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-Financiële verordening
-Afwijkingenbeleid
-Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking
geldleningen
31 oktober 2013
Sessie 5
E. Zorgdrager
S. Neeskens
A.C. Eggermont, R.W. de Haan, M.M. Hillebrink, S. Koedijker, T.
Mastenbroek-Wesseling, S. Meinema, H.M. Teske-Post, G.
Vosse
F. Kappen
R. Vennik
J.P.E.M. Huijs (griffier), A.F.K. Klinkenberg (raadsadviseur)
C. Molenaar (Senior Adviseur PCA)

De voorzitter leidt het onderwerp kort in en neemt het bespreekvoorstel door. Zij stelt
voor om de financiële verordening per artikel te behandelen. En vervolgens het
afwijkingenbeleid en de toetsingskaders per bladzijde te behandelen. Ter
ondersteuning zitten van de griffie mevrouw Huijs en mevrouw Klinkenberg aan tafel.
Mevrouw Huijs legt uit dat de zij de stukken uitvoerig heeft bestudeerd en naar
aanleiding daarvan een toelichting heeft geschreven. Afgelopen week bleek dat een
door de organisatie gemaakte artikelsgewijze toelichting bij de door het college
aangeleverde stukken ontbrak. Zodoende zijn er dus twee toelichtende stukken. Het
woord is aan de fracties en zij krijgen de gelegenheid om te per artikel te reageren.
De portefeuillehouder zal hierop ook per artikel reageren. Uit de opmerkingen komt
naar voren dat er nog kritisch naar de tekst en inhoud van de voorliggende stukken
gekeken dient te worden. De teksten zijn vaak onduidelijk, deze moeten helder
geformuleerd worden. Over de inhoud zijn veel wensen, bedenkingen en
toevoegingen kenbaar gemaakt. De portefeuillehouder zal alle opmerkingen gemaakt
door de fracties meenemen bij het herschrijven van de drie kaderstellende financiële
nota’s. De voorzitter concludeert dat de stukken voor nadere bijstelling terug gaan
naar het college. De portefeuillehouder geeft aan zich hier meer dan bovenmatig
voor in te zetten. Bij de nieuwe stukken zal er cursief worden aangegeven hoe de
opmerkingen of wensen verwerkt zijn. De aangepaste stukken zullen in een nieuwe
sessie besproken worden. De voorzitter sluit de vergadering.

