
DE RAAD DER GEMEENTE HAREN,  
 
 
 
 
gelet  op art ikel  212 van de Gemeentewet,  
 
 
b e s l  u i  t  :   
 
 
vast  te ste l len;  
 
de Verordening op de uitgangspunten voor het f inancieel beleid,  alsmede de regels 
voor het f inancieel  beheer en voor de inrichting van de f inanciële organisatie van 
de gemeente Haren 2011. 
 
 
1. Inleidende bepalingen 
 

Art ikel  1 
 
Definit ies 
a.  In deze verordening wordt  verstaan onder:  

d ienst :  de gemeentel i jke organisat ie die als zodanig een eigen rechtstreekse verant-
woordel i jkheid aan het col lege heeft .  

b.  administrat ie:  het systematisch verzamelen, vast leggen, verwerken en verstrekken 
van informat ie ten behoeve van het besturen, het funct ioneren en het beheersen van 
(onderdelen van) de organisat ie van de gemeente Haren en ten behoeve van de ver-
antwoording die daarover moet worden afgelegd.  

 
2.  Begroting en verantwoording 
 

Art ikel  2 
 
Programma-indeling 
De raad ste l t  b i j  aanvang van een nieuwe raadsper iode een programma-indel ing voor de 
komende raadsper iode vast.  
 

Art ikel  3 
 
Inrichting begroting en jaarstukken 
1.  Bij  de begrot ing wordt een overz icht gegeven van de productenraming ingedeeld 

naar programma’s en bi j  het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de produc-
tenreal isat ie ingedeeld naar programma’s.   
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2.  Bi j  de ui teenzett ing van de f inanciële posi t ie van de begrot ing wordt  van de nieuwe 

invester ingen per invester ing het benodigde invester ingskrediet weergegeven en 
wordt van de lopende invester ingen het geautor iseerde invester ingskrediet  en de ra-
ming van de ui tputt ing van het krediet  in het lopende boekjaar weergegeven.  

3.  In de jaarrekening wordt van de invester ingen de ui tputt ing van de geautor iseerde 
invester ingskredieten en de actuele raming van de totale ui tgaven weergegeven.  

 
Art ikel  4 

 
Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen 
1.  De raad autor iseert  met het vastste l len van de begrot ing de tota le lasten en de tota le 

baten per programma en het overz icht a lgemene dekkingsmiddelen.  
2.  Bij  de begrot ingsbehandel ing geeft  de raad aan van welke nieuwe invester ingen hi j  

op een later  t i jdst ip een apart voorstel  voor autor isat ie van het  invester ingskrediet  
wi l  ontvangen. De over ige nieuwe invester ingen worden bi j  de begrot ingsbehandel ing 
met het  vaststel len van de f inancië le posi t ie geautor iseerd.   

3.  Indien het col lege voorziet  dat  een geautor iseerd budget of  invester ingskrediet  dreigt  
te worden overschreden, wordt di t  door het col lege in de eerstvolgende raadsverga-
der ing aan de raad gemeld.  Het col lege voegt h ierbi j  een voorstel  voor wi jz ig ing van 
het budget of  het invester ingskrediet of  een voorstel  voor b i js te l l ing van het beleid.   

4.  Voor invester ingen in de loop van het  begrot ingsjaar d ie niet  in de begrot ing z i jn op-
genomen, legt  het  col lege vooraf  aan het  aangaan van verpl icht ingen een investe-
r ingsvoorstel  en een voorstel  voor het  autor iseren van een invester ingskrediet  aan 
de raad voor.   

 
Art ikel  5 

 
Tussenti jdse rapportage 
1.  Het col lege informeert de raad door middel  van één rapportage over de real isat ie van 

de begrot ing van de gemeente over de eerste acht maanden van het begrot ingsjaar.  
2.  De tussenrapportage bevat een ui teenzett ing over de ui tvoer ing en de bi js te l l ing van 

het  bele id en een overzicht  met de bi jgestelde raming van:  
a.  de baten en lasten per programma;  
b.  het overzicht  van de algemene dekkingsmiddelen;   
c .  het resul taat voor bestemming volgend ui t  de onderdelen a en b;  
d.  de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;  
e.  het resul taat na bestemming, volgend ui t  de onderdelen c en d,   
f .  alsmede een real isat ie en raming van de productenreal isat ie en de real isat ie en 

raming van de ui tput t ing van de invester ingskredieten.  
3.  In de tussenrapportage worden afwi jk ingen op de oorspronkel i jke ramingen van de 

baten en lasten en invester ingskredieten in de begrot ing groter  dan € 5.000,-  toege-
l icht .  

 
3. Financieel beleid 
 

Art ikel  6 
 
Waardering en afschrijving vaste activa 
1.  Kosten voor het afs lu i ten van geldleningen agio en disagio worden direct  ten laste 

van de exploi tat ie gebracht.   
2.  Geact iveerde kosten voor onderzoek en ontwikkel ing voor een bepaald act ief  worden 

in v i j f  jaar  afgeschreven. 
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3.  De mater iële vaste act iva worden l ineair  afgeschreven in:  

a.  50 jaar:  r io ler ingen, nieuwbouw woonruimten en bedr i j fsgebouwen, begraafplaat-
sen; 

b.  40 jaar:  renovat ie en restaurat ie woonruimten en bedri j fsgebouwen;  
c .  30 jaar :  (water)wegen, parkeerterreinen;  
d.  25 jaar :  l ichtmasten;  
e.  20 jaar :  renovat ie sportvelden en –vloeren, f ietspaden, voetpaden, verkeersl ich-

ten, vaartuigen, groot onderhoud woonruimten en gebouwen 
f .  15 jaar :  technische instal lat ies in bedri j fsgebouwen;  
g.  10 jaar :  vei l igheidsvoorz ieningen bedr i j fsgebouwen, kantoormeubi la ir ,  school-

meubi la ir ,  aanleg t i jdel i jke terreinwerken, noodgebouwen, b i jzondere voertu igen 
(brandweer-  en vui ln isauto’s) ,  containers,  mater ieel  gemeentewerken, r ioolpom-
pen, speci f ieke machines gemeentewerken (natzoutstrooiers,  onkruidborstelma-
chines, e.d.) ,  speci f ieke brandweerui trust ing;   

h.  5 jaar:  personenauto’s,  gewone bedr i j fsauto’s,  aanhangers,  normale (veelgebruik-
te)  machines gemeentewerken, muziekinstrumenten,  lucht foto’s,  verbindingsappa-
ratuur,  t i jdregistrat iesystemen en gereedschappen;  

i .  3 jaar :  automatiser ingsapparatuur en software;  
j .  niet  :  gronden en terreinen.  

4.  Activa met een verkr i jg ingpr i js  van minder dan € 2.500,-  worden niet  geact iveerd. 
 

Art ikel  7 
 
Kostpri jsberekening 
1.  Voor het bepalen van de geraamde kostpr i js  van goederen, werken en diensten wordt 

een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bi j  de kostentoerekening worden 
naast  de directe kosten al leen die indirecte kosten betrokken, d ie rechtstreeks sa-
menhangen met de door de gemeente ver leende diensten.  

2.  Bi j  de indirecte kosten worden betrokken de bi jdragen aan en onttrekkingen van 
voorz ieningen voor de noodzakel i jke vervanging van de betrokken act iva, de kapi-
taal lasten van de in gebruik z i jnde act iva en voor r ioolrechten, afvalstof fenheff ing en 
bouwleges de compensabele btw. Daarnaast worden overheadkosten toegerekend.  

3.  De omslagrente voor de rentetoerekening aan de act iva is  gel i jk  aan de interne ren-
tevoet d ie staat genoemd in de paragraaf Financier ing in de begrot ing.  De bereke-
ningswi jze geschiedt overeenkomst ig de in het Financier ingsstatuut gemeente Haren 
opgenomen normen. 

 
Art ikel  8 

 
Vaststel l ing hoogte belastingen, rechten, leges, heffingen en pri jzen 
1.  Het col lege doet de raad jaar l i jks een voorstel  voor de hoogte van de gemeentel i jke 

tar ieven voor belast ingen, rechten,  leges en hef f ingen.  
2.  Het col lege biedt eens in de vier  jaar  de raad een nota aan met de kaders voor de 

pr i jzen voor de verhuur en verkoop van onroerende goederen en in het b i jzonder de 
pr i jzen voor de ui tg i f te van gronden en er fpachtcanons. De raad stel t  de nota vast.   

3.  Het col lege biedt eens in de vier  jaar  de raad een nota aan met de kaders voor de 
pr i jzen van gemeentel i jke diensten anders dan genoemd in het tweede l id.  De raad 
stel t  de nota vast .   

4.  De beslu i ten voor het vaststel len van nieuwe pr i jzen en het wi jz igen van pr i jzen wor-
den ter  kennisneming aan de raad aangeboden.  

Art ikel  9 
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Financieringsfunctie 
Het col lege neemt bi j  de invul l ing van de f inancier ingfunct ie de regels in acht ,  zoals de-
ze z i jn vastgelegd in het  Financier ingsstatuut  gemeente Haren.  
 
4.  Financieel beheer en interne controle 
 

Art ikel  10 
Administratie 
De administrat ie is  zodanig van opzet en werking,  dat z i j  d ienstbaar is  voor:  
a.  het sturen en het beheersen van act iv i te i ten en processen in de gemeente als geheel 

en in de afdel ingen;  
b.  het verstrekken van informatie over ontwikkel ingen in de omvang van act iva met 

economisch nut,  act iva met maatschappel i jk nut,  voorraden, vorder ingen, schulden 
en contracten;   

c .  het verschaffen van informatie over u i tputt ing van de toegekende budgetten en in-
vester ingskredieten en voor het maken van kostencalculat ies;  

d.  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot  de gemeentel i jke 
product ie van goederen en diensten en de maatschappel i jke ef fecten van het ge-
meentel i jke beleid;   

e.  het af leggen van verantwoording over de rechtmat igheid,  de doelmatigheid en de 
doel tref fendheid van het gevoerde bestuur in relat ie tot  de gestelde bele idsdoelen, 
de begrot ing en relevante wet-  en regelgeving;   

f .  de controle van de registrat ie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleen-
de informatie,  a lsmede voor de controle op de rechtmat igheid,  de doelmatigheid en 
de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in re lat ie tot  de gestelde bele idsdoe-
len, de begrot ing en relevante wet-  en regelgeving.  

 
Art ikel  11 

 
Interne controle 
Het col lege zorgt  ten behoeve van het  getrouwe beeld van de jaarrekening en de recht-
matigheid van de baten en lasten en de balansmutat ies voor de jaar l i jkse interne toet-
s ing van de getrouwheid van de informat ieverstrekking, en de rechtmat igheid van de 
beheershandel ingen. Bi j  afwi jk ingen neemt het col lege maatregelen tot  herste l .  
 

Art ikel  12 
 
Misbruik en oneigenli jk gebruik 
Het col lege zorgt  voor en legt  vast  de regels voor het  voorkomen van misbruik en onei-
genl i jk  gebruik van gemeentel i jke regel ingen en eigendommen. 
 
5.  Financiële organisatie 
 

Art ikel  13 
 
Financiële organisatie 
Het col lege zorgt  voor en legt  vast :   
a.  een eenduidige indel ing van de gemeentel i jke organisat ie en een eenduidig toewi j-

z ing van de gemeentel i jke taken aan de afdel ingen;  
b.  een adequate scheiding van taken, funct ies,  bevoegdheden, verantwoordel i jkheden, 

zodat aan de eisen van interne controle wordt  voldaan en de betrouwbaarheid van de 
verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is  gewaarborgd;  
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c.  de ver lening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verpl icht ingen ten 
laste van de toegekende budgetten en invester ingskredieten;  

d.  de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelat ies en de bi jbeho-
rende informat ievoorziening van de f inancier ingsfunct ie;   

e.  de kostenverdeels leutels voor het  eenduidig toewi jzen van de lasten en baten aan de 
producten van de productraming en de productreal isat ie.   

 
6.  Slotbepalingen 
 

Art ikel  14 
 
Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van het  begrot ingsjaar 2011. De stuk-
ken voor d i t  begrot ingsjaar en latere begrot ingsjaren voldoen aan de bepal ingen van 
deze verordening.  
2.  Deze verordening treedt in de plaats van Hoofdstuk 8 van de Verordening op de be-
dr i j fsvoer ing gemeente Haren.  
 

Art ikel  15 
 
Citeert itel  
Deze verordening wordt  in de gemeentel i jke stukken aangehaald onder de naam Finan-
cië le verordening gemeente Haren 2011. 
 
Aldus vastgesteld in de vergader ing van de raad van 28 maart  2011. 
 
Haren,       
 
de raad voornoemd, 
 
 
 
P.A. Lambeck MSc, 
griff ier 

 mr. M. Boumans MPM, 
voorzitter 

 


