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Financiële verordening

Publiekssamenvatting
Voorgelegd wordt de nieuwe financiële verordening 2019 gemeente Schagen. Met de verordening 
regelt de raad op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, de financiële organisatie en 
het financieel beheer.

Gevraagde besluit
- Stemt in met de vaststelling van de nieuwe Financiële verordening 2019 gemeente Schagen

Aanleiding
Op grond van artikel 212 Gemeentewet is de raad verplicht bij verordening regels vast te stellen voor 
de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. De raad dient 
hierover bij verordening regels vast te stellen. De in te trekken verordening is vastgesteld op 25 juni
2013.

Belang
Met dit besluit tot vaststelling van de verordening wordt voldaan aan de verplichting zoals vermeld in 
artikel 212 Gemeentewet. Het schept duidelijkheid in de planning en control cyclus en waarover en 
de diverse p&c producten

Kader
» Gemeentewet (art. 212)
» Besluit begroting en verantwoording (BBV)
» Overige gemeentelijke vastgestelde notities en regelingen zoals nota afschrijvingen, 

Treasurystatuut, nota grondexploitaties e.a.

Argumentatie
» Door aanpassingen in het BBV is aanpassing van de verordening noodzakelijk 
» Door voortschrijdend inzicht verandert werkwijzen 
» Door voortschrijdend inzicht verandert de informatiebehoeften 
» Op advies van o.a. de rekenkamer worden nadere regels verlangd

Wijzigingen t.o.v. de huidige verordening
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In een bijlage is aangegeven de wijzigingen van de nieuwe verordening t.o.v. de huidige 
verordening. Grofweg kunnen deze wijzigingen onderverdeeld worden in het volgende:

1) Aanpassing omdat wij onze p&c producten hebben onderverdeeld in domeinen ipv 
programma's

2) Aanpassingen voortvloeiende uit het BBV (Besluit begroting en verantwoording)
3) Aanpassingen nav aanbevelingen rekenkamer, voortvloeiende uit onderzoeken van deze.
4) Opnemen van extra regels om o.a. duidelijk te maken wanneer toelichting mutaties van 

budgetten plaatsvindt in de p&c producten of aanpassing om het inzicht te vergroten
5) Aanpassing ter voorkoming van doublures (met andere verordeningen of BBV regels)

Financiële consequenties
» Aan dit voorstel zijn geen direct consequenties verbonden.

Communicatie van het besluit
» Publicatie van het besluit via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties)

Realisatie van het besluit
» Inwerkingtreding is 1 januari 2019.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

leenteseçretaris burgeme,éśter

De heer N.Py. Swellengrebel Mevrouw Ŵ.J.3. van. van Kampen-Nouwen
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