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Zaaknummer: 2013/6814 
Referentie:      2013/6815 

Raadsvergadering 26 maart 2013 agendapunt  9        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   dhr. F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: dhr. M.J. Scholing 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 998 
E-mail adres:                g.scholing@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   financiële verordening 2013 – (aanpassing artikel 20, lid 4) (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Vaststelling Financiële Verordening 2013  
 
Gevraagd besluit 
De Financiële Verordening 2013 vast te stellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met het invoegen van artikel 20, lid 4 in de Financiële Verordening 2013 wordt er geborgd dat voldoende 
informatie wordt verstrekt aan onze gemeenteraad om sturing te kunnen geven aan de bedrijfsvoering en zijn 
controlerende taak goed te kunnen uitoefenen. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Met het aannemen van de moties bij de raadsvergadering van 19 juni 2012 moest er voor 1 maart 2013 een 
concept van de financiële verordening worden opgeleverd. Conform deze motie wordt hierbij dit concept nu 
opgeleverd. 
 
Wat ging er aan vooraf 
In de raadsvergadering van 19 juni 2012 zijn een tweetal moties door het college aangenomen om de 
gemeentelijke bedrijfsvoering voor 1 maart 2013 toe te lichten.  

 
1. De raad voor 1 maart 2013 een concept van een financiële verordening voor te leggen met daarin de 

volgende aanpassingen: 
a. Ten aanzien van de regie over de bedrijfsvoering moet een meer evenwichtige regeling worden 

vastgesteld, waarbij het college weliswaar de eerstverantwoordelijke is voor een doelmatige 
bedrijfsvoering, 

b. Maar aan de raad voldoende informatie dient te worden verstrekt om sturing te kunnen geven 
aan de bedrijfsvoering en zijn controlerende taak goed te kunnen uitoefenen.  

 
Hoe informeren we de inwoners? 
De inwoners worden op de hoogte gehouden van onze bedrijfsvoering door de paragraaf bedrijfsvoering in de 
planning en control (P&C) documenten, de nota bedrijfsvoering en conform het ingevoegde lid, tweemaal per 
jaar bij informatiemiddagen/-avonden rondom P&C momenten. 
 
 
 
 



Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Indien het concept van de financiële verordening is besproken en vastgesteld, kan de vernieuwde financiële 
verordening 2013 door de raad worden vastgesteld. Conform het nieuwe lid informeert het college de raad 
tweemaal per jaar over de gemeentelijke bedrijfsvoering in de reguliere P&C cyclus.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
N.v.t 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
  
 


