Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 21 oktober 2019
Agendapunt:

Onderwerp: Opstellen beleid: Financiële verordening 2020

STATUS RAADSVOORSTEL
Vaststellen van de Financiële Verordening 2020

Samenvatting:
In maart 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging in de programma-indeling van
onze P&C documenten. Mede naar aanleiding daarvan hebben we een aantal aanpassingen in onze
Financiële verordening door moeten voeren.
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1. Aanleiding
In maart 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging in de programma-indeling van
onze P&C documenten. Mede naar aanleiding daarvan hebben we een aantal aanpassingen in onze
Financiële verordening door moeten voeren.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Vaststellen van de Financiële verordening 2020.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Niet van toepassing.

4. Toelichting
Financiële verordening 2020
In maart 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van de programma-indeling van
onze P&C documenten. Naar aanleiding hiervan hebben we een aantal aanpassingen door moeten
voeren in onze financiële verordeningen. Tevens hebben we een enkele wijzigingen doorgevoerd als
gevolg van gewijzigde wettelijke vereisten. De voornaamste wijzigingen lichten we in dit voorstel toe.
(Niet-)Raadspreferent
De uitsplitsing tussen raadspreferent en niet-raadspreferent is met de nieuwe programma-indeling
vervallen. De artikelen waarin deze termen stonden vermeld, hebben we geschrapt danwel gewijzigd.
Begrippen
De term "deelprogramma" is vervallen. Daarnaast hebben we de term "beleidsveld" toegevoegd. In
onze P&C documenten zullen we vanaf 2020 afwijkingen van € 25.000 of groter per beleidsveld
toelichten. Voorheen waren dit afwijkingen van € 25.000 of groter per budget.
Begrotingsrechtmatigheid
Ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid hadden we in de vorige financiële verordening
opgenomen dat we afwijkingen groter dan 10% per deelprogramma (met een minimum van € 25.000)
toe lichtten. Tevens was opgenomen dat we afwijkingen groter dan € 100.000 altijd toelichten. Het
onderdeel "afwijkingen groter dan 10% per deelprogramma" hebben we in de voorliggende
verordening geschrapt. Reden hiervoor is dat de financiële omvang per programma dusdanig groot is,
dat 10% van de lasten per programma altijd meer is dan € 100.000. Deze passage was derhalve
overbodig.
Incidentele baten en lasten
Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving hebben we aan artikel 11 een vijfde lid toegevoegd
waarin we aangeven hoe we in onze P&C documenten de incidentele baten en lasten opnemen.
Kostprijsberekeningen
In artikel 16 hebben we opgenomen welke methodiek we hanteren voor de toerekening van
overheadkosten. Dit, naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving.
De overige wijzigingen in de Financiële verordening betreffen tekstuele aanpassingen.
a.
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Financieel

b.

Juridisch

c.

Risico’s

5. Visie Blij in Beesel
n.v.t.

6. Toegankelijkheid
n.v.t.

7. Duurzaamheid
n.v.t.

8. Voorstel

Instemmen met de gewijzigde Financiële verordening 2020 en deze ter vaststelling in de Raad
brengen.

Reuver, 09 september 2019
Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
drs. E.H.J. Janssen

burgemeester,
drs. W.G.H.M. Rutten

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 21 oktober 2019

griffier,
P.P. Moors
Meegezonden:
- Financiële verordening
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voorzitter,
drs. W.G.H.M. Rutten

