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Wat ligt er voor?
Concept nieuwe financiële verordening (consulterend)

• Zijn de eerder gemaakte afspraken met de raad naar wens 
verwerkt?

• Advies cie B&M 2021 n.a.v. toezegging motie M25 kredieten
Zie bijlage adviesmemo cie B&M 31-3-2021

• Motie budget overhevelen/circulaires 
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Motie-M4-Fractie-D66-Budgetoverhevelingen-2021-2
022-aangenomen.pdf

• Concept spelregels KSV (auditcie 2021 en 2022), zie hoofdstuk 3.3: 
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/KSV-concept-werkdocument-voor-Auditcie-17-mei.pd
f

• Kan de raad haar rol voldoende invullen?
• Wat moet anders/eruit?
• Wat mist er nog?

• Welk advies wilt u college meegeven voor definitieve uitwerking?

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Motie-M4-Fractie-D66-Budgetoverhevelingen-2021-2022-aangenomen.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Motie-M4-Fractie-D66-Budgetoverhevelingen-2021-2022-aangenomen.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/KSV-concept-werkdocument-voor-Auditcie-17-mei.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/KSV-concept-werkdocument-voor-Auditcie-17-mei.pdf


Financiële verordening (FV)

Eerste concept gereed op basis van:

• Nieuwe modelverordening VNG (dec’22)
• Aanbevelingen cie BBV verwerkt (bijv. over rente, kostprijzen, overhead)
• Invoering Wet rechtmatigheidsverantwoording 2023

• Eerdere adviezen/toezeggingen raad op onderdelen (zie sheet 1)

• Vastlegging lokale gebruiken (De “Dordtse” methode)

• Voorbeelden andere gemeenten

Versneld uitgewerkt budgetoverhevelingen en decembercirculaire 
(i.v.m. proces JRK2022) en wordt al toegepast



Nota’s (bijlagen)
Nota’s in bijlagen niet herijkt.

Afspraak was/is: Per nota (bijlage) apart één keer in de 4 jaar met auditcie bespreken óf 
en hoe herijken:

• Financieringsstatuut (9 dec 2014) -> voorstel in concept gereed, volgt in 2023
• Garantstellingen en leningen (21 dec 2021)
• Grondbeleid (29 mei 2018)  -> actualisatie loopt, volgt in 2023
• Lokale heffingen (20 april 2021)
• Kapitaalgoederen (29 dec 2021)
• Reserves en Voorzieningen (16 feb 2021)
• Risicomanagement en weerstandsvermogen -> actualisatie loopt, volgt in 2023
• Verbonden partijen (4 feb 2014)
• Waarderen en afschrijven (27 juni 2017) -> voorstel: in 2023 oppakken?

• Annuïtair/lineair, restwaarde vastgoed, drempel activeren -> Financiële consequenties



Doel herijking

• (Spelregels) beter vastleggen; duidelijkheid tussen raad en college en 
beter toetsbaar/controleerbaar.

• Kaderstellende en controlerende rol raad versterken.

• Realisatiekracht/pro-actieve uitvoering college ondersteunen.

• Voorkomen technische/retorische vragen aan de raad, bestuurlijke drukte 
en administratieve last verminderen.

• Uitvoerbaarheid verbeteren: Geen kaders die niet uitvoerbaar zijn.

• Juridische positie borgen (bijv. berekening heffingen)



Kaderstellende en controlerende rol raad
Versteviging budgetrecht

• Moties en eerdere voorstellen verwerkt: 
• budgetoverheveling
• circulaires algemene uitkering
• kredieten

• Raadsvoorstellen met fin. consequenties direct begr.wijz. 
• Verzamelwijzigingen vervallen

• Raad mogelijkheid om (art. 4 lid 8/9):
• mandaat in te perken per project/onderdeel
• nader (uitwerkings)voorstel te vragen voor nieuw beleid in begroting

• Nieuwe jaarschijf MJB vaststellen
• zichtbaar in aansluitingstabel meerjarenbegroting (al vanaf Begroting 2023)



Kaderstellende rol raad
Verbeteringen t.a.v. “kiezen en sturen”
• 2 keer per jaar financieel beeld i.p.v. 1 keer:

• 1e financiële burap gelijktijdig bij kadernota; 2e volledige burap gelijktijdig met begroting. 
Op 2 momenten compleet beeld vermogenspositie, exploitatieruimte en risico’s.

• Indien totaal exploitatiebegroting negatief is, dan aantasten vermogen. Dan scenario 
bijsturen (beleid) toevoegen en keuze wel/niet bijsturen onderbouwen.

• Circulaires Rijk Algemene uitkering via Raadsvoorstel i.p.v. RIB
• Direct en expliciet opnemen in Kadernota, Begroting of Burap óf;
• Via los raadsvoorstel mei- sept- en dec-circulaire incl. begr.wijz. óf;
• Los beleidsvoorstel per onderwerp met begrotingswijziging.
• Uitkering decembercirculaire lopend jaar naar AR, voorstellen uitvoering bij Kadernota.

• Alle technische budgetoverhevelingen bij Jaarstukken (a-politiek);
nieuw beleid en vrije ruimte bij Kadernota (politieke afweging).
Zie beslisboom verderop.

• Minder techniek en a-politieke zaken in RV-en; wat er voorligt doet er toe.
• Financiële kaders voor wensen en bedenkingen procedure toegevoegd.



Controlerende rol raad
Beter verantwoorden

• Regels en afspraken nu expliciet(er) vastgelegd (kader voor verantw.)
• En definities beter uitgewerkt / minder spraakverwarring

• Rechtmatigheidsverantwoording
• College gaat zelf controle doen en rapporteren
• Uitbreiding paragraaf bedrijfsvoering (verbeteringen oppakken)

• Actieve informatieplicht financiële afwijkingen uitgewerkt

• Aansluitingstabel prim. en actuele begroting in Jaarstukken
• O.b.v. welke raadsbesluiten is de begroting aangepast (al vanaf Jaarstukken 2021)

• Bij Kadernota ook eerder beeld van lopend jaar t.b.v. tijdige 
verantwoording naar Drechtsteden (als servicegemeente)
• Bijdragenstaat per gemeente (= tevens risico Dordrecht)



College kan (pro-)actief uitvoeren
• Mandaat exploitatie: programma-niveau (6 programma’s)

• Plus ter informatie begroting en realisatie per product én per taakveld
• Dat iets niet langs de raad hoeft wil niet zeggen dat het wel mag (oordeel 

wethouder/college), andersom kan niet: wat moet dat moet (ook al is het niet 
zinvol). Daarom mandaat niet te krap inrichten.

• Mandaat investeringen: productniveau
• Bijv. sport/riolering/wegen/parkeren etc. (binnen product is aan college)
• Raad kan inperken (bijv. niet overhead totaal, maar HvSR apart)

• Schuiven binnen planperiode voor bestemmingsreserves en kredieten
• Planperiode vastleggen bij kredietbesluit / instellen reserve (bijv. 3 jaar)
• Elk nieuwe bestuursperiode herijken/bekrachtigen

• Raadsbesluit in FV: Bij vertraging over het jaar heen, doorgaan met de 
opdracht zonder tegenbericht (t.b.v. begrotingsrechtmatigheid).



Uitvoerbaarheid en administratieve lasten
• Van 6 naar 3 P&C-momenten

• Was: Jaarstukken – Kadernota - 1e verz.wijz. – Burap – Begroting - 2e verz. wijz.
• Wordt: Jaarstukken – Kadernota/1e Burap – Begroting/2e Burap

• Huidige lijn doorzetten: Geen detailinformatie bedrijfsvoering 
• Geen standaard info formatie, bezetting, inhuur, communicatie etc. 
• Indien gewenst rekenkameronderzoek of apart agenderen op verzoek.

• Significant/materieel gedefinieerd: bijv. > € 100.000 / > € 500.000

• Technisch doorschuiven expliciet lopende opdrachten/middelen

• Begrotingswijzigingen direct bij RV, schrappen verzamelwijziging

• Kostprijzen (incl. overhead en rente) relevanter én ingewikkeld door 
uitbreiding servicegemeente. Onderzoek verrekensystematiek loopt.

• Bijlage Stand van zaken informatiebeveiliging, nog nodig?



Budgetoverheveling nieuwe stijl

Uitgangspunt:
• Jaarstukken  = Verantwoording en techniek (BBV)
• Kadernota = Kiezen en sturen (integraal afwegen)

• Concrete opdrachten raad: Doorgaan! (werken volgens de bedoeling)
• Incidenteel budget voor activiteit met expliciet raadsbesluit;
• Projecten uit bestemmingsreserves en investeringskredieten (binnen 

planperiode);
• Formele bekrachtiging bij Jaarstukken (bijlage) + systeemafspraak in FV

• Overige opdrachten raad: Uit nieuwe begroting + sturing via buraps

• Keuzes en afwegingen (nieuw beleid): expliciet aan de raad voorleggen (KN)
• Ook daarom 1e financiële burap gelijktijdig met Kadernota (lopend jaar)



Geld over

Groot & Incidenteel budget 
met expliciet raadsbesluit

Klein óf Structureel budget

Doorgaan, formaliseren bij JRK - 
resultaatbestemming (geen apart RV)
Systeembesluit Raad in FVIdem: onderbesteding bestemmingsreserves en 

investeringskredieten
Werk niet af

Werk wel af, 
kosten  meegevallen Naar Algemene reserve

Doorgaan t.l.v. jaarschijf t+1
én sturen (evt. bijstellen via buraps)

Goed idee / Nieuw beleid &
Algemene uitkering (circ.)

Kadernota (incl. lopende jaar)
Volgorde afwegen dekking:
- Programmabudget (inzicht via Buraps)
       (evt. temporiseren/extensiveren/kwaliteit)
- Extra baten/subsidies/AU
- Begrotingsoverschot
- Onvoorzien (SC)
- Algemene Reserve (SC + Weth F)

Uitzondering los RV (Weth. F)

Circulaires AU via RV (i.p.v. RIB)
+ evt. direct via Kadernota, Begroting of Burap

Overeenkomst/regel die anders bepaalt?
Via balans (VV/schulden) over naar t+1

Bijv. lichte GR samenwerking; centrummiddelen beschermd wonen; 
SPUK; subsidies met bestedingsverplichting etc.

Beslisboom budget-overhevelen

Via bestemmingsreserve o.b.v. regels per reserve 



Nieuw: Rechtmatigheidsverantwoording

• College gaat doen wat de accountant deed

• Aansluiting gezocht bij controleprotocol, dus zelfde kaders

• Verantwoordingsgrens op maximum van 3% gesteld.

• Toelichting in paragraaf bedrijfsvoering vanaf € 275.000 (cf. controleprotocol)

• Voorlopig modelverordening VNG gevolgd

• Afweging: Wat mag rechtmatigheid kosten, wat is goed genoeg en wat moet eerst? 
100% (direct) is niet haalbaar / te duur.

• Aanbevelingen managementletter geprioriteerd oppakken 



Grote projecten en risicomanagement (1)
Raadscie grote projecten opgeheven en bij KSV “projectbladen grote 
projecten” geschrapt.

• Vooral informatie over historische besluitvorming, weinig sturingswaarde en 
inhoud. 

• Ervaring: veel werk en details, werd weinig gebruikt.
• Op andere plekken en momenten meer/zelfde informatie beschikbaar:
- Project-website en RIS
- Losse raadsvoorstellen voor tussentijdse besluitvorming (buiten P&C cyclus)
- Ook grote projecten in reguliere P&C cyclus (Kadernota/Begroting/Burap)
• Veel projecten van de gelimiteerde lijst liepen af of zaten in de afronding.

In modelverordening VNG “grote projecten” niet specifiek opgenomen.

Vragen op dit moment: 
- Is er extra instrumentarium nodig voor de raad om te kunnen sturen op grote projecten 
of volstaat het (nieuwe) reguliere instrumentarium?
- Welke zijn de (nieuwe) grote projecten? AD2030, HVSR, …..?
- Is de reguliere P&C-cyclus daarvoor de beste plek en vorm?



Grote projecten en risicomanagement (2)
RIB 2022-0107161 Monitoring Agenda 2030: De raad zal elk jaar worden geïnformeerd 
over de voortgang van de programma's en de monitoring van Agenda 2030.
• AD2030: Spoorzone, Dordwijkzone, Ruimte voor banen, Dordts leerprogramma, Glansrijke toekomst Dordtse 

jongeren, Duurzame stad, Ruimte voor binnenstadsontwikkelingen.
• Nog twee (oude) grote grondexploitaties, Stadswerven en DKIV, (explicieter) opgenomen in jaarlijks RV 

prognose Grondbedrijf (én gekoppeld aan Kadernota moment).
• Regionale groeiagenda (ruimtelijk/economisch) en inzet vanuit Regiodeal in jaarlijkse aparte begroting en 

jaarverslag.

Art. 4 FV:
Lid 7. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke exploitatiebudgetten en van welke 
nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie wil ontvangen.
Lid 8. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan voor welke investeringen en/of 
exploitatiebudgetten een specifieker autorisatieniveau geldt. 
Advies: Huis van Stad en Regio / ICT Beweegt

Verder:
- Raad kan kredieten en inzet reserves in delen autoriseren en sturen bij losse raadsvoorstellen. 
Advies: niet alles in één keer autoriseren, dan meer grip en controle.
- Voorstellen, afwijkingen en risico’s zitten ook gewoon in de P&C-producten. 
Advies: P&C-documenten signaalfunctie gebruiken en college vragen op onderdelen terug te komen 
met duiding/voorstel.
- Onderzoek kwalitatief verantwoorden (zie KSV) Raad kan altijd vragen om (extra) beeldvormende 
sessie voor een bepaald onderwerp (met vragen zoals in model Breda opgenomen)
- Sturing risico’s meenemen bij herijking nota Risicomanagement en weerstandvermogen 2023



Toezeggingen en ideeën uit KSV
• Motie budgetoverheveling/circulaires – verwerkt
• Eerdere adviezen/voorstellen spelregels – verwerkt

• KSV: Lasten/baten per programma op productniveau publiceren - verwerkt

• KSV: Kadernota en Burap samenvoegen – versneld uitgewerkt, we gaan het 
proberen voor Kadernota 2024/Burap 2023  

• Aansluiting P&C cylci regio
• verantwoording Jaarstukken servicegemeente (SGD) in voorbereiding
• onderzoek dienstverleningsmodel/verrekensystematiek SGD loopt
• ambtelijke voorstel P&C cyclus (en zienswijzen raad) GRS gereed

• KSV: Nieuwe aanvullende lokale indicatoren (planning 3e kw. 2023)

• KSV: Meer kwalitatief/narratief verantwoorden (planning 3e kw. 2023)



Proces
• 9 februari aanleveren concepten auditcie

• 14 februari bespreking en advies auditcie
Evt. technische vragen schriftelijk en/of 2e ronde

• 2e helft feb bespreking wethouder financiën definitieve uitwerking

• 1e week maart college B&W

• Raadsvoorstel bespreken in raad (maart/april)

• Besluit, inwerkingtreding m.t.w.k. per 1-1-2023

• Parallel z.s.m.: interne werkprocessen verbeteren en gaan 
handelen conform de verordening
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