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Voorstel:
1. Kennis te nemen van de belangrijkste wijzigingen tussen de nieuwe verordeningen en de 

voorbeeldverordening van de VNG en/of oude verordeningen.
2. Vast te stellen de financiële verordening 2015 gemeente Dalfsen, onder gelijktijdige intrekking 

van:
 de financiële verordening gemeente Dalfsen d.d. 25 oktober 2004;
 het treasurystatuut gemeente Dalfsen d.d. 31 mei 2010;
 de nota waardering en afschrijving gemeente Dalfsen d.d. 28 maart 2011.

3. Vast te stellen de controleverordening 2015 gemeente Dalfsen, onder gelijktijdige intrekking 
van de controleverordening gemeente Dalfsen d.d. 25 oktober 2004.

4. Vast te stellen de onderzoeksverordening 2015 gemeente Dalfsen, onder gelijktijdige 
intrekking van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
gemeente Dalfsen d.d. 25 oktober 2004.



Inleiding: 
Op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en controle heeft de raad een drietal, wettelijk verplichte 
verordeningen vastgesteld. Dit zijn:
• De financiële verordening (op grond van artikel 212 Gemeentewet)
• De controleverordening (op grond van artikel 213 Gemeentewet)
• De onderzoeksverordening (op grond artikel 213a Gemeentewet)
Deze verordeningen dateren uit 2004 en zijn inmiddels toe aan een update. Dit stond al enige tijd in 
de planning, maar gewacht is op de nieuwe voorbeeldverordening ex artikel 212 van de VNG. Nu die 
in 2014 is uitgebracht, staat niets een actualisatie van de drie verordeningen in de weg.
Nieuw is ook dat het college uitvoeringsregels op het gebied van treasury vaststelt. Wij hebben dat 
inmiddels gedaan. De uitvoeringsregels treden in werking met ingang van 1 oktober 2015, onder 
voorbehoud van intrekking van het Treasurystatuut uit 2010 en gelijktijdige vaststelling van de 
Financiële Verordening 2015 door de gemeenteraad.
Met de vaststelling van de drie nieuwe verordeningen kunnen worden ingetrokken:
• De oude verordeningen (uit 2004)
• Het treasurystatuut uit 2010
• De nota waardering en afschrijving uit 2011.

Argumenten:
1.1 Actualisatie is gewenst
Naast het feit dat het sowieso goed is deze verordeningen periodiek tegen het licht te houden, zijn er 
ook inhoudelijke argumenten om dit te doen. Zo hebben de gevolgen van wijzigingen in wet- en 
regelgeving, in de financiële verordening een plaats gekregen. Te noemen zijn de nieuwe wet HOF, 
het nieuwe hoofdstuk Overheid en overheidsbedrijven in de Mededingingswet en aanpassing van de 
wet Fido in verband met schatkistbankieren. Ook is de financiële verordening aangepast aan 
beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën. Zo is er meer aandacht voor de 
schuldpositie door een uitgebreidere verantwoording in de begroting en gemeenterekening.

Kanttekeningen
1.1 Verordeningen vormen de basis
De nieuwe verordeningen vormen het kader en een belangrijke bouwsteen voor het financieel beleid, 
de controle door de accountant en de bedrijfsvoering. Er blijven echter ‘nadere acties’ nodig voor de 
verdere invulling. Te denken valt aan de nota reserves en voorzieningen, de jaarlijkse begroting en 
jaarrekening, kortom: de feitelijke toepassing van de drie verordeningen.

Alternatieven:
Gelet op de ‘ouderdom’ van de huidige verordeningen, is een actualisatie gewenst (niets doen is geen 
alternatief). Keuzemogelijkheden zijn er wel als het gaat om de ‘diepgang’ van de verordeningen. 
Getracht is deze op hoofdlijnen te houden en dubbelingen te voorkomen. Bijvoorbeeld door zo weinig 
mogelijk wettelijke (BBV) bepalingen te herhalen. Soms is daar echter niet aan te ontkomen. Voor een 
overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe verordeningen en de 
voorbeeldverordening van de VNG en/of oude verordeningen wordt verwezen naar de bijlage.

Duurzaamheid:
N.v.t.

Financiële dekking:
De verordeningen vallen onder programma 1. Bestuur. De financiële gevolgen van dit voorstel passen 
binnen de begroting.

Communicatie:
Na vaststelling van de verordeningen door de gemeenteraad volgt toezending aan Gedeputeerde 
Staten.



Vervolg:
Het toepassen van de verordening wordt gedurende het jaar zichtbaar via de documenten uit de P&C 
cyclus.

Bijlagen:
1. Raadsbesluit
2. Kort overzicht met belangrijkste wijzigingen (vergelijking nieuwe verordeningen met de 

voorbeeldverordening van de VNG en/of oude verordeningen)
3. Financiële verordening 2015 gemeente Dalfsen
4. Controleverordening 2015 gemeente Dalfsen
5. Onderzoeksverordening gemeente Dalfsen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2015, nummer 367;

overwegende dat het gewenst is de huidige verordeningen op grond van artikel 212, 213 en 213A van 
de Gemeentewet te actualiseren;

gelet op de artikelen 212, 213 en 213A van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de belangrijkste wijzigingen tussen de nieuwe verordeningen en de 
voorbeeldverordening van de VNG en/of oude verordeningen.

2. Vast te stellen de financiële verordening 2015 gemeente Dalfsen, onder gelijktijdige intrekking 
van:
 de financiële verordening gemeente Dalfsen d.d. 25 oktober 2004;
 het treasurystatuut gemeente Dalfsen d.d. 31 mei 2010;
 de nota waardering en afschrijving gemeente Dalfsen d.d. 28 maart 2011.

3. Vast te stellen de controleverordening 2015 gemeente Dalfsen, onder gelijktijdige intrekking 
van de controleverordening gemeente Dalfsen d.d. 25 oktober 2004.

4. Vast te stellen de onderzoeksverordening 2015 gemeente Dalfsen, onder gelijktijdige 
intrekking van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
gemeente Dalfsen d.d. 25 oktober 2004.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 
september 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


