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Voorstel nr. 2020-12

Onderwerp: Financiële verordening 2020 en de controle verordening 2020

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 26-02-2020

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
artikel 3, lid 2 te wijzigen in de tekst uit de modelverordening, zijnde:

“Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per
investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen
het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende
boekjaar weergegeven.”

Toelichting:
De nu voorliggende verordening is daar ineens veel vager in en stelt dat de financiële positie
de ‘stand van za ken’ geeft. Dat is te vaag.

Ondertekening en naam:
SAMEN TERSCHELLING

Gossen
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4MENDEMENT

Voorstel nr. 2020-12

Onderwerp: Financiële verordening 2020 en de controle verordening 2020

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 26-02-2020

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
artikel 18 te wijzigen in de tekst uit de modelverordening, zijnde:
Artikel 18. Weerstandsvermogen & risicobeheersing
1. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken
neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:
a. de solvabiliteitsratio;

b. de ontwikkeling van de netto schuld per inwoner;
c. de ontwikkeling van de netto schuld als percentage van de gemeentelijke inkomsten;
d. de ontwikkeling van de som van de voorraden bouwgrond, de voorraden onderhanden werk
en overige voorraden als percentage van de gemeentelijke inkomsten;
e. de ontwikkeling van de som van de leningen aan derden en de leningen aan verbonden
partijen als percentage van de gemeentelijke inkomsten;
2. Voor het in beeld brengen van de weerstandscapaciteit van de gemeente wordt beoordeeld of
de gemeente bij een risicoscenario de schuldverplichtingen in de toekomst kan blijven nakomen
zonder dat de uitgaven aan en de investeringen in noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel
komen.
Toelichting:
om te kunnen inschatten hoe onze netto schuld per inwoner eruit ziet in vergelijking met
andere gemeentes.
>

Zeker nu de begrotingstekorten op beginnen te lopen.
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AMENDEMENT 3

Voorstel nr. 2020-12

Onderwerp: Financiële verordening 2020 en de controle verordening 2020

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 26-02-2020

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

artikel 20 te wijzigen in de tekst uit de modelverordening, zijnde:
Artikel 20. Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de
verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten in ieder geval op:
a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten,
b. de kosten van inhuur derden,
c. de huisvestingskosten,
d. de automatiseringskosten,
e. de budgetten voor de raad, de griffie, de Rekenkamer en de accountant;
Toelichting:
> het nu voorgestelde artikel 20 in de financiële verordening is te algemeen en dus vager.
Zeker nu de begrotingstekorten op beginnen te lopen.

SAMEN TERSCHELLING

Gossen Bos

