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Samenvatting:
De verordeningen 212, 213 en 213a vormen de rechtmatige basis voor de producten uit de
planning & control cyclus (voorjaarsnota, begroting, bestuursrapportage en jaarstukken). Met deze
verordening stelt de raad de hoofdlijnen vast voor het financieel beleid, de financiële organisatie
en het financieel beheer zodat een eenduidige uitvoering van de financiële functie kan worden
gewaarborgd.
Door aanpassing van de wet- en regelgeving van de Commissie BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording) vanaf 2017, worden de effecten hiervan opgenomen in geactualiseerde
verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet.
Voorgesteld besluit:
 Vaststellen van de verordeningen Gemeente Boekel 2021 ex artikel 212, 213 en 213a.
 Intrekken van de verordeningen Gemeente Boekel 2017 ex artikel 212 gemeentewet.
 Intrekken van de verordeningen Gemeente Boekel 2015 ex artikel 213 en 213a
gemeentewet.
Inleiding/probleemstelling:
Verordening 212
In de financiële verordening 212 zijn de kaders opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit de
verplichtingen en aanbevelingen van de Commissie BBV. Deze kaders vormen de rechtmatige
basis voor de producten uit de planning & control cyclus (voorjaarsnota, begroting,
bestuursrapportage en jaarstukken). Met deze verordening waarborgt de raad dat aan de eisen
van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.
Verordening 213
De raad stelt bij verordening 213 regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de
inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van
het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.
Verordening 213a
Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. De raad
stelt bij verordening 213a regels hierover vast.
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Door aanpassing van wet- en regelgeving in het BBV is het nodig de verordeningen ex. artikel 212
en 213 aan te passen. De verordening 213a behoeft geen aanpassing maar wordt samen met de
verordeningen ex artikel 212 en 213 opnieuw voor 4 jaar (met ingang van 2021) vastgesteld.
De verordening 213 is aangepast op het onderdeel rechtmatigheidsverklaring dat m.i.v. 2021 bij
het college komt te liggen, mits de wetgever dit besluit vanaf het verslagjaar 2021.
De financiële verordening ex artikel 212 is met name aangepast in de artikelen 6, 9, 19 en 22.
Artikel 6. Tussentijdse rapportage
In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en
lasten van taakvelden en investeringskredieten in de begroting groter dan € 10.000 toegelicht. Dit
was voorheen € 5.000.
Artikel 9. Waardering, activering en afschrijving vaste activa
De notitie materiële vaste activa van de Commissie BBV, van januari 2020, stelt dat in een lokale
verordening, de wet- en regelgeving van de waarderingsgrondslagen van de activa dient te
bevatten. Deze waarderingsgrondslagen van de activa zijn aan dit artikel toegevoegd.
Artikel 19. Onderhoud kapitaalgoederen;
In de notitie materiële vaste activa van januari 2020 van Commissie BBV is verhelderd hoe om te
gaan met achterstallig onderhoud.
De provincie Noord-Brabant heeft naar aanleiding hiervan o.a. een handreiking onderhoud
kapitaalgoederen opgesteld ter ondersteuning voor de gemeenten.
Concreet houdt dit in dat bij achterstallig onderhoud de lasten direct in het betreffende
exploitatiejaar vallen en hiervoor een separate voorziening dient te worden gevormd. Het is niet
meer mogelijk het achterstallig onderhoud in vier jaren in te lopen.
Artikel 22. Grondbeleid.
In de notitie Grondbeleid in begroting en jaarverslaggeving van juli 2019, zijn door de Commissie
BBV stellige uitspraken gedaan over de wijze van administratieve verwerking m.b.t. het
grondbeleid. Daartoe is in Artikel 22 lid 3 toegevoegd waar verwezen wordt naar de nota
financieel beleid waarin de financiële kaders zijn opgenomen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
Beoogd resultaat:
Met de financiële verordening creëert de raad kaders voor een eenduidige en rechtmatige
uitvoering van de financiële functie van de gemeente Boekel.
Keuzemogelijkheden:
Aanpassing is noodzakelijk om te voldoen aan de rechtmatigheidseisen van de wetgever. Ook de
raad kan nadere kaders stellen met betrekking tot de voorliggende verordeningen.
Argumenten:
De accountant toetst of de jaarstukken voldoen aan de BBV-norm en aan de verordeningen van
de gemeente. Door wijzigingen in de BBV-regels worden de huidige financiële verordeningen 212,
213 en 213a aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving.
Financiële gevolgen en dekking:
n.v.t.
Risico’s:
Zonder aanpassing van de financiële verordeningen is de jaarrekening op onderdelen niet volledig
en rechtmatig en zal de accountant naargelang oordelen.
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Communicatie:
De vaststelling van de in dit raadsvoorstel genoemde verordeningen worden gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie:
Om de juistheid van de verordeningen in de toekomst te garanderen zullen de (financiële)
verordeningen per 4 jaar worden beoordeeld op actualiteit en naleving.
Voorstel:
 Vaststellen van de verordeningen Gemeente Boekel 2021 ex artikel 212, 213 en 213a.
 Intrekken van de verordeningen Gemeente Boekel 2017 ex artikel 212 gemeentewet.
 Intrekken van de verordeningen Gemeente Boekel 2015 ex artikel 213 en 213a
gemeentewet.
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Bijlage 1: Financiële verordening Gemeente Boekel 2021 ex artikel 212 Gemeentewet
Bijlage 2: Verordening 213 Gemeente Boekel 2021
Bijlage 3: Verordening 213a Gemeente Boekel 2021
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