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Advies 

 

De Auditcommissie heeft het raadsvoorstel Financiële beheersverordening ex artikel 212 

GW Hillegom 2019 besproken op 29 mei 2019. 

Het conceptverslag van de bespreking van dit agendapunt is hieronder toegevoegd. 

 

Wij adviseren u de tekst van art. 2.2 te wijzigen in “De raad stelt op voorstel van het 

college per programma de thema-indeling vast” en de Financiële verordening gemeente 

Hillegom 2019 voor het overige volgens voorstel vast te stellen. 

 

Namens de Auditcommissie, 

 

M. Roelofs, 

voorzitter 

 

 

 

 

 

Uit het conceptverslag van de Auditcommissie 29-05-2019: 

 

4. Financiële verordening 

De Auditcommissie complimenteert de ambtelijke medewerkers voor de overzichten bij 

agendapunten 4, 5 en 6 van verschillen tussen de modelverordening van de VNG, de 

huidige verordening en de voorgestelde verordening. De heer Jansen merkt wel op dat de 

lay-out ze soms lastig leesbaar maakt. 

 

De voorzitter stelt de conceptverordening per artikel aan de orde. 

Over hieronder niet genoemde artikelen worden geen opmerkingen gemaakt. 

 

Art. 1 Definities 

De heer Meijer vraagt waarom bedrijfsvoerings- en overheadkosten apart benoemd 

worden. De heer Turenhout legt uit dat hiervoor in het BBV verschillende regels gelden. 

 

Art. 2 Programma-indeling 

De griffier merkt op dat de formulering van art. 2.2 suggereert dat het hier gaat om het 

vaststellen van de begroting. Dit wordt echter geregeld in art. 5. Om geen misverstand te 

laten bestaan over wat in artikel 2.2 wel bedoeld wordt, stelt zij voor de tekst te 



vervangen door “De raad stelt op voorstel van het college per programma de thema-

indeling vast”. De Auditcommissie neemt dit voorstel unaniem over. De heer De Jong 

merkt op hiertegen geen bezwaar te hebben. 

 

Art.5 Autorisatie begroting 

De Auditcommissie stelt vast dat de overschrijdingsgrenzen gelden voor taakvelden, maar 

dat de vastgestelde budgetten per thema niet overschreden mogen worden zonder 

voorafgaand nieuw raadsbesluit. 

 

Art. 8 Informatieplicht 

De heer Jansen vraagt waarom gekozen is voor een limiet van € 100.000,- en niet 

€ 50.000. De heer Schaddé van Dooren licht toe dat het gaat om de jaarlijkse lasten van 

een lening. Die zijn zelfs bij een lening van € 100.000,- nog laag.  

 

Art. 15 Vaststelling hoogte belastingen, rechten en heffingen 

De heer Jansen vraagt naar de precario. De heer Schaddé van Dooren antwoordt dat deze 

onder de belastingen valt. De heer Meijer stelt voor uit de huidige nota over te nemen dat 

het college dit voorstel bij de Kadernota doet. De heer De Jong merkt op dat bij de 

Kadernota weliswaar vooruitzichten worden gegeven, maar dat het college pas aan het 

eind van het jaar concrete voorstellen aan de raad kan voorleggen voor het vaststellen 

van de tarieven. De Auditcommissie stemt unaniem in met de door het college 

voorgestelde tekst. 

 

Art. 19 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

De voorzitter wijst op de suggestie uit de VNG-modelverordening om ook de ontwikkeling 

van de netto schuld per inwoner op te nemen. Hij vraagt of dit vereist is. De heer 

Schaddé van Dooren antwoordt dat dit niet vereist is. 

 

De Auditcommissie besluit unaniem de raad te adviseren de tekst van art. 2.2 te wijzigen 

en de Financiële verordening gemeente Hillegom 2019 voor het overige volgens voorstel 

vast te stellen. 

 


