Toelichting op wijzigingen Verordening financieel beleid en beheer 2006 en 2011
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 is in artikel 212
van de Gemeentwet (GW) opgenomen dat de gemeenteraad en het college van burgemeester
en wethouders de afspraken over het financiële beleid en beheer vastleggen in een verordening.
Destijds heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening opgesteld. Vrijwel alle gemeenten hebben deze modelverordening gebruikt en toegepast op de eigen
situatie. In 2006 is een evaluatie geweest en zijn op basis van praktijkervaringen twee nieuwe modelverordeningen opgesteld, een beknopte en een uitgebreide versie.
Uitgangspunt wijziging verordening
Het is niet de bedoeling verregaande beleidswijzigingen door te voeren met deze actualisatie.
Uitgangspunt is vereenvoudiging en uniformiteit, zodoende dat de raad dezelfde rechten blijft behouden.
Het voorstel is de financiële verordening te vereenvoudigen, hiervoor is aansluiting gezocht bij de
beknopte modelverordening van de VNG. Specifieke Heemsteedse afspraken zijn gehandhaafd in
de geactualiseerde verordening.
Op uniforme wijze wordt in de geactualiseerde verordening aangeven welk financieel beleid geregeld moet worden (kaders). Tevens wordt aangegeven welke onderwerpen het desbetreffende
financiële beleid moet bevatten en hoe moet worden omgegaan met uitzonderingen/wijzigingen
op het beleid.
De actualisatie leidt ertoe dat twee beleidsonderwerpen apart voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Voorheen werd het Treasurystatuut door het college vastgesteld. Het activabeleid
was onderdeel van de verordening 212. Nu is dit beleid in twee aparte nota’s opgenomen, namelijk in het ‘Treasusystatuut 2011 gemeente Heemstede’ en in de ‘Nota Activabeleid 2011 gemeente
Heemstede’. Beide nota’s worden gelijktijdig met de ‘Verordening financieel beleid en beheer
2011 gemeente Heemstede’ aangeboden.
Overige wijzigingen
Definities
Het aantal definities is beperkt tot de definities die betrekking hebben op de organisatie en de
administratie.
Inrichting begroting en jaarstukken
De inrichting van de begroting en de jaarstukken werd opgenomen in de verordening. Nu is aangegeven dat deze indeling vastgesteld wordt in de kadernota (dit conform de huidige praktijk). In
de kadernota 2010 is de nieuwe programma-indeling voor de Begroting 2011 vastgesteld.
Financiering
Gezien de importantie en de uitgezonderde positie van de financiering is hier een aparte titel aan
gewijd.
Financieel beleid
Bij het financieel beleid zijn alleen de wettelijk verplichte en de specifiek Heemsteedse beleidsonderwerpen opgenomen. Iedere raadsperiode zou het specifieke beleid geactualiseerd moeten
worden. Per beleidsonderwerp is aangegeven welke facetten de beleidsnota minimaal moet bevatten. Tevens is aangegeven hoe de raad te informeren bij afwijking van het beleid.

