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Onderwerp:  Financiële verordening 212  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen 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 Leiderdorp 2011”. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De verordening behandeld het financieel beleid van de gemeente Leiderdorp, uiteraard 

wordt hierbij voldaan aan de wetgeving conform het Besluit Begroting en Verantwoording. 

Eind 2010 heeft –mede op verzoek van de raad- een onderzoek plaatsgevonden naar de 

rentesystematiek binnen de gemeente. Een aantal aanbevelingen wordt door de gemeente 

overgenomen. Daarnaast is in 2010 gebleken dat de ‘Zomernota’ niet voldeed aan de 

verwachtingen, in samenspraak met de financiële werkgroep is daarom de 

bestuursrapportage ingesteld als vervanging van de ‘Zomernota’. Om deze wijzigingen te 

kunnen doen is een herijking van deze verordening vereist. De belangrijkste wijzigingen in 

de verordening worden in bijgaande memo weergegeven en toegelicht. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De laatste actualisatie van de verordening heeft plaatsgevonden in 2010. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Het financieel beleid heeft samenhang met alle beleidsvelden. 

 

2 Beoogd effect 

Voldoen aan de wettelijke voorschriften in het BBV. 

Beter inzicht in de financiën van de gemeente gedurende een boekjaar 

 

3 Argumenten 

1.1 Inzicht in financiën lopend boekjaar 
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In 2010 is de eerste zomernota verschenen als vervanging van de voor- en najaarsnota. 

Deze voldeed niet aan de verwachtingen, daarnaast is behoefte aan meer dan 1 

tussentijdse rapportage in een boekjaar. In de raadswerkgroep financiën is voorgesteld om 

een bestuursrapportage te ontwikkelen die 3 keer per jaar aan de raad wordt aangeboden.  

 

1.2 Minder onverwachte, moeilijk beïnvloedbare voor-/nadelen 

In de oude renteberekeningsystematiek werd ook over uitgaven in het lopende jaar rente 

toegerekend aan investeringen en projecten. Vertragingen in uitvoering leiden hierbij tot 

nadelige resultaten –want minder rente-inkomst- in het lopende boekjaar. De voorgestelde 

wijzigingen in renteberekening zorgt voor een beter inzicht gedurende het jaar. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

De wijzigingen in het financieel beleid zijn in samenspraak met de financiële 

raadswerkgroep tot stand gekomen.  

 

7 Kosten, baten en dekking 

De doorvoering van de nieuwe rentesystematiek leidt tot een kleine aanpassing van de 

begroting. Voor de begroting 2012-2015 wordt dit direct in de begroting meegenomen. 

Voor 2011 wordt dit meegenomen bij de renteherijking in het najaar (laatste 

begrotingswijziging). 

 

8 Evaluatie 

Evaluatie van de aanpassingen in de verordening  worden in de financiële raadswerkgroep 

geëvalueerd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 



Pagina 3 van 3 Versie Nr. 2 Definitief 

Registratienr.: 2011i01219   Agendapunt  

 2011 VOORSTELLEN   Nr  8 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. Memo wijzigingen verordening 212 t.o.v. 2010 


