
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

10 december 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Financiële verordening 2016 

 
 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

 
Voorstel   
Samenvatting:  
In mei 2014 heeft de raad een nieuwe P&C-cyclus vastgesteld. Hierdoor en door ontwikkelingen ten 
aanzien van de wet houdbare overheidsfinanciën en de schuldpositie van de gemeenten is aanpassing 
van de financiële verordening noodzakelijk. Daarbij zijn de uitgangspunten van de door de raad 
vastgestelde bestaande financiële verordening 2008 zoveel mogelijk gehandhaafd.  
 
Wij stellen u voor: 
1. De financiële verordening 2016 vast te stellen. 
2. De financiële verordening 2008 in te trekken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de  

jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende stukken van het jaar 2015 en op de begroting 2016 en de 
jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende stukken van het jaar 2016. 

  

Aanleiding   

In mei 2014 is door de raad een nieuwe P&C-cyclus vastgesteld. Door een aantal ontwikkelingen sinds 
de huidige financiële verordening is vastgesteld (2008) op het gebied van emu-saldo (wet HOF) en 
schuldpositie, is actualisatie gewenst. Dit alles leidt tot de behoefte aan een nieuwe financiële 
verordening. 
 

Kader    

Een financiële verordening is volgens artikel 212 van de gemeentewet verplicht. In 2008 is de 
bestaande financiële verordening door de raad vastgesteld met daarin bewuste keuzes voor welke 
bevoegdheden bij het college liggen en welke bij de raad. In mei 2014 is de nieuwe P&C-cyclus door 
de raad vastgesteld. Deze dient in de financiële verordening te worden verankerd. Ontwikkelingen als 
de wet HOF en meer aandacht voor de schuldpositie van gemeenten dienen een plaats te krijgen in de 
financiële verordening. 
 

Motivering / toelichting   

In het voorstel voor de nieuwe financiële verordening blijven de uitgangspunten, gehandhaafd die in de 
bestaande financiële verordening door de raad zijn gehanteerd. De wens om de begroting en 
jaarrekening compact te houden is vertaald in de eisen aan begroting en jaarrekening in de financiële 
verordening. De nieuwe P&C-cyclus en de informatieverstrekking over het emu-saldo (wet HOF) en de 
schuldpositie van de gemeente maken onderdeel uit van de nieuwe verordening. 
Bij de verwerking van de hiervoor genoemde uitgangspunten, eisen en wensen is de nieuwe 
modelverordening van VNG als basis gebruikt. 
Met ingang van 2015 wordt al gewerkt met 1 tussentijdse rapportage. Uw raad heeft door het 
vaststellen van de nieuwe P&C-cyclus in mei 2014 hiermee ingestemd. 
 

Doel en evaluatie   

De financiële verordening regelt op hoofdlijnen de financiële bevoegdheidsverdeling tussen raad en 
college, de opzet van de P&C-cyclus en de financiële informatieverstrekking van het college aan de 
raad. De financiële verordening wordt door het gebruik ervan doorlopend beoordeeld door raad en 
college en dat kan aanleiding zijn tot actualisatie. De naleving van de financiële verordening is 
onderdeel van de rechtmatigheidcontrole die zowel door het college als door de accountant plaatsvindt. 
 



Financiële aspecten en consequenties   

De nieuwe verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2016 maar geldt voor de begroting 
met ingang van de begroting 2017. De  jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende stukken van het jaar 
2015 en de begroting 2016 en de jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende stukken van het jaar 2016. 
vallen nog onder de financiële verordening 2008.  
 
De bestaande beleidsrichtlijnen inzake afschrijving, waarderingen en registratie van vaste activa 
Gemeente Roosendaal worden ingetrokken omdat alle richtlijnen zijn verwerkt in de financiële 
verordening 2016. 
Er zijn geen budgettaire consequenties. 
 
 

Communicatie    

Na vaststelling wordt de Financiële Verordening elektronisch bekend gemaakt op 
www.officielebekendmakingen.nl. 
 
 

Bijlagen   

1. Financiële verordening 2016 met toelichting.  
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

10 december 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Financiële verordening 2016 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 
1. De financiële verordening 2016 vast te stellen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


