
Besluit van de raad van de 
gemeente Heemstede tot 
wijziging van de Financiële 
verordening 2018 gemeente 
Heemstede (Besluit wijziging
Financiële verordening 
Heemstede 2022)
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede van 30 augustus 2022;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen: 

het Besluit wijziging Financiële verordening Heemstede 2022

Artikel I

De Financiële verordening 2018  gemeente Heemstede wordt als volgt gewijzigd.

A

De titel van de wijziging komt te luiden:

Verordening van de raad met de uitgangspunten voor het financieel beleid, het 
financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente 
Heemstede(Financiële verordening Heemstede 2022).

B

De aanhef komt te luiden:
De raad van de gemeente Heemstede 
gelezen het voorstel van het college van 7 november 2017 en 30 augustus 2022;
gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Financiële verordening Heemstede 2022

C



“Artikel 6 Tussentijdse rapportage” komt te luiden: 
Artikel 6 Tussentijdse rapportage
1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over 

de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 4 maanden en
de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar.

2. De voorjaarsnota wordt de raad aangeboden voor 1 juli van het lopende 
boekjaar; de najaarsnota wordt voor 1 december van het lopende boekjaar 
aangeboden. 

3. De inrichting van de rapportages komt overeen met de programma-indeling 
uit de programmabegroting van het lopende boekjaar.

4. De tussenrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en het 
bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

a. de baten en lasten per programma;
b. de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per 

programma;
c. het resultaat, volgend uit de onderdelen a en b; en
d. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.

5. In de rapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de 
baten en lasten van taakvelden, prioriteiten en investeringskredieten in de 
begroting groter dan € 25.000 toegelicht.

D

In artikel 10, eerste, tweede en vierde lid wordt “nota reserves en voorzieningen 
en weerstandsvermogen” gewijzigd in “nota reserves en voorzieningen”.

E

“Artikel 11 Weerstandsvermogen en risicobeheersing” komt te luiden:
Artikel 11 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
1. Het weerstandsvermogen van de gemeente Heemstede bestaat uit:

a. de Algemene reserve en ingestelde bestemmingsreserves ter dekking 
van risico's. 

2. Het college draagt zorg voor het systematisch monitoren, inventariseren 
en kwantificeren van de risico's die de gemeente loopt en het opstellen en 
actualiseren van beheersmaatregelen hiervoor. 

3. De risico’s worden beoordeeld naar kans volgens onderstaande tabel:
Score Risicokans Gemiddeld risicokans

1. laag 0% - 25% 12,5%
2. gemiddeld 25% - 50% 37,5%
3. hoog 50% - 75% 62,5%
4. zeer hoog 75% - 100% 87,5%

Het financiële gevolg wordt berekend door de gemiddelde risicokans te 
vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag.



4. De ratio weerstandsvermogen (verhouding tussen de beschikbare 
weerstandscapaciteit en de waardering van de geïnventariseerde risico's) 
ligt tussen 1,6 en 1,8 en is daarmee 'ruim voldoende'. Bij een te lage stand 
van de algemene reserve geeft het college aan welke maatregelen er 
getroffen worden om de algemene reserve weer op peil te krijgen.

5. Rekeningresultaten worden primair verrekend met de algemene reserve en
vervolgens door herschikking van bestemmingsreserves en/of 
exploitatiebudgetten opgevangen. 

F

In artikel 12, derde lid worden na “voorgaande jaar” de woorden 
“vermeerderd met de indexering die in de begroting toegepast wordt” 
toegevoegd.
G

“Artikel 24 Citeertitel” komt te luiden: 
Deze Verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening Heemstede 
2022.
Artikel II

Dit besluit treedt in werking, voor zover nodig met terugwerkende kracht, op 1
oktober 2022.
Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging Financiële verordening 
Heemstede 2022.

Vastgesteld door de raad op 29 september 2022.


