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Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  14 januari 2020 
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Contactpersoon:  R. Engels 

Tel.nr.: 8433 E-mailadres: engels.r@woerden.nl 
 

Onderwerp: Nota Financiële Sturing 2019 

 

 

 
De raad besluit: 
 

1. De Nota Financiële Sturing 2019 vast te stellen; 
2. De Nota Financiële Governance 2017 in te trekken. 

 
 

Inleiding:  

In de raadsvergadering van 15 februari 2018 is de "Nota Financiële Governance 2017" vastgesteld. 
Voorafgaande aan de bespreking in de raad is het voorstel besproken in de vergadering van de 
Auditcommissie van 25 januari 2018. Bij brief van 5 februari 2018 heeft de Auditcommissie de raad 
geadviseerd over deze Nota. De nota is toen als hamerstuk op de agenda van de raad gezet. 
De nu voorliggende nota is op diverse punten geactualiseerd als gevolg van onder andere  
gewijzigde wetgeving (BBV) en opmerkingen van de accountant. 

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

De gemeenteraad is op grond van art. 147 lid 2 in samenhang met art. 108 lid 1 van de 
Gemeentewet bevoegd tot het vaststellen van het beleid.  

Beoogd effect: 

- Financiële beheersing en verantwoording.  
- Bevordering financieel bewustzijn.  
- Transparantie financiële informatievoorziening.   
 
 



Pagina 2 van 3 
 

Argumenten: 

Dit is de Nota Financiële Sturing (afgekort ‘Nota FS’) voor de gemeente Oudewater, waarin de 
spelregels worden samengevat. Onderstaande wijzigingen worden nu voorgesteld. 
 
Afschrijving 
Een belangrijke wijziging is bedoeld om het raadsbesluit van 7 november 2019 te verwerken, 
namelijk om de afschrijvingstermijn voor het Masterplan Binnenstad te verlengen. Toen is de 
afschrijvingstermijn van Grijs renovatie (vervanging constructie) op 40 jaar gesteld. Daarnaast 
wordt een wijziging van de BBV verwerkt die sinds de jaarrekening 2018 al gold. Het moment van 
afschrijving van investeringen start het jaar volgend op de oplevering / afronding van de investering.  
 
Goed budgetbeheer 
In hoofdstuk 3 stond gedetailleerd opgenomen wat goed budgetbeheer inhoudt. Dit is vervangen 
door een korte alinea en in bijlage 3 is de gedetailleerde uitwerking opgenomen van goed 
budgetbeheer. Deze info is verder niet gewijzigd. 
 
Gebruik reserves en voorzieningen 
Verder is hoofdstuk 4 “Gebruik reserves en voorzieningen” aangepast. Naast het algemene 
gedeelte wordt er ingegaan op de definities en werking van de Algemene- en 
Bestemmingsreserves en de Voorzieningen. Ook is de opsomming van reserves / voorzieningen en 
de inhoudelijke toelichting hiervan geschrapt. Dit overzicht is immers al opgenomen in de 
Programmabegroting.  
 
Staat van gewaarborgde geldleningen, stichtingen en verenigingen 
In bijlage 2 was opgenomen de  “Staat van gewaarborgde geldleningen, stichtingen en 
verenigingen op basis van de jaarrekening 2016”. Dit overzicht wordt al opgenomen in de 
jaarrekening. Het aanvraagformulier gemeentegarantie is toegevoegd.  
 
Ratio weerstandsvermogen 
In het hoofdstuk over het Risicomanagement is een passage opgenomen over de ratio van het 
weerstandsvermogen zoals was toegezegd in de begrotingsraad van 7 november 2019. 
Als laatste is er zoveel mogelijk getracht om de tijdsafhankelijke zaken uit deze Nota te halen. Dit 
zijn moment opnamen die continu wijzigen. 
 

 

Kanttekeningen: 

N.v.t. 

Financiën: 

N.v.t. 

Uitvoering: 

Na vaststelling van de Nota Financiële Sturing 2019 wordt deze voor het eerst gebruikt bij de 
jaarrekening 2019. 
De Nota Financiële Sturing zal in de organisatie worden verspreid en hierover zal worden 
gecommuniceerd. De Nota Financiële Sturing is daarnaast een financieel concernkader voor het 
toetsen van college- en raadsvoorstellen en andere interne beleidsdocumenten.  

Communicatie: 

De Nota Financiële Sturing zal in de organisatie onder de aandacht worden gebracht. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsbesluit 15 februari 2018 

Bijlagen: 
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Raadsbesluit : 20R.00004 
Nota Financiële Sturing 2019 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

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

 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

 


