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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 26 maart 2016  

Onderwerp:  Financiële verordening 2016  Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 

1. De financiële verordening 2016 vast te stellen 

2. De financiële verordening 2013 in te trekken 

3. Het treasurystatuut 2013 in te trekken 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Conform artikel 212 van de Gemeentewet dient de gemeente Leiderdorp te 

beschikken over een financiële verordening, waarin de uitgangspunten voor het 

financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de 

financiële organisatie worden vastgelegd. 

Tot op heden was er naast de financiële verordening ook een treasurystatuut 

vastgesteld door de raad. Deze documenten zijn, voor zover het kaderstelling van 

de raad betreft, samengevoegd in de financiële verordening. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De financiële verordening 2013 is door de raad vastgesteld op 18 maart 2013. 

 Het treasurystatuut 2013 is door de raad vastgesteld op 18 maart 2013. 

 

2 Beoogd effect 

De financiële verordening actualiseren. 

 
3 Argumenten 

De financiële verordening dient te worden geactualiseerd; 

- genomen besluit bestuursrapportage; 

- actualisatie treasurystatuut 2016 
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De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de financiële verordening 2013 

    

Artikel Reden 

    

Artikel 7 Bestuursrapportage en GIG  Raadsbesluit; het college te verzoeken vanaf de 
eerstvolgende bestuursrapportage te rapporteren op 
afwijkingen en daarbij ook de vaste onderdelen te 
laten vervallen, met uitzondering van de voortgang 
van ingediende moties. 

    

Artikel 9 lid i Waardering en afschrijving vaste 
activa 

Dit lid is komen te vervallen, hier stond een 
uitzondering met betrekking tot het bouwkrediet van 
de Brede School West, met de oplevering van de 
Brede School is dit lid achterhaald. 

    

Artikel 15 Financieringsruimte Het treasurystatuut 2013 als zelfstandig document 
komt te vervallen, hiervoor in de plaats komt artikel 
15.  

    

Artikel 28 en 29 Inwerkingtreding en citeerartikel Actualisering van de financiële verordening 

    

  

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het Besluit Begroting en Verantwoording wordt per 1 januari a.s. aangepast voor wat 

betreft het gebruik van interne rente. Op dit moment is het nog niet mogelijk deze 

wijzigingen te verwerken in de financiële verordening. Eind 2016 zal de financiële 

verordening opnieuw aan de raad worden voorgelegd waarbij de effecten van deze 

wijziging zullen worden verwerkt en een begrotingswijziging zal worden aangeboden.  

Treasurystatuut, artikel 15 financieringsruimte  

In het kader van de harmonisatie wordt het advies om het beleidskader te splitsen in een 

Raads- en College bevoegdheid overgenomen. In tegenstelling tot wat gemeld is in de 

financiële werkgroep van de raad van 23 maart jl.  wordt door middel van een splitsing 

meer invulling gegeven aan de verschillende rollen van Raad en College. Het 

treasurystatuut 2016 is bijgevoegd als bijlage bij de financiële verordening. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

De financiële verordening bevat uitgangspunten, kaders, regels, en afspraken ten aanzien 

van het financieel beleid, beheer en administratie van Leiderdorp. Deze dienen nader te 
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worden uitgewerkt in afzonderlijke rapportages, nota’s en verantwoordingen, afkomstig van 

de verschillende vakgebieden van de gemeente. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

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, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlage:   Z/16/028241/55784 Treasurystatuut 2016 
 
 


