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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In artikel 212 van de Gemeentewet is bepaald dat de raad bij verordening de uitgangspunten voor het 
financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie 
vaststelt. 

2. Achtergrond 
U heeft de huidige financiële verordening vastgesteld op 29 januari 2009. Door de wijziging van het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is aanpassing van de financiële 
verordening noodzakelijk. De wijziging van het BBV geldt vanaf de begroting 2017. Naar aanleiding van 
de wijziging van het BBV heeft de VNG op 22 september 2016 een ledenbrief uitgebracht, waarbij een 
geactualiseerde versie van de modelverordening gepresenteerd werd. 

3. Overwegingen 
De actualisatie van de financiële verordening als gevolg van de wijziging van het BBV is aangegrepen om 
de huidige financiële verordening in zijn geheel grondig onder de loep te nemen. Naast de 
modelverordening van de VNG is daarbij ook gekeken naar de verordeningen van omliggende 
gemeenten. 

Als belangrijkste uitgangpunten voor de nieuwe verordening zijn gehanteerd: 
De verordening moet zo compact mogelijk zijn. 
Dit komt o.a. tot uiting in het niet "herhalen" van uitgangspunten die in aanvullende 
(uitvoerings)regels zijn opgenomen. Voorbeelden: regels over waardering en afschrijving vaste 
activa en de financieringsfunctie. 
Onderdelen die in het BBV uitputtend geregeld zijn, zoals bijvoorbeeld welke informatie in welke 
paragraaf moet worden opgenomen zijn achterwege gelaten. 
De uitvoerbaarheid in de praktijk. 
Het gaat hier met name om de ervaringen van de afgelopen jaren. 

Met de herziening van het BBV moeten de overheadkosten apart worden verantwoord. Deze 
overheadkosten mogen niet meer worden doorberekend. Hierdoor kunnen de integrale kostprijzen niet 
rechtstreeks uit de administratie worden gehaald. In het artikel over kostprijsberekening is opgenomen op 
welke wijze de in rekening te brengen prijzen en tarieven voor rechten en heffingen bepaald worden. 

Er is een nieuwe bepaling opgenomen over de informatievoorziening aan de raad bij overschrijding van 
het collectieve aandeel van gemeenten in het EMU-tekort. 

Ter inzage ligt: overzicht verschillen oude en nieuwe financiële verordening 



Op hoofdlijnen zijn de verschillen tussen de oude en de nieuwe financiële verordening inzichtelijk 
gemaakt. Zie hiervoor het ter inzage liggende overzicht. 

4. Middelen 
N.v.t. 

5. Risico's 
Zonder een geactualiseerde financiële verordening kan er sprake zijn van niet rechtmatige handelingen. 

6. Communicatie/Aanpak 
De "Financiële verordening gemeente Steenbergen 2017" is besproken in de vergadering van het audit 
committee op 24 januari 2017. 

Binnen twee weken na vaststelling van de verordening dient deze op basis van artikel 214 van de 
Gemeentewet aan Gedeputeerde Staten te worden gezonden. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor de "Financiële verordening gemeente Steenbergen 2017" vast te stellen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester de secretaris 

en Belt, MBA de Jongh, RA 
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