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  Raadsvergadering van 25 juni 2013 Agendapunt 

Datum 

Voorstel van 

Onderwerp 

Programma 

 28 mei 2013  

College 

Financiële verordening gemeente Schagen  

Alle programma’s 

 

   

Samenvatting

Uw raad wordt gevraagd de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het 

financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Schagen vast te 

stellen.  

 

Voorgesteld besluit

1. De  Financiële verordening gemeente Schagen  2013 vast te stellen; 

2. De verordening met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 januari 2013; 

3 De Financië verordeningen van de Gemeente Harenkarspel, Zijpe en voormalig Schagen worden met  

   terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 vervallen verklaard, met dien verstande dat zij geldig  

   blijven voor de jaarrekeningen van respectievelijk gemeente Harenkarspel, Zijpe en voormalig Schagen  

   voor het afwikkelen van het jaarverslag  

 

Financiële gevolgen

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen 

 

Advies raadscommissie

De raadscommissie Bestuur adviseert in haar vergadering op 12 juni 2013 het voorstel te agenderen voor de 

raad van 25 juni 2013 als bespreekstuk. De fractie van JESS heeft een aanvulling aangeleverd. Deze treft u bij 

de stukken aan. Het merendeel wat JESS voor ogen heeft met de aanvulling wordt volgens ons al 

ondervangen met de actieve informatieplicht die wij als college richting raad hebben en de wijze waarop 

wij daarmee om gaan. Wij stellen voor om de inbreng van JESS na de zomer te bespreken in de 

auditcommissie waarbij we de gewenste informatievoorziening afwegen tegen de nodige slagvaardigheid. 

Naar aanleiding van de bespreking in de auditcommissie komen we dan eventueel met een 

wijzigingsvoorstel voor deze verordening.  

 

In de commissie zijn ook vragen gesteld over de frequentie van de tussenrapportages. In de verordening 

staat, dat er tenminste één tussenrapportage per jaar aan de raad wordt aangeboden. Dit artikel laat ruimte 

voor meerdere rapportages. In 2013 zal het bij één tussenrapportage blijven. De budgetcyclus voor 2014 en 

volgende jaren is nog in ontwikkeling. De betrokkenheid van de raad bij de budgetcyclus kan ook op een 

andere wijze gerealiseerd worden dan door middel van een tussenrapportage. Wij komen hier op een later 

moment op terug.  

 

Raadsvoorstel 
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1 Aanleiding

Op grond van artikel 212 Gemeentewet is de raad verplicht bij verordening regels vast te stellen voor de 

controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie De raad dient hierover bij 

verordening regels vast te stellen. Deze verordening is eerder vastgesteld door de fusieraad HSZ. Dit beluit is 

hierop een logisch gevolg.  

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Met dit besluit tot vaststelling van de verordening wordt voldaan aan de verplichting zoals vermeld in artikel 

212 Gemeentewet.  

 

3 Argumenten

Bijgaand bieden wij u de Verordening artikel 212 aan. Wij stellen u voor om hiermee in te stemmen en de 

verordening ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad van Schagen. De verordening bevat 

onder andere: 

a) Regels voor waardering en afschrijving van activa; 

b) Grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen 

en tarieven; 

c) Regels inzake de financieringsfunctie. 

 

4 Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.  

 

5 Risico's

Wanneer niet wordt voldaan aan artikel 212 Gemeentewet bestaat een risico wat betreft het financieel 

beheer en voor de inrichting g van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen 

van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.  

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   De heer G. Westerink,  

 

 

 

Gepubliceerde stukken: 

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor 

de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Schagen
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2013;  

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur d.d. 12 juni 2013; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 212 Gemeentewet; 

 

besluit:

1. De  Financiële verordening gemeente Schagen  2013 vast te stellen; 

2. De verordening met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 januari 2013; 

3 De Financië verordeningen van de Gemeente Harenkarspel, Zijpe en voormalig Schagen worden met  

   terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 vervallen verklaard, met dien verstande dat zij geldig  

   blijven voor de jaarrekeningen van respectievelijk gemeente Harenkarspel, Zijpe en voormalig Schagen  

   voor het afwikkelen van het jaarverslag  

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 juni 2013.. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

 

 

Raadsbesluit 


