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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:  financiële verordening 

Leiderdorp 2013 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de “financiële verordening Leiderdorp 2013. 
  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Zoals ook al in de brief van 25 januari 2013 aan u vermeld. Willen wij voorstellen de 

planning en controlcyclus van de gemeente aan te passen. Hierbij wordt het aantal 

bestuursrapportages teruggebracht van 3 per jaar naar 2 per jaar. Het gaat hierbij 

om een rapportage over januari t/m april en een rapportage over januari t/m 

augustus. 

De Planning & controlcyclus is vastgelegd in de financiële verordening daarom 

wordt deze verordening nu aangepast aan u voorgelegd. 

1.b Voorgeschiedenis 

Bij de behandeling van de bestuursrapportages in 2012 is door verschillende 

commissieleden van de commissie Bestuur en Maatschappij aangegeven dat de 

frequentie van de bestuursrapportage te hoog ligt.  

Binnen de organisatie is over de frequentie nagedacht. Hierbij is gekeken naar 

mogelijk oplossingen. Wij willen nu voorstellen om de frequentie terug te brengen 

van 3 bestuurs-rapportages naar 2 bestuursrapportages. Van drie-, zes- en 

negenmaands naar 4- en 8-maands. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 In de planning & control producten worden alle beleidsvelden behandeld. 

 

2 Beoogd effect 

De wijziging van het aantal bestuursrapportages verwerken in de verordening. 
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3 Argumenten 

1.1 De planning & controlcyclus sluit hierbij meer aan op uw wensen 

Kiezen voor een 4- en 8-maands rapportage sluit goed aan op een belangrijke wens van 

de raad uit het verleden om bij het behandelen van de jaarrekening, kadernota en de 

begroting ook te kijken naar de voortgang van de begroting van het lopende jaar. 

De jaarrekening, kadernota en 4-maands bestuursrapportage zullen gelijktijdig worden 

aangeleverd voor behandeling in de laatste commissie en raad voor het zomerreces.  

De 8-maandsrapportage zal uiterlijk vóór de behandeling van de begroting worden 

aangeleverd.  

 

1.2 Besluitvorming voor 31 maart is het meest logisch. 

Om de conform de verordening te handelen is het logisch de nieuwe verordening voor 31 

maart vast te stellen zodat duidelijkheid ontstaat voordat conform de oude Planning & 

Control kalender de 3- maands bestuursrapportage zou moeten worden opgesteld. 

  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Er wordt afgeweken van de modelverordening 

De huidige model verordening van de VNG dateert nog uit 2003 met een aanpassing uit 

2007. De bestaande financiële verordening is niet gebaseerd op deze modelverordening. 

De VNG heeft aangegeven in het voorjaar met een nieuwe modelverordening te komen. 

Wij willen hier nu niet op wachten, zie ook kanttekening 1.2 

 
1.2 Binnenkort wordt u opnieuw een aanpassing van de verordening aangeboden. 

Op dit moment lopen er efficiency onderzoeken binnen Servicepunt71. Als gevolg hiervan 

kunnen voorstellen worden aangeboden om aanpassingen in de financiële verordening 

door te voeren zodat door harmonisatie van  beleid schaalvoordelen gemakkelijker bereikt 

kunnen worden.  Indien gereed, zal dan ook de nieuwe modelverordening worden 

aangehouden. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
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7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

8 Evaluatie 

Alle planning & control documenten worden desgewenst geëvalueerd in de 

raadswerkgroep financiën. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 

Bijlagen:   bijlage 1, wijzigingen financiële verordening nr. 2013i00287 


