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Korte inhoud voorstel 

 

De financiële verordening 2016  is aangepast aan regelgeving zoals de wet Houdbare 

Overheidsfinanciën (wet Hof) en de Wet Markt en Overheid. Verder zijn in overleg met de 

auditcommissie een aantal aanpassingen doorgevoerd. Wat de kadernota betreft wordt meer 

aandacht besteed aan afstemming van nieuw beleid met de raad (kadernota met perspectief) en 

voor nieuwe voorstellen die afwijken van het beleid van de raad, dienen separate raadsvoorstellen 

gemaakt te worden waarin nut- en noodzaak beargumenteerd worden. Overigens dienen 

voorstellen met structurele consequenties zo veel mogelijk bij de begroting te worden voorgesteld, 

zodat een integrale afweging gemaakt kan worden wat betreft nut, noodzaak en financiële 

consequenties van de verschillende begrotingsvoorstellen. De p&c-cyclus 2016 is hierop aangepast, 

zie bijgaand spoorboekje p&c 2016. 

 

 

1. Aanleiding 

 

In april 2014 is door de VNG een nieuw model financiële verordening aangeboden. In dit nieuwe model 

hebben de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving voor de financiële verordening een plaats 

gekregen. Het gaat vooral om de wet Houdbare Overheidsfinanciën alsmede de Wet Markt en Overheid. 

Tevens zijn, in overleg met de auditcommissie, enkele aanpassingen doorgevoerd in de p&c cyclus met als 

doel om de raad beter te betrekken bij beleidskeuzes en het voteren van budgetten. 

  

 

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 

 

Bijgaande financiële verordening 2016 is aangepast aan nieuwe wet en regelgeving rond vooral de wet Hof 

en de wet Markt en Overheid, maar niet op de herziene BBV. Deze wordt naar verwachting binnen enkele 

maanden bekend. De financiële verordening 2017 zal moeten worden aangepast aan het herziene BBV.  

 

Belangrijkste veranderingen in de financiële verordening zijn: 

- Nieuwe voorstellen buiten het beleid van de raad, komen niet in Voor- en Najaarsnota, maar worden 

in separate raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, waar op nut- en noodzaak wordt ingegaan 

(artikel 4.8 en 4.9) 

- Ontwikkeling EMU saldo (artikel 5) 

- Kostprijsberekening en prijzen economische activiteiten aangepast aan Markt en Overheid (artikel 8 

en 9) 

- Opname van artikel 12 ‘onderhoud kapitaalgoederen dat voorschrijft dat eens per vier jaar 

onderhoudsplannen aan de raad voorgelegd moeten worden. 
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De belangrijkste veranderingen in het spoorboekje p&c 2016 zijn: 

- Er is een kolom opgenomen voor het opstellen van een format ‘begroting nieuwe stijl’. Het 
format/voorstel moet in het voorjaar klaar zijn zodat de raad hierover bij de kadernota 2017 kan 

besluiten. Doel hiervan is om de toegankelijkheid van de begroting te vergroten.  

- In het kader van ‘grip op verbonden partijen’ is 15 april opgenomen als datum dat 
Gemeenschappelijke Regelingen uiterlijk hun jaarrekening en begroting dienen aan te leveren. In 

december worden ze door het college op deze plicht geattendeerd. 

 

 

Bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad, waren voorstellen voor nieuw beleid, volgens de 

raad niet altijd voldoende met hen afgestemd. Daarom vond de raad het lastig om de kadernota inclusief 

nieuw beleid vast te stellen. De zorg van de raad was dat door vaststelling van de kadernota, de 

verwachting werd gewekt dat de raad met nieuwe voorstellen in zou stemmen. Daarom is er enkele malen 

voor gekozen om alleen de uitgangspunten van de kadernota vast te stellen, en geen nieuw beleid. Daarom 

wordt er in 2016 naar gestreefd om de raad beter te betrekken bij nieuwe voorstellen. Hoe daar invulling 

aan wordt gegeven, wordt nog nader uitgewerkt.  

 

 

3. Financiële aspecten/risico’s 

 

Er zijn geen directe financiële aspecten, maar de procedures m.b.t. nieuw beleid en voorstellen worden in 

2016 aangepast.  

 

 

4. Communicatie aspecten 

 

- Publicatie van de verordening, planning p&c 2016 beschikbaar stellen en verwerken in agenda’s. 
  

 

5. Voorstel 

 

De raad besluit om: 

1. De ‘Verordening financieel beheer Bloemendaal 2016’ vast te stellen; 
2. Dat deze verordening in werking treedt met ingang van 1 februari 2016; 

3. De ‘Verordening financieel beheer Bloemendaal 2013’  vastgesteld door de raad op 20 december 

2012 wordt ingetrokken per 1 februari 2016; 

4. De planning p&c 2016 wordt ter kennisname aangenomen.  

 

 

6. Uitvoering 

 

 

College/MT 

 

  

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 

 

 

 

Advies Commissie 

De commissie is positief over de verordening en adviseert deze te agenderen als hamerpunt voor 

de raad van 27 januari 2016. De griffier zorgt voor aanpassing van twee punten: 

• De opmerking over nieuwe voorstellen buiten de raad, wordt gewijzigd in nieuwe 

voorstellen die niet in de lopende begroting zijn opgenomen. 

• Het spoorboekje wordt geactualiseerd met een aantal nieuwe data en toegevoegd 

aan de raadsagenda. Belangstellenden kunnen bij de griffie een hard copy opvragen.
 



 
 

 

 

De raad der gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2015; 

 

 

 

 

b e s l u i t: 

 

 

 

1. De ‘Verordening financieel beheer Bloemendaal 2016’ vast te stellen; 
2. Dat deze verordening in werking treedt met ingang van 1 februari 2016; 

3. De ‘Verordening financieel beheer Bloemendaal 2013’ vastgesteld door de raad op 20 
december 2012 wordt ingetrokken per 1 februari 2016; 

4. De planning p&c 2016 wordt ter kennisname aangenomen.  

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 27januari 2016 

 

 
  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: unaniem 

Stemmen tegen: geen 

Afwezig:geen 
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