
de productbegroting. Het argument hierbij is een versterking van het toezicht door de raad. 
Wij zijn echter van mening dat het huidige programmaniveau in onze begroting voldoende mogelijkheden biedt 
voor sturing en toezicht door uw raad en stellen u derhalve voor de autorisatie op programmaniveau in de 
financiële verordening te handhaven. 

Tusse nra pportaoes 
In de modelverordening is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders de raad tweemaal per 
jaar informeert over de realisatie van de begroting. In het recente verleden heeft uw raad, mede op advies van 
de accountant, gekozen voor één tussenrapportage per jaar. Argument hiervoor was dat een arbeidsintensieve 
tussentijdse afsluiting van de administratie noodzakelijk is om een kwalitatieve rapportage te kunnen 
uitbrengen. 
Wij hebben een voorkeur voor meerdere tussenrapportages per jaar, mits deze op een compacte en 
overzichtelijke wijze inzicht bieden in de realisatie van de begroting, zo mogelijk in de vorm van een zgn. 
'stoplichtenmodel'. In overleg met de griffie en de concernstaf worden mogelijkheden hiertoe nader bezien. 
Vooralsnog stellen wij u voor één tussenrapportage per jaar in de financiële verordening te handhaven, met 
dien verstande dat deze eerder ter behandeling wordt aangeboden. In de voorliggende verordening wordt 
voorgesteld dat de tussenrapportage uiterlijk op 15 juli wordt aangeboden zodat deze in de eerste commissie-
en raadsvergadering na het zomerreces kan worden behandeld. 

Wensen en bedenkingen 
In de financiële verordening is een bepaling opgenomen die een nadere invulling geeft aan artikel 160, lid 4 van 
de Gemeentewet waarin is voorgeschreven dat uw raad bij ingrijpende besluiten door het college in de 
gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken op voorgenomen besluiten. 
In de huidige verordening zijn de financiële criteria voor 'ingrijpende' besluiten relatief laag gesteld, zeker gelet 
op het autorisatieniveau, de rapportagegrens voor afwijkingen in de tussenrapportage (vanaf € 100.000,-) en de 
voorgelegde besluiten op basis van dit artikel in de afgelopen jaren. 
Wij stellen u voor de financiële criteria als volgt aan te passen: 
• Aan- en verkopen van goederen en diensten vanaf € 100.000,- (was € 25.000,-); 
• Geldleningen, waarborgen en garanties overeenkomstig de nota Garanties en leningen; 
• Meerjarige verplichtingen vanaf € 50.000,- per jaar (was € 25.000,- per jaar). 

Derivaten 
De VNG geeft de gemeenten in overweging in de financiële verordening een bepaling op te nemen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van financiële derivaten. In het op 1 september 2014 door uw raad vastgestelde 
Treasurystatuut 2014 is een bepaling opgenomen dat het gebruik van derivaten is toegestaan mits dit dient ter 
afdekking van financiële risico's. 
Wij staan in beginsel achter het advies van de VNG in de afwijzing van derivaten in zijn algemeenheid maar zijn 
ook van mening dat het in bepaalde specifieke situaties mogelijk moet zijn om derivaten aan te gaan, onder 
verwijzing naar het, door de raad vastgestelde Treasurystatuut. Een verbod tot het aangaan van derivaten is 
dan ook niet opgenomen in de voorliggende verordening. 

Beleidsnota's 
In de modelverordening wordt voorgesteld een aantal beleidsnota's periodiek door de raad te laten vaststellen. 
Het betreft de nota's Reserves en voorzieningen, Prijzen en economische prijzen, Verhuur en verkoop 
onroerende goederen, Uitgifte van gronden, Onderhoud kapitaalgoederen (openbare ruimte, rioleringen, 
gebouwen) en Grondbeleid. Deze nota's zijn ook reeds opgenomen in de huidige financiële verordening en 
maken ook weer onderdeel uit van de voorliggende verordening. 

In de huidge financiële verordening wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen om de vier 
jaar het Treasurystatuut, de nota Weerstandsvermogen en de nota Verbonden partijen aan de raad ter 
vaststelling aan te bieden. Deze nota's zijn niet opgenomen in de modelverordening van de VNG. 
Wij hechten waarde aan de kaderstellende rol van de raad op deze onderdelen en hebben deze nota's dan ook 
weer opgenomen in de voorliggende verordening. 

Raadsvoorstel Pagina 2 van 3 



In de huidige financiële verordening wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen om de vier 
jaar een beleidsnota subsidies ter vaststelling aan uw raad aan te bieden. In de modelverordening van de VNG 
is een dergelijke verplichting niet opgenomen. Het subsidiebeleid van de gemeente is verankerd in de 
Algemene Subsidieverordening en er is een aparte paragraaf Subsidies opgenomen in de programmabegroting. 
Wij zien momenteel geen meerwaarde in een aparte beleidsnota op dit onderdeel. In de voorliggende 
verordening is deze verplichting dan ook niet meer opgenomen. 

Ook de verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om vierjaarlijks een nota Lokale 
heffingen ter vaststelling aan de Raad aan te bieden is in de voorliggende verordening vervallen. De paragraaf 
Lokale heffingen in de programmabegroting dient daarentegen te worden uitgebreid met informatie over de 
ontwikkeling van de lokale lastendruk mede in relatie tot de regio en vergelijkbare gemeenten, 
de kostendekkendheid van heffingen, het kwijtscheldingsbeleid en het invorderingsbeleid. Dit is verankerd in 
artikel 17 van de voorliggende verordening. 

De verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om vierjaarlijks een nota Bedrijfsvoering en 
een nota Maatregelen ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke regelingen en 
eigendommen ter kennisname aan de raad aan te bieden is eveneens vervallen. 

Maatschappelijk draagvlak 
De voorliggende verordening is voorbereid in nauw overleg met de wethouder financiën, de concerncontroller 
en de griffier. 
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. In de verordening wordt aangegeven op welke wijze uw raad 
invulling wenst te geven aan de kaderstellende rol voor de financiële functie. 
In artikel 2 onder k. van de Referendumverordening is bepaald dat een verordening geen onderwerp van een 
referendum kan zijn. 

Financiële consequenties 

Het vaststellen van de voorliggende financiële verordening heeft geen directe financiële consequenties. 

Communicatie 

De verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en opgenomen in de nationale regelingenbank. 

Realisatie 
Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van de verordening. 
Den Helder, 5 maart 2015. 
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