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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
1. De Financiële verordening vast te stellen, onder intrekking van de huidige verordening;
2. Het afwijkingenbeleid van de gemeente Velsen vast te stellen, onder intrekking van de
bestaande nota;
3. Het Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekkingen van geldleningen vast te
stellen, onder intrekking van het bestaande Toetsingskader.
4. De ingangsdatum van bovengenoemde verordening en nota’s te bepalen op 1 dag na
publicatie van het besluit van de raad, tenzij anders in de verordening of nota is
opgenomen.
Samenvatting

De raad heeft de Financiële verordening, het Toetsingskader en het Afwijkingenbeleid vastgesteld.
Deze leggen bevoegdheden van het college vast op een aantal financiële beleidsvelden. De
Financiële verordening is verplicht krachtens artikel 212 van de Gemeentewet en legt de
uitgangspunten vast op het financieel beleid, beheer en organisatie. Het afwijkingenbeleid legt
regels vast inzake het budgetrecht van de raad en hoe te handelen bij afwijkingen. Het
Toetsingskader legt het kader vast voor het college om aanvragen te toetsen en af te handelen
inzake borgstellingen, garantiestelling en het verstrekken van geldleningen.
Aanleiding

De Financiële verordening, het Toetsingskader en het Afwijkingenbeleid en de nota’s dienen
geactualiseerd te worden. Voor de verordening geldt dat deze om de vier jaar moet worden
geactualiseerd.

1. De Financiële verordening is een uitwerking van het vereiste in de gemeentewet artikel 212
dat de gemeente verplicht is om in een verordening de uitgangspunten voor het financiële
beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële
organisatie vast te stellen. De financiële verordening is grotendeels gebaseerd op de model
verordening (en) van de VNG.
2. Het Afwijkingenbeleid komt voort uit de financiële verordening en geeft het kader voor de
budgetverantwoordelijkheid die het college heeft ten opzichte van de door de raad
vastgestelde budgetten. In het afwijkingenbeleid wordt in 11 punten aangegeven hoe het
college op een juiste en rechtmatige manier omgaat met de toegewezen
verantwoordelijkheid.
3. Het Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen komt voort
uit artikel 14 van de Financiële verordening en geeft criteria waaronder garanties,
borgstellingen of een geldlening verstrekt kunnen worden aan een maatschappelijke
organisatie. In al deze gevallen wordt het publiek belang ondersteund.
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De concept Financiële verordening, het concept Toetsingskader en het Concept Afwijkingenbeleid
zijn in een sessie met de raad op 31 oktober besproken. De raad heeft zijn wensen en
bedenkingen ingediend. Deze zijn verwerkt in de documenten en worden nu ter definitieve
vaststelling aan de raad voorgelegd.
Programma

Bestuur
Kader

Gemeentewet
BBV
AWB
Beoogd doel en effect van het besluit

Creëren van kader t.b.v. de kaderstellende taak van de raad alsmede het invullen van een
wettelijke verplichting (Financiële verordening)
Directe maatschappelijke consequenties

n.v.t.
Argumenten

Een toelichting op de artikelen uit de financiële verordening is als bijlage bij de financiële
verordening bijgevoegd. De financiële verordening, het afwijkingenbeleid en het toetsingskader
garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen zijn aangepast naar aanleiding van de
bespreking in een sessie. Tijdens de sessie van 31 oktober zijn een aantal opmerkingen door de
raadsleden gemaakt. In een memo, ‘Verwerking uitkomsten sessie 31 oktober 2013’, is een
toelichting opgenomen op de verwerking van de opmerkingen in de documenten.
Alternatieven

Geen. Voor wat betreft de financiële verordening is geen alternatief aanwezig. Er is een wettelijke
plicht een (actuele) Financiële verordening als kader te bezitten. De overige twee, het
Toetsingskader en het Afwijkingenbeleid geven bestaand beleid, dat geactualiseerd wordt.
Risico’s

geen
Financiële consequenties

geen
Uitvoering van besluit

Na besluitvoering invoer in de regelingenbank en publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad (en
Jutter en Hofgeest). Een dag na publicatie in het Electronisch Gemeenteblad is het beleid van
kracht.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

1.De verordening op de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen;
2.Het afwijkingenbeleid van de gemeente Velsen;
3.Het Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen;
4.Artikelgewijze toelichting op de financiële verordening;
5 Memo Verwerking opmerkingen sessie 31 oktober 2013.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

geen
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Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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