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Een oordeel vormen over de 3 verordeningen.
Het college legt drie kaderstellende financiële nota’s voor aan de raad:
- de Financiële verordening;
- het Afwijkingenbeleid;
- het Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen.
De Raad wordt gevraagd om wensen en bedenkingen over deze kaderstellende
documenten kenbaar te maken aan het college. Vervolgens zullen de, hierop
aangepaste, documenten definitief door het college worden aangeboden aan de raad.
De Financiële verordening is sterk gewijzigd en is nu vrijwel volledig gebaseerd op
de verkorte model verordening van de VNG. De daarin opgenomen bepalingen zijn de
minimale vereisten aan een verordening om te voldoen aan de bepalingen in artikel
212 van de gemeentewet. Er is gekozen voor een werkwijze om eerst een stap terug te
doen naar het verkorte model en daar aanvullingen aan toe te voegen. Dit zorgt ervoor
dat vrijwel alle (niet verplichte) artikelen uit de huidige verordening worden beoordeeld
op hun noodzaak om op te nemen in de verordening. Aan de Raad wordt gevraagd
welke opties hij toegevoegd wil hebben aan het verkorte model.
Afwijkingenbeleid gemeente Velsen: Een kleine aanpassing betreft in het hoofdstuk
‘omgaan met afwijkingen’ het onderdeel ‘ het inzetten van bestemmingsreserves en
voorzieningen’. Dit punt 6 betreft niet langer meer de voorzieningen. Het inzetten en
toevoegen aan voorzieningen is in de nota Reserves en voorzieningen opgenomen als
een bevoegdheid van het college. Tevens is een verduidelijking aangebracht. Een
andere aanpassing betreft punt 2 van hetzelfde hoofdstuk. Deze is aangepast naar de
huidige praktijk. In de Perspectiefnota wordt het kader van de compensatie van
gestegen prijzen opgenomen en worden in de begroting de begrotingsposten
geïndexeerd met dat percentage.
Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen: Het
Toetsingskader is herzien op de bevoegdheden van raad en college sinds de invoering
van het duale stelsel. Artikel 169 lid 4 geeft het college de bevoegdheid om
privaatrechterlijk te handelen. Hiertoe behoren ook handelingen als borgstellingen,
verlenen van garantiestellingen en verstrekken van geldleningen. De nota die nu wordt
vervangen dateert uit 2002. In 2002 lag deze bevoegdheid bij de raad. Vanwege de
omvang en het financiële belang wordt deze bevoegdheid van het college met deze
nota ingekaderd. Het kader waarbinnen het college kan acteren is uitgewerkt in 11
punten. Belangrijkste uitgangspunt is terughoudendheid en zorg dragen voor een zo
laag mogelijk financieel risico.
De suggestie van het college om de nota’s eerst te bespreken in de Rekenkamercommissie heeft de Agendacommissie niet overgenomen.
►Fracties maken opmerkingen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven opties mee voor de financiële verordening.
►Voorzitter vat afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
►Leden Rekenkamercommissie
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► voor nadere informatie / bijstelling terug naar college

