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B.J. ten Have
wijziging van de Financiële

verordening gemeente Waterland 2016

De raad van de gemeente \Vaterland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van;
overwegende
passen;

dat het wenselijk

gelet op artikel212

is de Financiële

verordening

gemeente

\Vaterland 2016 aan te

van de Gemeentewet,

BESLUIT:
vast te stellen de navolgende wijziging van de Financiële verordening gemeente Waterland 2016.
Artikel I
De Financiële verordening gemeente \Vaterland 2016 wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 4, tweede lid, wordt '1 e en 2e IBU' vervangen door: 'IBU'.
B.

Artikel 5, eerste en tweede lid, komen als volgt te luiden:
1.

2.

Het college biedt in mei een nota aan (kadernota), ten minste bevattende de
uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming,
waarbij kaders worden gegeven met betrekking tot ten minste:
a. de stijging van loonkosten, subsidies, overige materiële lasten en de
lokale heffingen;
b. overige verwachte ontwikkelingen.
Het college biedt ten behoeve van een behandeling door de raad direct na
het zomerreces een nota aan (IBU), ten minste bevattende:
a. een actualisatie van de baten en lasten per programmaonderdeel voor
het lopende begrotingsjaar;
b. een actualisatie van de investeringskredieten voor het lopende
begrotingsjaar.

C. Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende:
6.

Het college biedt na afloop van elk kwartaal binnen een maand een
rapportage aan, waarin in ieder geval een uiteenzetting wordt gegeven van de
stand van de realisatie van de baten en lasten per programmaonderdeel tot
en met het einde van het betreffende kwartaal.

Artikel II
De Financiële verordening gemeente \Vaterland 2016 wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 3, vierde lid, wordt 'paragraaf Jachthaven Hemmeland' vervangen door:
'paragraaf Vennootschaps belasting'.
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B.

In artikel 20, tweede lid, wordt 'De paragraaf Jachthaven Hemmeland bijde begroting en
de jaarstukken bevat' vervangen door: 'De paragraafVennootschapsbelasting
bevat bij de
begroting en de jaarstukken'.

Artikel III
De Financiële verordening gemeente Waterland 2016 wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1, onderdeel b, 17, 21, onderdeel a, 24, onderdeel a en e, wordt telkens
'afdeling' dan wel 'afdelingen' vervangen door respectievelijk: 'domein' en 'domeinen'.
B.

Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g in een
puntkomma, de volgende onderdelen toegevoegd:
h. BBV: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;
fte: fulltime-equivalent.

1.

e. In artikel 2, tweede lid, 3, vierde en vij fde lid, 14, 15, 17, 18 en 1 <) wordt telkens 'Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten' vervangen door: 'BBV'.
D. In artikel 4, tweede lid, wordt 'overschrijdingen van de geautoriseerde lasten van een
programmaonderdeel en onderschrijdingen van de geautoriseerde baten van een
programmaonderdeel' vervangen door: 'afwijkingen ten opzichte van de begroting van
zowel de geautoriseerde lasten als baten van een programmaonderdeel'.
E. In artikel 5, derde lid, wordt 'de eerste en tweede lid' vervangen door: 'het eerste en het
tweede lid'.
F. In artikel 10, derde lid, wordt 'de voorstel' vervangen door: 'het voorstel'.
G.

In artikel 10, vierde lid, wordt 'algemene' vervangen door: 'algemene reserve'.

H. In artikel 11, tweede lid, wordt 'eventueel de' vervangen door: 'eventuele'.
I.

In artikel 12 wordt 'tarieven voor de belastingen' vervangen door: 'tarieven voor
belastingen'.

J.

In artikel 21, onderdeel a, wordt: 'in de gemeente als geheel en in de' vervangen door:
'binnen de gemeente als geheel en binnen de'.

K. In artikel 24, onderdeel b, wordt 'bevoegdheden, verantwoordelijkheden' vervangen
door: 'bevoegdheden en verantwoordelijkheden' en wordt 'wordt voldaan' vervangen
door: 'kan worden voldaan'.
Artikel IV
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking, met
dien verstande dat:
a. artikel I, onderdeel A en B, toepassing vindt met betrekking tot stukken die zien op
boekjaar 2019 en volgende;
b. artikel I, onderdeel C, en artikel II toepassingen vinden met betrekking tot stukken die
zien op boekjaar 2020 en volgende.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente \V'aterland,
gehouden op 16 mei 2019.

mw. L.M.B.e. Kroon
voorzitter
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