
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.12 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
 
Actualisatie financiële verordeningen 
 
 
Te besluiten om: 
1. De volgende verordeningen vast te stellen: 

a. Financiële verordening gemeente Doetinchem 2017 en daarmee: 
i. algemene kaders te stellen voor het financieel beleid en beheer van onze gemeente; 
ii. gemeentelijke regels die in specifieke regelingen en besluiten stonden, onder te 

brengen in één verordening; 
iii. te voldoen aan vernieuwde financiële wetgeving; 
iv. specifiek te regelen dat het college de raad informeert over het effect op de 

schuldpositie van de gemeente in voorstellen voor investeringen groter dan 
€ 1.000.000 (artikel 6.4); 

v. spelregels vast te leggen voor: 
1. Het berekenen van de kostprijs (artikel 12); 
2. Het bepalen en toerekenen van rente (artikel 13); 
3. Het berekenen van prijzen van economische activiteiten (artikel 14). 

b. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Doetinchem 
2017 en daarmee te bepalen dat het college periodiek onderzoek verricht naar de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur. 

2. De volgende nota’s en regelingen in te trekken: 
a. Notitie reserves en voorzieningen (vastgesteld bij Voorjaarsnota 2002); 
b. Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid vaste activa 2008; 
c. Spelregels voor grondexploitaties d.d. 21 december 2006; 
d. Treasurystatuut gemeente Doetinchem 2010. 

3. Kennis te nemen van het Treasurystatuut 2017. 
 
 
Context 
Vernieuwde financiële wetgeving (met name het Besluit begroting en verantwoording (BBV)) en 
ontwikkelingen in ons financieel beleid zijn aanleiding voor ons om onze financiële 
verordeningen en regels te actualiseren. Ook willen we diverse financiële regels samenbrengen 
tot de drie, op basis van de Gemeentewet verplichte, verordeningen. Met deze nieuwe set van 
verordeningen voldoen we aan wettelijke voorschriften. Dat is bevestigd door onze accountant. 
Als basis hebben we de modelverordeningen van de VNG gebruikt. In de verordeningen stellen 
we de algemene uitgangspunten. Waar deze jaarlijks (andere) invulling behoeven, leggen we 
dat met de begroting aan u voor. 
Uiteraard is het college eindverantwoordelijk voor de naleving van deze verordeningen. In de 
praktijk is dit neergelegd bij het management van de afdelingen. De afdelingen control & advies 
en bedrijfsvoering ondersteunen hierbij en bewaken de naleving. 
 
Beoogd effect 
Aansluiten op actuele wetgeving. 
Overzicht creëren in onze financiële spelregels. 
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Argumenten 
1.a.1 Artikel 212 van de Gemeentewet vereist een Financiële verordening 
In artikel 212 van de Gemeentewet staat 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. Deze verordening wordt de Financiële verordening of de Verordening 212 
genoemd. 
 
1.a.i De verordening vormt het algemene kader; specifieke invulling van onderdelen loopt bij 
voorkeur via de planning- en controlcyclus 
Met de verordeningen willen we de algemeen geldende en bestendige (spel)regels vaststellen. 
Specifieke, al dan niet financiële, ontwikkelingen moeten er niet toe hoeven leiden dat de regels 
aangepast moeten worden. Daarom hebben we de bepalingen in de verordeningen algemeen 
gehouden en in een aantal artikelen opgenomen dat u nadere invulling geeft via P&C-
documenten. In de meeste gevallen gaat het dan om de begroting. Als voorbeeld noemen we 
artikel 11 van de Financiële verordening. Hierin staan algemene bepalingen over de algemene 
en bestemmingsreserves. Over de toerekening en toevoeging van rente aan reserves besluit u 
vervolgens jaarlijks met de begroting. Ook over de hoogte van rentepercentages besluit u met 
de begroting (conform artikel 13 van de nieuwe Financiële verordening).  
 
1.a.ii Alle financiële spelregels zijn opgenomen in de nieuwe Financiële verordening 
We leggen nu een volledig vernieuwde Financiële verordening aan u voor. Hierin regelen we 
wat moet. De modelverordening van de VNG vormde de basis. Zaken die in de wet geregeld zijn, 
hebben we uit het model geschrapt. Die hoeven we immers niet (nogmaals) zelf te regelen. 
Verder hebben we bepalingen uit andere, algemeen verbindende raadsbesluiten overgenomen 
in de nieuwe verordeningen. Die specifieke raadsbesluiten kunnen daardoor vervallen (zie ook 
argument 2.1). 
 
1.a.iii Vernieuwde financiële wetgeving vraagt om een nieuwe financiële verordening 
Onze nu geldende verordening is vastgesteld in december 2005. Sindsdien is er het nodige 
veranderd in de financiële regelgeving. Zo is de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) 
ingevoerd en geldt sinds begrotingsjaar 2017 een geheel vernieuwd Besluit begroting en 
verantwoording. Met name dat laatste maakt het noodzakelijk dat uw raad een nieuwe 
financiële verordening vaststelt. 
Overigens is de nu voorliggende financiële verordening beoordeeld door onze accountant. 
Zijn opmerkingen hebben wij in de nieuwe verordening verwerkt. 
 
1.a.iv Dit hebt u besloten bij het vaststellen van de begroting 2017 
Op 3 november 2016 hebt u besloten dat u voortaan bij raadsvoorstellen met grote 
investeringen of grote financiële consequenties de gevolgen voor onze schuldpositie vermeld 
wilt hebben. We leggen dit nu vast in de nieuwe Financiële verordening. 
 
1.a.v Het BBV vereist deze spelregels 
Door de invoering van het vernieuwde BBV staan met ingang van begrotingsjaar 2017 kosten 
van overhead op een eigen taakveld. Ook de rentelasten hebben nu een eigen taakveld. Als wij 
kosten willen doorberekenen aan derden (bijvoorbeeld via leges of rioolrecht) dan moet 
geregeld worden hoe we de kosten, waaronder de overhead, doorberekenen. We regelen dat 
op hoofdlijnen in de artikelen 12, 13 en 14 van de Financiële verordening. Nadere invulling 
hieraan geeft u jaarlijks met de begroting. 
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1.b.1 Artikel 213a van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad een verordening vaststelt voor 
onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid 
De ‘Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Doetinchem’ 
is de basis voor 213a-onderzoeken, gebaseerd op de Gemeentewet. Dit zijn onderzoeken naar 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. In de praktijk 
doet gemeente Doetinchem (zelf)onderzoek en evaluaties om de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het beleid te beoordelen. 
Denk hierbij aan het recent uitgevoerde onderzoek in het kader van de pilot regelarme bijstand. 
Maar wij noemen dat - net als vele andere gemeenten - geen 213a-onderzoeken. 
De raad heeft ook de mogelijkheid om onderzoeken naar doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid uit te voeren. Dit gebeurt via de rekenkamercommissie. 
 
2.1 We regelen alleen wat moet 
Met dit voorstel leggen we twee verordeningen aan u voor. In deze verordeningen regelen we 
wat moet. De modelverordeningen van de VNG vormden de basis. Zaken die in de wet geregeld 
zijn, hebben we uit het model geschrapt. Die hoeven we immers niet (nogmaals) zelf te regelen. 
Verder hebben we bepalingen uit andere, algemeen verbindende raadsbesluiten overgenomen 
in de nieuwe verordeningen. Die specifieke raadsbesluiten kunnen daardoor vervallen. Alle 
regels hebben we dan voortaan in drie (verplicht voorgeschreven) verordeningen staan: 

 Financiële verordening volgens artikel 212 Gemeentewet 

 Controleverordening volgens artikel 213 Gemeentewet1 

 Verordening Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken volgens artikel 213a 
Gemeentewet 

 
3.1 Het college heeft het nieuwe Treasurystatuut vastgesteld 
In artikel 16 van de financiële verordening stelt u de kaders rond de financieringsfunctie. In het 
tweede lid geeft u het college opdracht uitvoeringsregels vast te leggen in een Treasurystatuut. 
Hiermee leggen wij dit vernieuwde Treasurystatuut ter kennisname aan u voor. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De raad lijkt nu minder kaders vast te stellen dan met de oude verordeningen en regelingen 
We gaan de algemene financiële kaders nu alleen nog vastleggen in de drie hiervoor genoemde 
verordeningen. Daarbij laten we uw raad regelen wat u moet regelen. Nadere uitwerking laat u 
over ons college. Een voorbeeld hiervan is financiering: In artikel 16 van de Financiële 
verordening stelt u de kaders. Het college werkt die vervolgens uit in een door hem vast te 
stellen Treasurystatuut. 
 
1.2 We moeten 213a-onderzoeken uitvoeren 
De Gemeentewet schrijft in artikel 213a inderdaad voor dat het college 213a-onderzoeken moet 
uitvoeren. Zoals geschreven bij de argumenten, doen wij wel onderzoek maar niet onder de vlag 
van 213a. De 213a-procedure doorlopen geeft namelijk extra bureaucratie terwijl het ons gaat 
om de resultaten van het onderzoek. 
Er staat geen sanctie op het niet doen van 213a-onderzoeken. 
 
Financiën 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen of risico’s. 
 
  

                                                
1 De Controleverordening is vastgesteld op 3 januari 2005 en gewijzigd op 17 november 2005. Deze 

verordening regelt de accountantscontrole. Er is geen aanleiding deze verordening te wijzigen. Daar blijft ze in 

de bestaande vorm gelden. Voor de volledigheid is de Controleverordening en 1e wijziging bijgevoegd   
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Vervolg 
Nadat uw raad de nieuwe verordeningen heeft vastgesteld, zullen wij ze publiceren. Vervolgens 
treden ze in werking en komen de oude te vervallen. Daar waar het college nadere 
(uitvoerings)regels moet stellen, zullen wij dat uiteraard doen. 
 
Bijlagen 
1. Financiële verordening gemeente Doetinchem 2017 
2. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Doetinchem 

2017 
3. Ongewijzigde Controleverordening 2005 en 1e wijziging 
4. In te trekken Financiële verordening 2006 
5. In te trekken Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken 2005 
6. In te trekken Notitie reserves en voorzieningen (vastgesteld bij Voorjaarsnota 2002) 
7. In te trekken Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid vaste activa 2008 
8. In te trekken Spelregels voor grondexploitaties d.d. 21 december 2006 
9. In te trekken Treasurystatuut gemeente Doetinchem 2010 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Actualisatie financiële verordeningen; 
 
gelet op de artikelen 149, 212 en 213a van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t:  
 
1. De volgende verordeningen vast te stellen: 

a. Financiële verordening gemeente Doetinchem 2017 en daarmee: 
i. algemene kaders te stellen voor het financieel beleid en beheer van onze gemeente; 
ii. gemeentelijke regels die in specifieke regelingen en besluiten stonden, onder te 

brengen in één verordening; 
iii. te voldoen aan vernieuwde financiële wetgeving; 
iv. specifiek te regelen dat het college de raad informeert over het effect op de 

schuldpositie van de gemeente in voorstellen voor investeringen groter dan 
€ 1.000.000 (artikel 6.4); 

v. spelregels vast te leggen voor: 
1. Het berekenen van de kostprijs (artikel 12); 
2. Het bepalen en toerekenen van rente (artikel 13); 
3. Het berekenen van prijzen van economische activiteiten (artikel 14). 

b. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Doetinchem 
2017 en daarmee te bepalen dat het college periodiek onderzoek verricht naar de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur. 

2. De volgende nota’s en regelingen in te trekken: 
a. Notitie reserves en voorzieningen (vastgesteld bij Voorjaarsnota 2002); 
b. Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid vaste activa 2008; 
c. Spelregels voor grondexploitaties d.d. 21 december 2006; 
d. Treasurystatuut gemeente Doetinchem 2010. 

3. Kennis te nemen van het Treasurystatuut 2017. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 


