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RAADSVOORSTEL 
19R.01064 
 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  14 januari 2020 

Portefeuillehouder(s): wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s):  Financiën 

Contactpersoon:  D. van Strijen 

Tel.nr.: 8371 E-mailadres: strijen.d@woerden.nl 
 

Onderwerp: Financiële beleids- en beheersverordening gemeente Oudewater 2020 (conform artikel 
212 Gemeentewet). 

 

De raad besluit: 
 
De Financiële verordening Oudewater 2020 vast te stellen. 
 

Inleiding:  

Op 11 december 2014 is de Financiële verordening Oudewater 2015 vastgesteld. Er is inmiddels 
een nieuwe modelverordening van de VNG ontvangen, terwijl daarnaast in het kader van de BBV 
ook aanpassingen hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat er nu een nieuwe verordening moet 
worden vastgesteld. 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikel 212 Gemeentewet    
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

Beoogd effect: 

Het beoogd effect is financiële sturing door de raad door: 
- helderheid van regels qua financieel beheer en beleid; 
- afspraken betreffende rapportage en verantwoording  

Argumenten: 

Begin 2018 is de Nota Financiële Governance 2017 vastgesteld. Hierin is de nadere uitwerking van 
de Financiële verordening Oudewater geregeld.  
In de BenW vergadering van 14 januari 2020 wordt een nieuwe Nota Financiële Sturing voor 2020 
voorgelegd. Door vaststelling van deze nota en de nieuwe Financiële verordening wordt bereikt dat 
voldaan wordt aan alle wettelijke verplichtingen. 
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Kanttekeningen: 

De thans ter vaststelling voorgelegde verordening wijkt op enkele punten af van de bestaande 
verordening. De afwijkingen bestaan uit de volgende punten: 
a. Tekstueel 
1. In artikel 4 stond aangegeven dat het college voor 1 maart aan de raad een document aanlevert 

met de kaders voor de begroting van het volgende jaar. In de nieuwe verordening is aangegeven 
dat dit nu geschiedt voor 1 juli in de voorjaarsnota/kadernota. 

2. In artikel 6 stond aangegeven dat er een bestuursrapportage is. In het nieuwe artikel 6 is er 
sprake van de voorjaarsnota en de najaarsnota, conform de werkwijze zoals die in 2019 is 
gehanteerd. 

3. In artikel 7 stond aangegeven dat de raad vooraf wordt geïnformeerd bij verstrekken van 
leningen en garanties boven de € 2.500.000. In de nieuwe verordening is dit gewijzigd in € 
500.000. Dit bedrag is meer in overeenstemming met de grootte van de gemeente. 

4. Artikel 9 Financieel beleid en beheer is vervallen aangezien dit is opgenomen in de nieuw vast te 
stellen Nota Financiële Sturing.  

5. In artikel 10 stond aangegeven hoe om te gaan met waardering en afschrijving van activa. In het 
nieuwe artikel 9 wordt verwezen naar de nieuw vast te stellen Nota Financiële Sturing. 

6. In artikel 11 stond aangegeven hoe om te gaan met reserves en voorzieningen. Dit is nu 
opgenomen in de Nota Financiële Sturing. 

b. Wettelijk 

1. Er is een nieuw artikel 10 opgenomen als gevolg van een advies van de commissie BBV. Dit 
artikel geeft aan hoe omgegaan moet worden met openstaande vorderingen betreffende 
belastingen en overige heffingen alsmede dubieuze debiteuren. 

2. Er is een nieuw artikel 16 opgenomen waarin is aangegeven dat er een overzicht incidentele 
lasten en baten moet worden opgenomen voor bedragen vanaf € 50.000. 

3. In hoofdstuk 4, handelend over de paragrafen, zijn 2 nieuwe artikelen toegevoegd  namelijk 
artikel 22 Verbonden Partijen en artikel 23 Grondbeleid. Over deze 2 paragrafen was niets 
opgenomen in de verordening van 2015. 

Financiën: 

Niet van toepassing 

Uitvoering: 

Deze verordening dient voor de accountant als leidraad voor de controle. 

Communicatie: 

De verordening wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsbesluit van 11 december 2014. 

Bijlagen: 

Raadsbesluit inclusief financiële verordening Woerden 2020, geregistreerd in Corsa onder 
19R.01065. 

De indiener:   
Het college van burgemeester en wethouders,  
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
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