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A.

Samenvatting

Vaststellen van de Financiële beheersverordening 2012 en intrekken van de Financiële beheersverordening 2008.
De verordening, met bijbehorende criteria en uitgangspunten, is behandeld in de auditcommissie
(dd. 24 januari 2012).
B.

Voorgesteld besluit

1. De Financiële Beheersverordening 2008 in te trekken.
2. De Financiële Beheersverordening 2012 vast te stellen.
C.

Aanleiding

In de Begroting is kenbaar gemaakt de Financiële Beheersverordening te gaan herijken.
De bestaande Financiële Beheersverordening Gemeente Valkenswaard dateert van februari 2008,
laatstelijk gewijzigd op 16 december 2008. Hierbij is gebruik gemaakt van het voorbeeld van de
Vernieuwingsimpuls in het kader van dualisering (2003).
Om het proces voor het opstellen van een financiële verordening te ondersteunen heeft de VNG nieuwe
voorbeelden voor de verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Bij het opstellen van de nieuwe Financiële
Beheersverordening is hiervan, rekening houdend met geformuleerde criteria en uitgangspunten, gebruik
gemaakt.
D.

Toelichting

De financiële verordening is een instrument van de raad om invloed uit te oefenen op het financiële
proces. Met de verordening regelt de raad op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, de
financiële organisatie en het financieel beheer. Met de verordening creëert de raad waarborgen voor de
kwaliteit van de financiële functie van de gemeente. Ook geeft de verordening een nadere invulling aan
de (financiële) verantwoording van het college aan de raad.
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Vaak volstaat een eenvoudige verordening om de gemeente aan te sturen en de raad goed te informeren.
Een te uitgebreide verordening kan zelfs verlammend op het gemeentelijk apparaat werken. De raad kan
ondersneeuwen in aangeleverde informatie, het ambtelijk apparaat kan met te veel procedurele verplichtingen worden opgezadeld en het college kan te veel in een keurslijf worden geperst.
<citaat VNG>

Financiële Beheersverordening
Voor het opstellen van de nieuwe verordening zijn de volgende criteria en uitgangspunten gehanteerd.
Criteria
− Bijdrage leveren aan de doelmatigheidslag (efficiënte en eenvoud)
− Doeltreffend handelen
− Voldoen aan de regelgeving (nadere concrete invulling geven aan artikel 212 Gemeentewet)
− Bevoegdheden raad
− Informatieplicht/-voorziening
− Voorkomen c.q. teniet doen van doublures (o.a. wat geregeld is in hogere regelgeving niet meer opnemen)
Uitgangspunten
De uitgangspunten, gerelateerd aan de criteria, zijn:
− Voldoende informeren / in stelling brengen van de raad
− Transparantie
− Eenvoud
− Voorkomen van onnodige administratieve lasten
Door het (integraal) overnemen van het model van de vernieuwingsimpuls in de verordening uit 2008 zijn meer verplichtingen in huis gehaald dan noodzakelijk. Er zijn onnodige administratieve lasten ontstaan. Ook is hiermee de kans op
problemen bij de rechtmatigheidcontrole van de accountant onnodig vergroot.

− Duidelijkheid betreffende verhouding raad – college
− Autorisatie (handelingsvrijheid voor het college)
− Voorkomen van bureaucratische systemen
− Vernieuwing en verbetering van financiële stukken

Indeling en inhoud van de financiële verordening
Voor de indeling is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel uit de Gemeentewet zegt
dat de financiële verordening de uitgangspunten voor het financieel beleid en regels voor het financieel
beheer en de inrichting van de financiële organisatie moet bevatten. De elementen komen terug in de
hoofdstukken 3, 4 en 5.
Het eerste lid van artikel 212 Gemeentewet stelt aanvullende eisen aan de inhoud van de verordening. De
verordening moet waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en interne controle
wordt voldaan. Ook deze eisen zijn opgenomen in de indeling van de verordening. Zo behandelt het
tweede hoofdstuk de verantwoording over de uitvoering van de begroting.
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In hoofdstuk 3 zijn kaders voor het financieel beleid en in hoofdstuk 5 kaders voor de financiële
organisatie opgenomen. Deze kaders maken tezamen de interne controle waaronder de controle op de
rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelingen mogelijk. Regels over interne controle zelf staan
in hoofdstuk 4, het hoofdstuk over het financieel beheer. De interne controle richt zich mede op de
rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelingen.
Het tweede lid van artikel 212 Gemeentewet geeft aan welke regels in elk geval in de verordening moeten
zijn opgenomen. De verordening moet in elk geval regels bevatten voor waardering en afschrijving van
vaste activa, grondslagen voor de berekening van tarieven en prijzen en de algemene doelstellingen en te
hanteren richtlijnen en limieten voor de financieringsfunctie. Deze regels zijn opgenomen in het
hoofdstuk 3, het hoofdstuk over het financieel beleid.

Veranderingen verordening
Op hoofdlijnen hebben de wijzigingen ten opzichte van de bestaande verordening te maken met:
− het teniet doen van de doublures
− het hanteren van de eenvoudige VNG-modelverordening
− bevoegdheidsverdeling (dualisme)
− informatievoorziening (hogere informatiewaarde tussentijdse bestuursrapportages)
− toekomstbestendigheid (toekomstvisie / P&C-documenten)
Om een zo’n goed mogelijk beeld te geven van de wijzigingen is een analyse opgesteld van de bestaande
Financiële beheersverordening versus de herziene Financiële beheersverordening. De analyse is in de
raadsleeskamer ter inzage gelegd.
Daarnaast is om de leesbaarheid van de verordening te vergroten, mede op advies van de auditcommissie,
een overzicht van de relevante hogere regelgeving (GW, BBV en Wet Fido) ter inzage gelegd.

Aandachtspunten auditcommissie
De auditcommissie heeft verzocht de volgende twee aandachtspunten op te nemen in het raadsvoorstel,
namelijk:
1. Moment van kadervorming/vaststelling van de prijzen van gronden
Art. 9, lid 2 : bij de Nota Kaders Begroting worden de kaders aangegeven voor de prijzen voor de verhuur/verkoop van
onroerende goederen (w.o. prijzen voor de uitgifte van gronden).

2. Wijze van omgaan met bespaarde rente
Wat is de meest in de rede liggende regeling/document waarin dit wordt geregeld?

Ad 1. Moment van kadervorming/vaststelling van de prijzen van gronden
Op grond van de (jaarlijkse) actualisatie van de bouwgrondexploitaties – eind 4e kwartaal van het jaar –
worden de herziene rekenprijzen van de bouwgrond bepaald, die vervolgens door uw raad worden
bekrachtigd (laatstelijk december 2011).
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Voortaan zal de kadervorming c.q. vaststelling van de prijzen van de gronden geschieden bij de Nota
Kaders Begroting. In hoofdzaak hebben externe ontwikkelingen invloed op de hoogte van de prijzen. De
bekend zijnde ontwikkelingen maken (vast) onderdeel uit van de nota.
In de Nota Kaders Begroting zal – op hoofdlijnen – aangegeven worden wat de gevolgen zijn voor de
lopende bouwgrondexploitaties.
In de jaarlijkse actualisatie van de bouwgrondexploitaties, die aan het einde van het jaar aan uw raad ter
bekrachtiging wordt aangeboden, zullen wij het effect van de nieuwe rekenprijzen voor bouwgrond
analyseren.
Ad 2. Wijze van omgaan met bespaarde rente
De rentetoerekening aan reserves betreft de zogenaamde toevoeging wegens bespaarde rente. Dit is bij de
decentrale overheid in het algemeen gebruikelijk omdat door de reserves als financieringsmiddel te
gebruiken rente bespaard die anders over aan te trekken langlopende geldleningen had moeten worden
betaald. Die bespaarde rente wordt in de exploitatie als baat opgenomen.
Vanaf 2012 wordt de methodiek van bespaarde rente niet meer toegepast*. In plaats van de bespaarde
rente wordt het renteresultaat ingezet als structureel dekkingsmiddel om te komen tot een sluitende
(meerjaren)begroting. Het renteresultaat betreft het verschil tussen de toegerekende rente op basis van de
rekenrente en de werkelijke rentekosten.
* zie Programmabegroting 2012, pagina 106

In het kader van de optimalisatie van het financiële beleid (bedrijfsvoering) is gekozen voor wijziging van
methodiek. De uitgangspunten zijn geweest:
− Transparantie in de renteberekening
− Vereenvoudiging van (werk)processen
− Inzichtelijker beeld van het renteresultaat
− Toerekenen van een marktconforme rente aan (deel)producten, projecten en activiteiten
Relevante veranderingen in het financieel beleid, zoals onder andere vorengenoemd onderwerp
(bespaarde rente), zullen voortaan opgenomen worden in de Nota Kaders Begroting. Het opnemen in de
verordening is niet raadzaam omdat een verordening voor onbepaalde tijd geldt.

Motie
In de vergadering van 2 november 2011 heeft uw raad de volgende motie aangenomen:
‘In de toekomst eventuele wijzigingen in de financiële verordening expliciet aan de raad voor te leggen en
afzonderlijk te bespreken en derhalve niet ter besluitvorming voor te leggen als onderdeel van de
Begroting’.
Door het vaststellen van de Financiële Beheersverordening worden concreet de (financiële) kaders – voor
de komende tijd – vastgelegd, waardoor bekend is hoe te handelen danwel op welke wijze de P&Cdocumenten moeten worden ingericht.
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(Toekomstige) relevante financiële wijzigingen en/of financiële verbeterslagen worden in een vroegtijdig
stadium behandeld in c.q. besproken met de auditcommissie.

Auditcommissie
De auditcommissie heeft in haar vergadering van 24 januari 2012 de geformuleerde criteria en
uitgangspunten alsmede bijbehorende herziene Financiële Beheersverordening behandeld.
De commissie adviseert in te stemmen met de verordening.

E.

Beoogd resultaat

Geactualiseerde Financiële Beheersverordening Gemeente Valkenswaard.
F.

Oplossingen

--G.

Argumentatie

--H.

Monitoring en evaluatie

--I.

Tijdpad

− Registratie ‘verordeningenregister’ (direct na vaststelling raad)
− Verzenden verordening aan GS (binnen twee weken na vaststelling raad).
J.

Financiële gevolgen

--K.

Communicatie

---

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Bijlage(
Bijlage(n)

Financiële Beheersverordening Gemeente Valkenswaard (2012)

Ter inzage liggende stukken

−
−
−
−

Financiële Beheersverordening Gemeente Valkenswaard (2008); komt te vervallen
Analyse bestaande – herziene Financiële Beheersverordening
(Relevante) wet- en regelgeving
Motie ‘wijziging financiële verordening’ (raad: 2 nov. 2011)
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