GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

04-11-2014

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de gemeentewet

Samenvatting:
Naar aanleiding van de vereiste actualisering van verordeningen bieden we u hierbij de
geactualiseerde financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet), de controleverordening (ex
artikel 213 Gemeentewet) en de verordening voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid (ex artikel 213A Gemeentewet) aan.
Voorgesteld besluit:
Het vaststellen van de verordeningen:
 Financiële Verordening, ex artikel 212;
 Controleverordening, ex artikel 213;
 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, ex artikel 213a.
Het intrekken van de verordeningen zoals vastgesteld in de openbare vergadering 1 juli 2004:
 Financiële Verordening (aangehaald onder de naam “Verordening op de bedrijfsvoering
van de gemeente Boekel”)
 Controleverordening (aangehaald onder de naam “Controleverordening gemeente
Boekel”)
 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (aangehaald onder de naam
“Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Boekel”)
Inleiding/probleemstelling:
Ingevolge artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de uitgangspunten vast
voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de
financiële organisatie. De verordening moet waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid,
verantwoording en interne controle wordt voldaan.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De huidige verordeningen zijn door de gemeenteraad vastgesteld op 1 juli 2004. Deze
verordeningen zijn inmiddels niet meer actueel. Derhalve zijn deze verordeningen geactualiseerd.
Beoogd resultaat:
Met de financiële verordeningen creëert de raad waarborgen voor de kwaliteit van de financiële
functie van de gemeente. Ook geven de verordeningen een nadere invulling aan de financiële
verantwoording van het college aan de raad.
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Keuzemogelijkheden:
n.v.t.
Argumenten:
De huidige financiële verordeningen zijn in 2004 vastgesteld. Door wijzigingen in landelijke weten regelgeving zijn aanpassingen nodig in de financiële verordeningen. Te noemen zijn de nieuwe
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (nieuw artikel 8 EMU-saldo), het nieuwe hoofdstuk Overheid
en overheidsbedrijven in de Mededingingwet (nieuw artikel 13 Prijzen economische activiteiten)
en aanpassing van de wet Fido in verband met schatkistbankieren.
Financiële gevolgen en dekking:
n.v.t.
Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
De vaststelling van de in dit raadsvoorstel genoemde verordeningen zal op de gebruikelijke wijze
worden gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie:
Om de juistheid van de verordeningen in de toekomst te garanderen zullen de (financiële)
verordeningen periodiek worden beoordeeld op actualiteit en naleving.
Voorstel:
Het vaststellen van de verordeningen:
 Financiële Verordening, ex artikel 212;
 Controleverordening, ex artikel 213;
 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, ex artikel 213a.
Het intrekken van de verordeningen zoals vastgesteld in de openbare vergadering 1 juli 2004:
 Financiële Verordening (aangehaald onder de naam “Verordening op de bedrijfsvoering
van de gemeente Boekel”)
 Controleverordening (aangehaald onder de naam “Controleverordening gemeente
Boekel”)
 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (aangehaald onder de naam
“Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Boekel”)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

Bijlagen ter inzage:
 n.v.t.
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
 n.v.t.
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