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Onderwerp Financiële verordening 2017

Aan de raad,
Onderwerp
Financiële verordening 2017
Gevraagde beslissing
1.
Vast te stellen de Financiële Verordening 2017 gemeente Bunnik
2.
In te trekken de Financiële Verordening 2013 gemeente Bunnik
Grondslag
Artikel 212 van de Gemeentewet;
Inleiding
Doordat de wet- en regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording, hierna te noemen: BBV) is aangepast, is de financiële verordening 2013 op onderdelen in strijd met de nieuwe regels. Om deze reden wordt
de financiële verordening geactualiseerd.
De financiële verordening is de gemeentelijke vertaling over hoe te voldoen aan de wet- en regelgeving
(BBV) op planning & control documenten (kadernota, begroting, bestuursrapportages en jaarstukken).
De Financiële verordening van een gemeente is een belangrijk 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 Financiële 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.
De verordening is besproken met de Auditcommissie en deze heeft hiermee ingestemd.
Beoogd effect
Het ertoe zorgen dat de financiële verordening voldoet aan de wet- en regelgeving.
Beschrijving varianten/mogelijkheden
Er worden geen andere varianten voorgesteld.
Argumenten
1.1 Artikel 212 van de Gemeentewet verplicht tot het vaststellen van de financiële verordening.
1.2

Zonder geactualiseerde financiële verordening kan geen goedkeurende controleverklaring verkregen
worden.
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De accountant toetst of de jaarstukken voldoet aan de BBV-norm en aan de financiële verordening van de
gemeente. Door wijzigingen in de BBV-regels is de huidige financiële verordening gedateerd en voldoet
deze niet aan de nieuwe regels.
Hierdoor ontstaat de aparte situatie dat de gemeentelijke begroting en jaarstukken vanaf boekjaar 2017 wel
voldoen aan de BBV-norm, maar deze stukken door de accountant afgekeurd worden omdat ze niet voldoen aan de interne regels (verordening).
Als gekeken wordt naar het theoretisch vlak, kan de accountant zonder aangepaste verordening nooit tot
een andere verklaring kunnen komen dan een afkeurende verklaring
2.1. Er kunnen geen twee verordeningen naast elkaar bestaan die hetzelfde onderwerp regelen
De nieuwe verordening gaat in per de begroting 2017.
Kanttekeningen
1. Financiële verordening niet volledig van kracht per 2017.
In de nieuwe verordening is een gewijzigd systeem van kostprijsberekening opgenomen. Daarnaast
wordt in de nieuwe verordening bepaald dat geen rente meer wordt gerekend over de reserves en voorzieningen. Dit zou alsnog leiden tot aanpassing van de begroting 2017. Dit is niet wenselijk. Vandaar dat
de desbetreffende bepalingen uit de verordening 2013 geldig blijven voor de begroting en jaarstukken
2017. De desbetreffende bepalingen uit de verordening 2017 treden in werking met ingang van de begroting en jaarstukken 2018. Zie de artikelen 26 en 27 van de nieuwe verordening.
Kosten, baten en dekking
Er zijn geen financiële gevolgen
Uitvoering
Na vaststelling van de verordening:
1.
de verordening laten ondertekenen;
2.
de verordening bekendmaken door middel van publicatie in het elektronisch gemeenteblad;
3.
de verordening beschikbaar stellen bij de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving tbv plaatsing
op www.overheid.nl
Bijlagen
Concept verordening Financiële Verordening 2017
Overzicht belangrijkste wijzigingen financiële verordening 2017 t.o.v. de financiële verordening 2013
Ter inzage
Geen
Odijk, 26 september 2017
Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris,
de burgemeester, wnd.

dhr. mr. G. Veenhof
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dhr. R. van Schelven
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De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017;

besluit:
1. vast te stellen de Verordening Financiële Verordening 2017 gemeente Bunnik;
2. in te trekken de Financiële verordening 2013 gemeente Bunnik.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 november 2017.

De raad voornoemd,

de griffier
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de voorzitter

Voorrondes Open Huis

Procedure raadsvoorstel / besluit
Onderwerp
Bijgevoegde stukken
Ter inzage
Inhoud besluit B&W

Datum besluit B&W
In Voorrondes Open Huis
Bijzonderheden
Gewenste planning
Open Huis
Raad
Uiterste datum Raad

Digitaal beschikbaar bij griffie
Financiële Verordening 2017
Ja
Nee
Financiële verordening 2017 en
Ja
Nee
overzicht wijzigingen
geen
Ja
Nee
1. De raad adviseren de financiële verordening 2013 gemeente Bunnik in
te trekken.
2. De raad adviseren de financiële verordening 2017 gemeente Bunnik
vast te stellen.
26 september 2017
Bespreken

26 oktober 2017
23 november 2017
23 november 2017

Agenda Commissie
Datum bespreking
Opmerkingen
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