Besluitenlijst raadsronde Financiële Verordening
Onderwerp

Wijziging Financiële Verordening gemeente Maastricht n.a.v.
modelverordening VNG

Portefeuillehouder

Wethouder Aarts (aanwezig wethouder Van Grootheest)

Programmanummer

Alle programma`s

Behandelend ambtenaar
Doel van de bijeenkomst

V. Sweelssen
Telefoonnummer: 043-350 5802
Valerie.sweelssen@maastricht.nl
Meningsvorming, debat en besluitvoorbereiding.

Vorm bijeenkomst

Raadsronde

Wie neemt uiteindelijk het
besluit?

Gemeenteraad

Verloop voorgaande
proces

De verordening is op 10 november 2015 behandeld in de commissie Begroting
en verantwoording.

Inhoud

We bieden u een actualisatie aan van de financiële verordening ex artikel 212
Gemeentewet. In deze verordening, stelt uw raad de regels vast die de
uitoefening van uw kaderstellende en controlerende taken in het financiële
beleid mogelijk maken. Hiermee geeft u de financieel-administratieve kaders
aan waarbinnen het college zijn bestuur voert. U bepaalt hier mee op
hoofdlijnen de spelregels voor het financiële beleid, de financiële organisatie en
het financiële beheer.
Aanleiding voor deze wijziging van de verordening betreft een nieuwe
modelverordening 2014 van VNG. Op een aantal onderdelen leidt die
modelverordening tot aanpassing van de bestaande Financiële verordening in
Maastricht (Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet Hof), schatkistbankieren en
Mededingingswet). Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de
verordening op een aantal punten redactioneel en inhoudelijk te verbeteren: de
belangrijkste verbetering betreft de afstemming van de afschrijvingstermijnen
van activa op de verwachte toekomstige levensduur.
Ten slotte wordt expliciet in de verordening opgenomen dat de nota "Reserves,
voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement" eenmaal per vier
jaar ter actualisatie aan uw raad zal worden aangeboden.

Van de raadsleden wordt
gevraagd

Besluitvorming voor te bereiden

Vervolgtraject

Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 8 december 2015.
Inwerkingtreding van de gewijzigde verordening vindt plaats 8 dagen na de dag
van bekendmaking.

Voorzitter

Guido Mertens

Maurice Cobben
Secretaris
Locatie

Gele Kamer

Tijdstip

19:45 uur

Fractiewoordvoerders

Janssen (CDA), Kamal (SP), Van Lune (PvdA), Paul Frijns (MV), Steijns
(SPM), vd Wouw (VVD), Hameleers (PVM), Barendse (D66).

Genodigden

Nvt.

Afspraken

Voor alle aanwezige fracties voorstellen akkoord. Voorstel rijp voor
besluitvorming in raadsvergadering 8 december 2015.

Advies Presidium

Finale besluitvorming in raadsvergadering 8 december 2015.

