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De rekeningcommissie heeft op 11 januari 2021 overleg gehad met de 
portefeuillehouder, de controller en de ambtelijk secretaris over het 
raadsvoorstel verordeningen. De commissie heeft veel waardering voor de 
gedegen wijze waarop dit voorstel is voorbereid. De voorgestelde wijzigingen in 
de betreffende verordening zijn uitgebreid toegelicht. Tijdens dit overleg  en 
tijdens de commissievergadering van 12 januari zijn de vele technische vragen 
van de rekeningcommissie naar tevredenheid beantwoord. De commissie kan 
over de meeste voorgestelde wijzigingen in de betreffende verordeningen een 
positief advies aan de raad geven.

De commissie geeft voor een beperkt aantal voorgestelde wijzigingen geen 
advies aan de raad.

Het betreft:

1 artikel 5 van de financiële verordening lid 3 en 5 (autorisatie begroting en 
investeringskredieten, hoogte bedragen) 
2 artikel 7 van de financiële verordening a en b (Informatieplicht, hoogte 
bedragen)
3 artikel 11 van de financiële verordening lid 8 (minimumniveau van € 4.000.000 
voor de vrije reserve)
4 artikel 15 van de financiële verordening lid 2 (financieringsfunctie, zekerheden)
5 artikel 2 Van de controleverordening lid 1 opdrachtverlening accountant (‘Na 
afloop van de contractperiode kan het contract met de accountant, met 
instemming van de raad, maximaal twee maal met een jaar worden verlengd’.)

Ad 1 en 2 Tijdens de discussie in de rekeningcommissie (en ook in de 
commissievergadering van 12 januari) is gebleken dat er verschillend wordt 
gedacht over de hoogte van de in de artikelen genoemde bedragen. De 
commissie spreekt zich hier niet over uit. Het is aan de raad hierover te besluiten

Ad 3 In het advies omvang algemene reserve is aangegeven dat de raad zelf een 
ondergrens bepaalt voor de omvang van de algemene reserve. Het is aan de 
raad zich uit te spreken over de onderbouwing van dit deel van het raadsvoorstel 
en eventueel de voorgestelde bedragen te amenderen. Deze keuze is niet aan de 
rekeningcommissie.

Ad 4 Tijdens de discussie in de rekeningcommissie is naar voren gekomen dat het 
verlangen van zekerheden bij elke verstrekking van leningen, garanties, 
risicodragend kapitaal van groot belang is voor de financiële positie van de 
gemeente en dit verlangen daarom noodzakelijk geacht wordt, ongeacht de 
hoogte van de lening, garantie of het risicodragend kapitaal. De commissie 
spreekt zich hierover niet uit. Het is aan de raad te besluiten of dit ‘verlangen’ in 
artikel 15 wordt opgenomen.



Ad 5 Gegeven de huidige marktomstandigheden kan het wenselijk zijn artikel 2 
wat betreft de verlenging na het aflopen van de contractperiode aan te passen. 
Het is aan de raad hierover een besluit te nemen.

Met vriendelijke groeten

De rekeningcommissie


