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Samenvatting

De VNG heeft in samenwerking met een aantal gemeenten twee nieuwe voorbeelden voor de

verordening ex artikel 212 Gemeentewet opgesteld. Het betreft de zogenaamde financiële

verordening. Met deze brief bieden wij u de handreiking met deze voorbeelden aan. De voorbeelden

vervangen de voorbeeldverordening ex artikel 212 Gemeentewet van de Vernieuwingsimpuls. De

voorbeelden staan ook op het VNG-net (www.vng.nl). Ze zijn te vinden onder het beleidsonderwerp

"gemeentefinancien/financiele verordeningen en besluiten". Een digitaal exemplaar kan worden

gedownload. De voorbeelden dienen voor ondersteuning van het aanpassen van de financiële

verordening.
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Geacht college,

De VNG heeft in samenwerking met gemeenten twee nieuwe voorbeelden voor de verordening ex

artikel 212 Gemeentewet opgesteld. Het betreffen voorbeelden voor de zogenaamde financiële

verordening. Met deze brief bieden wij u de handreiking met deze voorbeelden aan. Wij hebben de

handreiking eveneens naar de griffier van uw gemeente verzonden. De voorbeelden vervangen de

voorbeeldverordening ex artikel 212 Gemeentewet van de Vernieuwingsimpuls. De voorbeelden staan

ook op het VNG-net (www.vng.nl). Een digitaal exemplaar kan worden gedownload. De voorbeelden
dienen voor ondersteuning van het aanpassen van de financiële verordening.

Bij het invoeren van het duale stelsel hebben veel gemeenten de verordening ex artikel 212

Gemeentewet van de Vernieuwingsimpuls gevolgd. Deze verordening was een uitgebreid model,

waaruit men regels kon weggelaten. Veel gemeenten hebben echter de verordening integraal

overgenomen. Er heeft in meerdere gemeenten geen goede afweging plaats gevonden welke regels
van de verordening van de Vernieuwingsimpuls daadwerkelijk nodig zijn. Hierdoor kunnen te veel

regels in huis zijn gehaald. Dit veroorzaakt onnodige administratieve lasten. Ook kunnen hierdoor extra

problemen ontstaan bij de accountantscontrole op de rechtmatigheid.

De handreiking die wij bij deze brief aanbieden bevat twee voorbeelden voor de verordening ex artikel

212 Gemeentewet. De voorbeelden zijn aangepast in verband met gewijzigde inzichten. Het eerste

voorbeeld is een korte versie met in elk geval de minimaal noodzakelijke regels. Het tweede voorbeeld

is een uitgebreid model dat naast de regels uit de korte versie uitbreidingen bevat, maar ook

alternatieven.
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Indien u als gemeente van plan bent de verordening ex artikel 212 Gemeentewet te herzien en daarbij
wilt uitgaan van de voorbeelden, adviseren wij u als startpunt het eerste korte voorbeeld te nemen.

Hieraan kan de gemeente vervolgens naar behoefte uitbreidingen uit het tweede uitgebreide voorbeeld

toevoegen. Ook moet worden afgewogen of bepaalde artikelen niet beter kunnen worden vervangen

door alternatieven uit het uitgebreide voorbeeld. Wij merken hierbij op dat voor verschillende artikelen
nog legio andere alternatieven mogelijk zijn. Dit is ook de reden de twee verordeningen uit de

handreiking voorbeelden te noemen en niet modellen. Wij raden u aan voorbeelden niet blind te

volgen, maar als laatste stap de artikelen toe te snijden op de eigen situatie.

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Ï.J.J.M. Pans,
voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven.
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