Toelichting bij de aanpassingen van de Verordening op de uitgangspunten voor het
financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de
financiële organisatie van de gemeente Bergen.
Artikel 1. Definities
Ongewijzigd
Titel 1. Begroting en verantwoording
Kaderstellen
Artikel 2. Programmabegroting
Hernoemd in Programma indeling. Hierbij is de modelverordening van de VNG gevolgd.
Lid 2 is overbodig, dit is een voorschrift van het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV). Lid 5 is overbodig. Dit ligt besloten in lid 3.
Artikel 3. Producten
Hernoemd in Inrichting begroting.Hier is de modelverordening van de VNG gevolgd. Deze
sluit aan bij het BBV.
Artikel 4. Kaders begroting
Dit artikel is aangepast aan het voorstel van de klankbordgroep herijking P&C cyclus
(klankbordgroep van de raad).
Uitvoering
Artikel 5. Uitvoering begroting
Ongewijzigd
Beheersing en Interne controle
Artikel 6. Interne controle
Dit artikel is aangepast aan de modelverordening. In de oude verordening zat hier een
dubbeling de verordeningen 213 (opdracht aan de accountant) en 213a (college
onderzoeken)
Rapportage en Verantwoording
Artikel 7. Tussentijdse rapportage en informatie
Dit artikel is gesplitst in artikel 7 Tussentijdse rapportage en informatie en 8 Autorisatie
begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen.
In artikel 7 is het voorstel van de klankbordgroep herijking P&C cyclus (klankbordgroep
van de raad) verwoord. Hierbij is een rapportagetolerantie benoemd van € 50.000,-.
Hiermee wordt voorkomen dat in de afwijkingerapportage veel kleine mutaties worden
vermeld. De klankbordgroep heeft aangegeven dat dit de leesbaarheid van de stukken
niet ten goede komt.
Artikel 8 regelt apart de autorisatie van nog niet geraamde uitgaven. In dit artikel zijn de
verschillende bedragen met elkaar in verhouding gebracht. Op deze manier wordt
duidelijkheid gegeven aan het college in welke gevallen (naast de tussentijdse
rapportage) een separaat raadsvoorstel nodig is.

Artikel 8. Jaarstukken
Hernummerd naar artikel 9. Lid 1 en 2 zijn ongewijzigd. In lid 3 is opgenomen dat jaarlijks
bij de jaarstukken een overzicht van verstrekte subsidies wordt opgenomen. Dit is
conform de modelverordening van de VNG en komt in de plaats van het vervallen artikel
23.
Titel 2. Financiële positie
Kaderstellen
Artikel 9. Financiële positie
Hernummerd naar artikel 9, verder ongewijzigd.
Artikel 10. Waardering & afschrijving vaste activa
Hernummerd naar artikel 11. Er wordt in een algemene bewoording verwezen naar de
door de raad vast te stellen beleidsnota. Op deze manier hoeft bij een wijziging van het
beleid geen aanpassing van de Verordening 212 doorgevoerd te worden.
Artikel 11. Voorziening voor oninbare vorderingen
Hernummerd naar artikel 12, verder ongewijzigd.
Artikel 12. Reserves en voorzieningen
Hernummerd naar artikel 13. Er wordt in een algemene bewoording verwezen naar de
door de raad vast te stellen beleidsnota. Op deze manier hoeft bij een wijziging van het
beleid geen aanpassing van de Verordening 212 doorgevoerd te worden.
Artikel 13. Kostprijsberekening
Hernummerd naar artikel 14. Lid 3 is vervallen, omdat dat op onze gemeente niet van
toepassing is. Wij werken met een vaste omslagrente.
Artikel 14: Financieringsfunctie
Hernummerd naar artikel 15. Er wordt in een algemene bewoording verwezen naar de
door de raad vast te stellen beleidsnota. Op deze manier hoeft bij een wijziging van het
beleid geen aanpassing van de Verordening 212 doorgevoerd te worden. In de oude
verordening werd verwezen naar een door het college vast te stellen treasurystatuut.
Artikel 15. Registratie bezittingen, activa en vermogen
Hernummerd naar artikel 16. Lid 1 is ingekort, omdat de termen actueel en volledig niet
voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Verder is dit artikel ongewijzigd.
Titel 3. Paragrafen
Deze hele titel is vervallen. De voorschriften voor de inhoud van de paragrafen is
vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Lokale regels hierover
hebben geen toegevoegde waarde.
Artikel 16. Lokale heffingen
Vervallen
Artikel 17. Weerstandsvermogen en risicomanagement
Vervallen
Artikel 18. Onderhoud kapitaalgoederen
Vervallen
Artikel 19. Financiering
Vervallen

Artikel 20. Bedrijfsvoering
Vervallen
Artikel 21. Verbonden partijen
Vervallen
Artikel 22. Grondbeleid
Vervallen
Artikel 23. Verstrekking subsidies
Vervallen. Dit betreft geen verplichte paragraaf. Zie ook artikel 8.
Titel 4. Financiële organisatie en administratie
Hernummerd in Titel 3.
Artikel 24. Administratie
Hernummerd naar artikel 17, verder ongewijzigd.
Artikel 25. Financiële administratie
Hernummerd naar artikel 18, verder ongewijzigd.
Artikel 26. Financiële organisatie
Hernummerd naar artikel 19, verder ongewijzigd.
Artikel 27. Aanbesteding en inkoop
Hernummerd naar artikel 20. Er wordt in een algemene bewoording verwezen naar de
door de raad vast te stellen beleidsnota. Op deze manier hoeft bij een wijziging van het
beleid geen aanpassing van de Verordening 212 doorgevoerd te worden.
Artikel 28. Subsidieverstrekking en steunverlening
Vervallen. Deze onderwerpen vallen onder Europese en landelijke wetgeving. Een artikel
waarin we afspreken dat we ons aan deze wetgeving houden is overbodig.
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