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Beantwoording openstaande vragen Bestuursrapportage. 

1 Informatie budgetrecht  
 

De artikelen 189 en 191 van de Gemeentewet zijn de formele basis voor het budgetrecht van 
de gemeenteraad. De gemeenteraad geeft door vaststelling van de begroting autorisatie aan 
het college om binnen de financiële kaders van de begroting verplichtingen aan te gaan, 
betalingen te doen, heffingen te innen en andere in de begroting opgenomen baten te 
realiseren. Omdat de begroting meer is dan alleen financiële kaders, vormen ook de 
beleidsmatige uitgangspunten het kader waarbinnen het college financiële handelingen kan 
verrichten. 

Als de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad de begroting vaststelt, heeft dat betrekking 
op alle hierboven genoemde onderdelen. Het begrip begroting is dus een breed begrip en 
beperkt zich niet tot de bedragen (baten en lasten) alleen. De zinsnede de raad kan het 
budgetrecht adequaat uitoefenen kan ook worden vertaald als de raad is in staat om op een 
verantwoorde wijze de begroting vast te stellen. Ofwel: de raad weet in voldoende mate (zowel 
financieel als beleidsmatig) waar hij ja tegen zegt, als hij de begroting vaststelt. Tot het 
budgetrecht behoort ook het vaststellen van de bestuursrapportage en de  jaarrekening, het 
budgetrecht maakt dus ook deel uit van de controletaken van de raad.  

De invulling van het budgetrecht van de Hillegomse gemeenteraad in de Verordening ex artikel 
212 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad per programma vaststelt (1) wat de te bereiken 
doelen van het beleid zijn, (2) welke output (in termen van goederen en diensten of in termen 
van activiteiten als er geen diensten of goederen te identificeren zijn) per programma wordt 
geleverd om die doelen te bereiken, alsmede (3) hoeveel geld daarvoor nodig is.  

Het college heeft jegens de gemeenteraad een informatieplicht. Deze plicht omvat niet alleen 
het leveren van de informatie maar ook het vormen en in stand houden van een organisatie die 
de noodzakelijke informatie kan produceren. Autorisatie op programmaniveau betekent niet 
dat de inhoud van de toelichting op de programma’s niet kan worden geamendeerd. De raad 
autoriseert op programmaniveau, nadat hij de gelegenheid heeft gehad om op 
productgroepniveau te amenderen.  

In de uitvoering hoeft het college geen toestemming te vragen voor begrotingswijzigingen 
binnen een programma, maar wordt de raad daarover wel geïnformeerd (achteraf via de Berap 
of Jaarrekening). Als het gaat om een productgroep, die de raad heeft geamendeerd, moet het 
college de raad zeker actief informeren. 

Het budgetrecht valt onder het informatierecht van de raad. In de gemeentewet ex. art 212 is 
opgenomen dat de gemeente  een verordening moet opstellen die ondermeer dit onderdeel  
regelt. De verordening is opgesteld in 2006 op basis van de modelverordening van de VNG en 
op 6 december 2007 door de raad gewijzigd.  De wijzigingen zijn geïnitieerd door de 
werkgroep accountant samen met de financiële beleidsambtenaren. 

In artikel 8 van de verordening staat het volgende: 
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Artikel 8. Informatieplicht 
Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad  
in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te  
brengen voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen 
inzake: 

 in overeenstemming met de Europese regelgeving aankoop en verkoop van werken, 
leveringen en diensten groter dan respectievelijk € 5.278.000, en € 211.000. 

 het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 100.000,-; 
 nieuwe meerjarige verplichtingen waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan  

€ 100.000,-. 
 

Dat betekent dat het college bevoegd is om voor de aan- en verkoop van diensten en 
leveringen een verplichting kan aangaan tot een bedrag van € 211.000 per transactie, zonder 
daarvoor vooraf toestemming te vragen aan de raad. Voor werken geldt een drempelbedrag 
van ruim € 5,2 miljoen. 

Bij het vaststellen van de begroting geeft u het college de opdracht om (binnen de gestelde 
kaders) de werkzaamheden uit te voeren. Door de BERAP vast te stellen,  stelt u die kaders bij. 

De VNG geeft in de toelichting op dit artikel het volgende weer; 

Informatieplicht 
In de uitgebreide versie is een aanvullend artikel opgenomen voor een nadere invulling van  
de informatieplicht van het college aan de raad. Het betreft een uitwerking van het vierde lid 
van artikel 169 Gemeentewet. Dat artikel verplicht het college vooraf aan het aangaan van 
bepaalde verplichtingen de raad inlichtingen te verstrekken indien de raad daar om verzoekt  
of indien de uitoefening van deze bevoegdheden van het college ingrijpende gevolgen heeft 
voor de gemeente. In het artikel verzoekt de raad het college om informatie vooraf aan het 
aangaan van de opgesomde rechtshandelingen met een financieel gevolg, indien het aangaan 
van deze verplichtingen de in het artikel genoemde bedragen overschrijden.   
De bepalingen uit het artikel ontslaan het college niet van de informatieplicht in andere 
gevallen. Ook moeten besluiten van het college voor het doen van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen passen binnen de kaders van het beleid dat door de raad is uiteengezet.  
Het artikel schept slechts duidelijkheid tussen het college en de raad over wanneer de raad  
in elk geval vooraf wenst te worden geïnformeerd en in de gelegenheid wil worden gesteld  
zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken.  
 
Mandatenregeling 
In de mandatenregeling is geregeld dat het college de afdelingshoofden en budgethouders 
mandateert voor het aangaan van overeenkomsten, passend bij de budgethoudersregeling en 
inkoop- en aanbestedingsregeling. In de mandatenregeling is ook een bepaling opgenomen 
ten aanzien van het aantrekken van geldleningen, ook dat is gemandateerd, passend bij het 
treasurystatuut. De inhuur van derden past bij het mandaat voor de budgetten, inclusief het 
personeelsbudget. 


