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Voorgesteld besluit
de Financiële verordening gemeente Dordrecht (tiende wijziging) vast te stellen (en daarmee de 
Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Gemeente Dordrecht).

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen en wijzigingen van de Financiële Verordening.

Wat is het doel?
Met het wijzigen van de Financiële Verordening is de kaderstelling vanuit de raad op het gebied van 
Onderhoud kapitaalgoederen weer geactualiseerd. 

Met de Auditcommissie is 10 december 2019 afgestemd dat dit een 'technische' actualisatie is. 

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Periodiek worden de kaderstellende nota's aangepast naar de recente actualiteit, of naar gewijzigde 
kaders vanuit wetgeving of raadsbesluiten.

Deze herziening bestaat uit kleinere actualisaties op basis van gemeentelijke- dan wel regionale 
organisatorische wijzigingen, het herzien van jaartallen en het invoegen van marginale 
aanpassingen op basis van relatief 'neutrale' technische wijzigingen in de onderliggende 
(beleids)stukken.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
 Vaststellen gewijzigde Financiële Verordening (vierde wijziging) in verband met het 

actualiseren van de Nota onderhoud Kapitaalgoederen op 19 november 2013 (zie RIS-
dossier 1125503).

 Bespreken actualisatie van de nota 'Onderhoud kapitaalgoederen' in de Auditcommissie van 
10 juni 2020.

Hoe wordt dit betaald?
Niet van toepassing.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na vaststelling in uw raad, vindt de bekendmaking plaats op de bij de gemeente gebruikelijke wijze 
in het elektronisch gemeenteblad. Tevens wordt de verordening gepubliceerd op de website 
www.wetten.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders

https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=1125503&F_HEADTITLE=1125503%20-%20Vaststellen%20gewijzigde%20Financi%C3%ABle%20Verordening%20(vierde%20wijziging)%20in%20verband%20met%20het%20actualiseren%20van%20de%20Nota%20onderhoud%20Kapitaalgoederen&F_DOSSIERTYPE=Raadsvoorstel
https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=1125503&F_HEADTITLE=1125503%20-%20Vaststellen%20gewijzigde%20Financi%C3%ABle%20Verordening%20(vierde%20wijziging)%20in%20verband%20met%20het%20actualiseren%20van%20de%20Nota%20onderhoud%20Kapitaalgoederen&F_DOSSIERTYPE=Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Auditcommissie-Dordrecht/2020/10-juni/20:00/Nota-onderhoud-kapitaalgoederen
http://www.wetten.nl
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 december 2021  
inzake Vaststellen Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Gemeente Dordrecht (tiende wijziging 
Financiële verordening Dordrecht) ;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gelet op artikel 212 Gemeentewet; artikel 8 Financiële verordening gemeente Dordrecht;

b e s l u i t :

de Financiële verordening gemeente Dordrecht (tiende wijziging) vast te stellen (en daarmee de 
Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Gemeente Dordrecht).

Aldus besloten in de vergadering van
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Bijlagen
1. Nota Onderhoud kapitaalgoederen versie 1.0.pdf
2. Financiele verordening Dordrecht (10e wijziging).docx


