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Voorstel: 

1. de Financiële verordening Hof van Twente 2016 

vast te stellen. 

    

Argumenten 

1.1 Op grond van artikel 212 Gemeentewet stelt de 

gemeenteraad bij verordening de uitgangspunten 

vast voor het financiële beleid, het financiële beheer 

en de inrichting van de financiële organisatie. De 

geldende Financiële verordening is vastgesteld door 

de raad in 2007 en is op onderdelen verouderd. 

1.2 De volgende aanpassingen zijn even zovele 

aanleidingen tot actualisatie van de verordening: 

- De data voor Kadernota en bestuurs-rapportages 

zijn aangepast. In de oude verordening staat dat 

de Kadernota voor 1 juli aan de raad aangeboden 

wordt en de eerste bestuursrapportage voor 1 juni 

en de tweede voor 1 november vastgesteld wordt. 

Dat is aangepast aan de praktijk: de Kadernota 

wordt uiterlijk in de laatste vergadering voor het 

zomerreces van de gemeenteraad aangeboden, 

de eerste bestuursrapportage ter behandeling 

voorafgaand aan de Kadernota en de tweede 

voorafgaand aan de behandeling van de 

Programmabegroting. 

- Hetis nu mogelijk om in een jaar dat er 

gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest in 

plaats van een Kadernota een beperktere 

Kaderbrief aan de raad aan te bieden. 

- De passage dat het college overige financiële 

verplichtingen, waaronder het verstrekken van 

leningen, waarborgen en garanties groter dan 

€ 100.000, pas kan aangaan nadat de 

gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld zijn 

wensen en bedenkingen ter kennis van het 

college te brengen is geschrapt. In het Treasury- 

statuut is namelijk opgenomen dat de gemeente- 

raad altijd beslissingsbevoegd is over het ver- 

strekken van leningen, waarborgen en garanties. 



- De verordening is nu in lijn met de Nota 

grondbeleid gebracht door de bijzondere positie 

te benoemen voor het gebruik van het jaarlijkse 

krediet voor strategische grondaankopen. 

De toelichting is ingekort door geen toelichting per 

artikel te geven, maar per hoofdstuk van de 

verordening. 

1.3 Omdat er een geheel nieuwe verordening wordt 

vastgesteld, dient de oude verordening te worden 

ingetrokken. Hiertoe is in art. 13 van de nieuwe 

verordening vastgelegd dat deze de oude 

verordening vervangt. 

Risico’s 

Geen 

Alternatieven 

Voor met name de grenzen waarbij het college vooraf 

de raad moet consulteren voordat zij een besluit neemt 

zijn andere bedragen denkbaar. Nu is die grens 

gehandhaafd op € 500.000 voor investeringen en 

€ 250.000 voor aan- en verkoop van goederen en 

diensten. In de praktijk zijn dit prima werkbare grenzen 

gebleken, maar andere bedragen zijn denkbaar. 

    

(geanonimiseerd)

Uitvoering 

Na vaststelling door de gemeenteraad dient de 

verordening binnen twee weken naar Gedeputeerde 

Staten te worden verstuurd. De verordening is geldig 

met terugwerkende kracht tot 1 januari. De 

uitvoeringspraktijk is in overeenstemming met de 

verordening. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

esecrètaris, de burgemeester, 

  
(geanonimiseerd)

A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


