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1. Aanleiding en achtergrond
Ter voldoening aan het gestelde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving dienen
(administratieve) begrotingswijzigingen formeel door de raad te worden vastgesteld in de
laatste raadsvergadering van het jaar. In de vorige raadsperiode ontstond vanuit de raad een
duidelijke informatiebehoefte m.b.t. de begrotingswijzigingen. Men wilde zijn budgetrecht
beter toetsen en grip houden op met name de post ‘onvoorzien’. In beginsel werden de
wijzigingen ter inzage in de raadsleeskamer gelegd. Later werden ze expliciet met een
begeleidend schrijven onder de aandacht van de raad gebracht en bij behandeling van de
formele vaststelling door de raad in het 4e kwartaal 2009 werd gevraagd om de
begrotingswijzigingen voortaan per kwartaal formeel te laten vaststellen. Zonder de
slagvaardigheid van het college in het geding te brengen wilde men wel adequaat en tijdig
geïnformeerd worden. Bovendien wordt deze wens ook door de auditcommissie geuit.
Hieronder kort nog even het hoe en waarom van begrotingswijzigingen:
De begroting bestaat uit de primitieve begroting en de eerste wijziging. De oorzaken van de
eerste wijziging zijn de beleidsmatige keuzes die worden gemaakt tijdens de
raadsbehandeling van de begroting in oktober. Gedurende het jaar kunnen externe
omstandigheden de reden vormen van een begrotingswijziging, met name de ontwikkeling
van de rijksbegroting. Maar ook interne omstandigheden kunnen een begrotingswijziging
met zich meebrengen, bijvoorbeeld doordat zaken anders blijken te verlopen dan eerder
gedacht dan wel dat het bestuur gedurende het begrotingsjaar tot bijstelling van de
gemaakte keuzes bij de begroting komt.
Bij de invoering in 2004 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) is de procedure voor het wijzigen van de begroting (de
begrotingswijzigingen) vereenvoudigd. In de lokale regelgeving en middels besluiten, zoals
deze in het verleden door college of gemeenteraad zijn genomen, zijn verschillende
autorisatieniveaus aangebracht zodat de raad niet meer elke begrotingswijziging hoeft vast
te stellen.
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2. Begrotingswijzigingen
De begroting wordt vastgesteld door de raad waarbij het college wordt geautoriseerd tot het
aangaan van verplichtingen. Gedurende het begrotingsjaar kan de begroting worden
gewijzigd via expliciete besluiten van de raad. Bij de begroting stelt de raad ook het beleid
vast, dat is opgenomen in het programmaplan en de daaraan gerelateerde
investeringsplannen. Omtrent wijzigingen in het beleid en het moment waarop het college
dit voorlegt aan de raad is niets opgenomen in het BBV.
Het moment waarop beleidsmatige of politieke voorstellen aan de raad worden gedaan is
mede een politieke keuze. Indien het om substantiële beleidswijzigingen gaat, ligt het in de
rede dat het college dit voorlegt aan de raad. Het is aan de gemeenten zelf te bepalen hoe
hiermee om te gaan. Uiteraard zullen een voorgenomen beleidswijziging en de noodzaak
tot begrotingswijziging vaak samenvallen.
In de Financiële Beheersverordening Gemeente Valkenswaard 2008 is in artikel 5, lid 4
expliciet weergegeven welke begrotingswijzigingen door het college zelfstandig afgedaan
mogen worden. In het artikel worden verder regels gesteld voor de uitvoering van de
begroting. Onder lid 11 van het artikel staat dat de raad de onder lid 4 genoemde
(administratieve) begrotingswijzigingen formeel vast stelt in de laatste raadsvergadering
van het dienstjaar.
Er is sprake van twee vormen van begrotingswijzigingen, t.w.:
wijzigingen die betrekking hebben op de programmabegroting, welke vastgesteld
worden door de raad;
wijzigingen die betrekking hebben op de productenraming, welke vastgesteld
worden door het college en administratieve wijzigingen worden genoemd.
Artikel 5 lid 4:
Het college doet in het kader van budgetbeheer en programmamanagement (administratieve)
begrotingswijzigingen zelfstandig af. Deze begrotingswijzigingen kunnen bevatten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

verschuivingen binnen programma’s van fcl naar fcl of van ecl naar ecl vallende binnen de
doelstelling en/of de beoogde maatschappelijke effecten = budgettair neutraal;
overboekingen naar andere programma’s als deze voortvloeien uit wettelijke bepalingen of
uit de accountantscontrole = budgettair neutraal;
uitgaven voortvloeiende uit taakvelden waarvoor door derden middelen ter beschikking
worden gesteld, tenzij de raad daarvoor een beleidskader moet bepalen
= budgettair
neutraal;
de inzet van bestemmingsreserves met het beoogde doel = budgettair neutraal;
autonome ontwikkelingen van lonen (CAO) en prijzen (voorzover niet geraamd) = niet
budgettair neutraal;
aanpassing op grond van open einde regelingen = niet budgettair neutraal;
de inzet van door de raad aan het college gemandateerde investeringen en activiteiten uit
het Perspectievenprogramma = budgettair neutraal;
de beschikking over de post onvoorziene uitgaven zoals vastgesteld bij de primaire
begroting (€ 223.975,-) of door de raad bijgesteld op functie 922, als binnen het
desbetreffende programma geen aantoonbare dekking aanwezig is en waarvan de
beschikking in de openbare besluitenlijst is vermeld (overboeking van onvoorziene
uitgaven naar het programma = budgettair neutraal).
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Besluiten van de raad tot wijziging van de begroting mogen slechts worden genomen tot
het eind van het jaar waarop ze betrekking hebben (zie art. 192 lid 1 GW).
In geval van beleidswijzigingen dan wel een substantiële verstoring van het evenwicht van
de begroting is snelle informatie van de raad noodzakelijk. Andere afwijkingen worden
veelal bij de rekening verantwoord.
3. Begrotingsrechtmatigheid
Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat de financiële beheershandelingen bij de gemeente
binnen de begroting dienen te passen. Begrotingsrechtmatigheid kent een drietal aspecten:
a. toereikendheid van het begrotingsbedrag;
b. juistheid toerekening begrotingsjaar;
c. toerekening aan het juiste programma.
De begrippen budgetrecht en begrotingsrechtmatigheid hebben tot gevolg dat de begroting
gedurende het jaar gewijzigd moet worden, wanneer blijkt dat de beleidsinzichten door de
gemeenteraad zijn gewijzigd of wanneer de budgetten niet toereikend genoeg blijken te
zijn.
Zover mogelijk worden de begrotingswijzigingen die gedurende het jaar al bekend waren
tijdens het jaar zelf nog aan de raad voorgelegd. Afwijkingen waarbij dat niet mogelijk was
worden in de jaarrekening goed toegelicht door bijvoorbeeld te verwijzen naar
raadsbesluiten of informatieverstrekking aan de raad. Zo maakt het college duidelijk
waarom het vindt dat de afwijkingen passen binnen het door de raad vastgestelde beleid.
De accountant toetst deze toelichting en stelt daarmee vast of deze afwijkingen voor het
accountantsoordeel rechtmatig of onrechtmatig zijn.
4. Periodeafsluiting
Momenteel wordt gewerkt aan een financiële kwartaalrapportage. Feitelijk betreft het de
financiële informatie over het eerste halfjaar. Maar vervolgens zal ieder kwartaal de stand
van zaken (voortgang en verwachting) van de beoogde financiële doelstellingen worden
gegeven. Hiermee wordt voldaan aan de volgende behoeftestelling:
• Vragen vanuit de gemeenteraad over het verschil tussen prognose en
jaarrekeningresultaat (in korte periode)
• Management letter accountant
• Financiële administratie / boekhouding nog onvoldoende in control
• Het ontbreekt nog aan goede (financiële) sturingsinformatie
In dat kader is het de bedoeling dat de rapportage m.b.t. de begrotingswijzigingen in deze
financiële kwartaalrapportage geïntegreerd zal worden. Hierdoor ontstaat een compleet
beeld van de financiële situatie en wordt tevens voldaan aan de wet- en regelgeving.
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5. Aanbevelingen
Met het aantreden van een nieuwe raad en collegeleden is dit een geschikt moment om de
spelregels m.b.t. het budgetrecht nog eens tegen het licht te houden. Het college en de raad
maken afspraken met elkaar betreffende begrotingsrechtmatigheid. Deze afspraken hanteert
de accountant bij zijn oordeelsvorming over rechtmatigheid. De afspraken dienen verwerkt
te worden in een herziene Financiële Beheersverordening van de Gemeente Valkenswaard.
Om tot deze herziene beheersverordening te komen zou er een werkgroepje samengesteld
moeten worden waarin zowel ambtenaren als raadsleden zitting nemen en waarbij de
accountant betrokken wordt. Items zoals de ‘reserve afwikkeling activiteiten’, bestemming
van incidentele resultaten en het beleid ten aanzien van onvoorziene uitgaven zouden in de
discussie kunnen worden meegenomen. Tot slot kan een inventarisatie gemaakt worden
naar de informatiebehoefte vanuit de raad of het college (prestatie-indicatoren) en hoe de
toekomstige lay-out van het jaarverslag en jaarrekening er uit zou kunnen zien.
Voor geïnteresseerden, die meer verdieping wensen over begrotingsrechtmatigheid, is er
een artikel uit B&G (Uitgave Bank Nederlandse Gemeenten en Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) gevoegd!
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben ingelicht,
Met vriendelijke groet,

Ad Lavrijssen
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