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Uw kenmerk

Onderwerp

Griffiebrief handreiking bedrijfsvoering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u voor uw gemeenteraad de door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde handreiking
bedrijfsvoering. Deze handreiking is speciaal voor raadsleden geschreven om
hen te ondersteunen in hun controlerende taak op het gebied van de
bedrijfsvoering.

ledere gemeente ontvangt van ons 7 exemplaren van de handreiking om onder
de fracties in de raad te verspreiden. Helaas was het ook deze keer niet mogelijk
om voor ieder raadslid een eigen exemplaar te laten drukken. Mede daarom treft
u bij de handreikingen ook een brief voor de raadsleden aan. Ons verzoek is of u
deze brief wilt verspreiden onder de doelgroep zodat zij allen op de hoogte zijn
van het bestaan van deze handreikingen en weten waar zij de handreikingen op
het internet kunnen vinden.

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
O

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200

2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
Waarnemend directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie

to'

§i
SM



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeenteraadsleden
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Ons kenmerk
2007-0000305091

Onderdeel
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Inlichtingen
Marl na Zoet
T 070-4267744
F

Uw kenmerk

Onderwerp

Aanbiedingsbrief handreiking bedrijfsvoering

Geachte heer/mevrouw,

Voor u ligt de handreiking bedrijfsvoering. In het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten worden in artikel 9 de paragrafen

behandeld. In lid 1 van dit artikel wordt aangegeven dat in de afzonderlijke
paragrafen de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot relevante
beheersmatige aspecten. Vanuit het BBV worden er minimaal zeven paragrafen

aangegeven. In het verleden heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties al handreikingen voor de paragrafen algemeen, onderhoud
kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid gemaakt. Tegelijk met de

handreiking bedrijfsvoering komt ook de handreiking weerstandsvermogen uit.
Alle handreikingen zijn te vinden op de website www.finveen.nl en via de website

van het ministerie (www.minbzk.nl).

De paragraaf bedrijfsvoering is wel primair een taak van het college maar de raad

heeft als taak en verantwoordelijkheid om ten aanzien van de bedrijfsvoering
zowel kaders te stellen als de uitvoering ervan te controleren. De handreiking is

een wegwijzer bij die taken en hoe u als raadslid gehoor kan geven aan uw
taakstelling met betrekking tot de bedrijfsvoering.

Er is door de werkgroep hard gewerkt om dit onderwerp op een begrijpelijke en

overzichtelijke manier voor raadsleden op te stellen.
Hopelijk zult u in uw raadswerk veel profijt hebben van deze handreiking.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,
Waarnemend directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie

H.J
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