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Actualisatie 'Financiële verordening gemeente Utrecht'
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1
De Financiële Verordening 2017 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen

Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie
Toezeggingen wethouder:



Er komt een ‘Strekt ter vervanging’: onder andere op de passages over de programmaindeling, inzichtelijk maken effecten beleid (voor ‘bevolkingsgroepen’) en mandaat met
afschrijvingstabel.

Terug in de raad:
Er komt een ‘strekt ter vervanging’ van de verordening.
Status: B

Bijlages
Voorstel: Voorstel_6584
Bijlage: Toelichting actualisatie financiele verordening
Bijlage: Financiele Verordening gemeente Utrecht
Bijlage: Financiële Verordening 2017 gemeente Utrecht (december 2016)
Bijlage: STREKT TER VERVANGING Financiële Verordening gemeente Utrecht
Eerdere besluitvorming
Laatste vaststelling Financiële verordening gemeente Utrecht: 26.09.2013

Uitvoering
Nadat de herziene versie van de 'Financiële verordening gemeente Utrecht' is vastgesteld door de
gemeenteraad, zal deze gepubliceerd worden.
De verordening is van kracht met ingang van het boekjaar 2017. Deze verordening treedt in de
plaats van de vorige 'Financiële verordening 2013 gemeente Utrecht' op grond van het oude artikel
212 Gemeentewet opgestelde verordening.

Context
Het Besluit begroten en verantwoorden (BBV) bevat regels over de verslaggeving van gemeenten
en provincies. De jaarlijkse begroting en verantwoording moeten aan deze regels voldoen, om te
voorzien in de informatiebehoefte van de gemeenteraad in verband met zijn kaderstellende en
controlerende rol. Daarnaast regelt het BBV de informatie ten behoeve van het Rijk, de Europese
Unie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 17 maart 2016 is een vernieuwd BBV
gepresenteerd dat met ingang van het begrotingsjaar 2017 van kracht wordt.
De vernieuwing van het BBV werkt door naar de Financiële Verordening, waarin de gemeenteraad
de hoofdlijnen van het financiële beleid en de financiële sturing vastlegt. De aangepaste
verordening wordt hierbij aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Daarbij hebben wij de
verordening tevens gestroomlijnd, zodanig dat deze alleen de hoofdlijnen bevat en dat de
uitwerking in afzonderlijke nota's wordt geregeld. Een van deze uitwerkingen betreft de bepalingen
met betrekking tot waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa. Deze nota wordt tegelijk
met de actualisatie van de Financiële verordening aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beslispunt
1

De Financiële Verordening 2017 vast te stellen.

Argumenten
1.1

Als gevolg van de vernieuwing van het BBV is het noodzakelijk de Financiële Verordening
aan te passen
Voor de aanpassingen wordt verwezen naar de bijlage ‘Toelichting actualisatie Financiële
verordening’. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening te
vereenvoudigen en te verhelderen. Het vigerende financiële beleid en de bestaande
financiële sturing zijn zo veel mogelijk in stand gehouden.

1.2

De verordening is in lijn met het huidige financiële beleid
De vernieuwing van het BBV is opgepakt als een technische aanpassing en er worden dan
ook geen wijzigingen in het financiële beleid en de financiële sturing voorgesteld. Waar
mogelijk is de vernieuwing BBV wel aangegrepen om tot verdere vereenvoudiging te
komen.

Raadsbesluit
Raadsbesluit
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Actualisatie 'Financiële verordening gemeente Utrecht'
besluit
1
De Financiële Verordening 2017 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 8 december 2016

De griffier

De voorzitter gemeenteraad

mr. M. van Hall

mr. J.H.C. van Zanen

