
 

Raadsvergadering : 29 september 2016 
Naam opsteller : Jan Belleman 
Informatie op te vragen bij : J. Belleman 
Portefeuillehouder(s) :  
Zaaknummer : BB16.00449 
Registratienummer : RAAD160084 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Financiële verordening gemeente Bergen 2017 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Bijgaande financiële verordening gemeente Bergen 2017 vast te stellen. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
De vier BUCH raden hebbende werkgroep Financiële aspecten in BUCH verband in het 
leven geroepen. Deze werkgroep heeft de 4 ambtelijke organisaties (in casu de 
werkorganisatie BUCH in oprichting) de opdracht gegeven om te komen tot harmonisering 
van de P&C cyclus en het financieel beleid. De Financiële verordening ex artikel 212 van de 
Gemeentewet is de basis voor het financiële beleid van de gemeenten. 
 
Harmonisatie beleid: 
Bij de harmonisering van de financiële verordeningen is gebleken dat er qua beleid geen 
wezenlijke verschillen zijn tussen de vier BUCH gemeenten. In de zoveel mogelijk 
geharmoniseerde Financiële verordening 2017 die voor ligt zijn zoveel mogelijk alle 
onderwerpen en beleidsuitgangspunten uit de vier eerdere gemeentelijke financiële 
verordeningen van de BUCH gemeenten opgenomen. De Financiële verordening 2017 is 
ook geactualiseerd naar aanleiding van de aanpassing van de BBV. Naar aanleiding hiervan 
is onder artikel 12 lid 4 opgenomen hoe de overhead word toegerekend aan de taakvelden 
voor bepaling van tarieven leges en heffingen. 
 
Bedragen blijven verschillend: 
Er zijn wel lokale verschillen in de hoogte van de bedragen waarvoor het college is 
gemandateerd door de raden. Artikel 6 en 7. 
Na discussie in de raadswerkgroep Financiële effecten in BUCH verband is besloten deze 
bedragen niet te harmoniseren maar de huidige lokale bedragen te blijven hanteren. 
Het verschil in het bedrag waarvoor het college door de raad is gemandateerd verschilt 
daarvoor teveel. Zie artikel 7. 
Voor bijvoorbeeld aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan € xx,- ten laste 
van het begrotingssaldo, geldt voor Bergen € 50.000,-, Uitgeest € 25.000,- en Castricum en 
Heiloo €0,-. Dit vindt vooral zijn oorsprong in de verschillen in cultuur en verhouding tussen 
raden en colleges binnen de BUCH. Uit de discussie bleek dat uniformering op dit punt nu 
niet haalbaar is maar ook niet noodzakelijk. 
 
 
Voor artikel 7; lid 1 sub e (bedrag voor verstrekken van leningen, waarborgen en garanties) 
is wel besloten bij alle BUCH gemeenten het bedrag op € 0,- te stellen aangezien dit ook 
beter past bij hetgeen in het treasurystatuut is opgenomen over de rol van gemeente als 
bankier. 
 
Ook het bedrag voor de post onvoorzien € 10.000,- artikel 4 lid 2 en het bedrag van € 5.000,- 
zoals genoemd in Artikel 10. Voorziening voor oninbare vorderingen zijn wel 
geharmoniseerd. 
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Overige aanpassingen op verzoek van de werkgroep financiële aspecten in BUCH verband. 
In artikel 2 zijn de bepalingen omgezet naar “kan” bepalingen. 
 
Autorisatie van de begroting vindt plaats op programmaonderdeel niveau en niet op 
programmaniveau (zie artikel 5) 
 
Evaluatie: 
Afgesproken is dat na 1 jaar wordt geëvalueerd of deze werkwijze wordt doorgezet of dat 
autorisatie plaats gaat vinden op programmaniveau. Dit aangezien autorisatie op 
programmaonderdeelniveau zou kunnen leiden tot extra begrotingswijzigingen en 
raadsvoorstellen wat mogelijk vertraging voor de uitvoering kan betekenen. 
 
Het aanpassen van de verschillende financiële beleidnota’s gewijzigd van 1 keer per 4 jaar 
naar periodiek. Zie artikelen 9,11, 14 en 15.  
 
Aanpassing autorisatie van investeringen voor Bergen: 
Zie artikel 5. Voor Bergen geldt dat de autorisatie van investeringen anders plaats gaat 
vinden. Per jaar worden per cluster de investeringskredieten en bijbehorende kapitaallasten 
vastgesteld en geautoriseerd in plaats van per investeringskrediet. 
Hiermee wordt de werkwijze binnen de vier BUCH gemeenten gelijk getrokken. Bij de 
overige drie gemeenten is dit al de huidige praktijk. De geplande verdeling over de 
investeringskredieten blijft inzichtelijk via een vertrouwelijke aparte bijlage die in te zien is 
voor de raad. Deze bijlage is vertrouwelijk in verband met de aanbesteding. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Een op beleidsniveau BUCH breed geharmoniseerde Financiële verordening 2017 met als 
enige afwijking de grensbedragen in artikel 6 en 7.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Niet van toepassing 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Is onderdeel van de harmonisering BUCH voor wat betreft financieel beleid. 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
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Extern overleg gevoerd met: ambtelijk met overige BBUCH gemeenten, raadsbrede 
werkgroep Financiële aspecten in BUCH verband, directie i.o. en bestuur i.o. van de 
toekomstige werkorganisatie BUCH 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling door uw raad gaat de BUCH breed geharmoniseerde Financiële verordening 
2017 in met ingang van 1 januari 2017. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Niet van toepassing 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
Niet van toepassing 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

Niet van toepassing 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De vier BUCH raden hebbende werkgroep Financiële aspecten in BUCH verband in het 
leven geroepen. Deze werkgroep heeft de 4 ambtelijke organisaties (in casu de 
werkorganisatie BUCH in oprichting) de opdracht gegeven om te komen tot harmonisering 
van de P&C cyclus en het financieel beleid.  
De financiële verordening ex artikel 212 is de basis hiervan. 
 
Bijlagen:  
Financiële verordening gemeente Bergen 2017 
 
Bergen, 14 september 2016 
 
 
Commissie van Onderzoek 
 
 
 
 
M.Veeger      J.J.J.A. Houtenbos 
griffier                  Voorzitter 
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