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Inleiding: 
 
Op 29 september 2009 is door de Raad van de gemeente Staphorst de “Algemene 

Regeling Budgethoudersschap (hierna ARB genoemd) gemeente Staphorst vastgesteld.  

Door de nieuwe organisatiestructuur per 01 december 2012 moet deze worden herzien.  

In de nieuwe organisatie is sprake van een 3-tal afdelingen, die geleid worden door 

afdelingsmanagers (in plaats van afdelingshoofden) en is de rol van de sectordirecteuren 

komen te vervallen.  

 

Hiermee wordt tevens voldaan aan de financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet 

(art 5): De regeling dient eenmaal per bestuursperiode (4 jaar) te worden herzien. 

 
 

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van ARB 2009: 
 

Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige regeling. 

 
 

Wijzigingen Gevolgen ARB 
Art 1: hoofdbudgethouder: ipv de  
          sectordirecteur wordt dit de  
          gemeentesecretaris of griffier. 

In de nieuwe organisatie is geen sprake meer 
van een sectordirecteur. De rol van 
sectordirecteur dient dan ook komen te 
vervallen. Door deze manier van wijzigen komt 

ook de rol van gemeentesecretaris als hoofd 
van de organisatie beter naar voren, evenals de 
aparte status van de griffier. De griffier zal nu 
het budgetrecht van een aantal producten voor 
de raad uitvoeren. 
 

Art 1: budgethouder: ipv afdelingshoofd wordt  

          dit afdelingsmanager. 

In de nieuwe organisatie is geen sprake meer 

van afdelingshoofden, maar afdelingsmanagers. 
 

Taken van de hoofdbudgethouder uit de oude 
situatie (was sectordirecteur) worden 
overgenomen door de budgethouder (= 

afdelingsmanager in nieuwe situatie). 

In de nieuwe situatie is de hoofdbudgethouder 
de gemeentesecretaris of griffier geworden. De 
taken en bevoegdheden die bij de 

hoofdbudgethouder lagen dienen nu door de 

afdelingsmanagers uitgevoerd te worden. In de 
nieuwe situatie zijn dit de budgethouders. 

Art 5, lid 7 oude ARB is komen te vervallen: 
Een verplichting binnen de grenzen van een 
meervoudige onderhandse procedure mag 
slechts worden aangegaan, nadat toestemming 
is verkregen van de hoofdbudgethouder. 

 
Art 5 lid 8 en 9 oud zijn hernummerd in art 5 lid 
7 en 8 en zijn aangepast aan actuele situatie: 
aan wie moet toestemming worden gevraagd 
voor het aangaan van een bepaald soort 
aanbesteding 

Door verantwoordelijkheden laag in de 
organisatie te leggen, behoeft er voor het 
aangaan van een verplichting binnen de grens 
van meervoudig onderhands, geen 
toestemming meer gevraagd te worden aan de 

budgethouder (=afdelingsmanager). Vervolgens 
dient de budgethouder wel toestemming te 
geven voor het aangaan van een openbare 
procedure en de hoofdbudgethouder voor het 
aangaan van een Europese procedure.  

Art 8 lid 2 toegevoegd:  

In het kredietvoorstel wordt een 
budgetbeheerder aangewezen. 

Voorheen ontstond nog wel eens 

onduidelijkheid wie verantwoordelijk is voor een 
krediet; ze worden namelijk niet opgenomen in 

de productenbegroting. In de toekomst komen 
steeds meer projecten komen die 
afdelingsoverstijgend zijn. Deze toevoeging 
bevordert het integraal werken. 
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Artikel 1 Definities 
a. De in deze regeling genoemde bedragen zijn bedragen exclusief omzetbelasting. 

b. Indien in deze regeling de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan daarvoor ook de 

vrouwelijke vorm worden gelezen. 

c. In deze regeling wordt verstaan onder: 

 

Budget: 

Het geheel van middelen, inkomsten zowel als uitgaven, om een taakstelling te kunnen 

uitvoeren. Dit komt tot uitdrukking in: 

- één of meer beheersproducten, en/of (hulp)kostenplaatsen in de begroting.  

- een investering. 

 

Beheer van het budget: 

De bevoegdheid om uitgaven passend binnen de ramingen en de taakstelling van het 

betreffende budget te doen met inachtneming van de in deze regeling opgenomen 

algemene aanwijzingen en de eventueel in het mandaatbesluit opgenomen specifieke 

aanwijzingen. 

 

Hoofdbudgethouder: 

 De gemeentesecretaris of griffier die door burgemeester en wethouders is 

aangewezen om het budget in de tot zijn organisatieonderdeel behorende 

productenraming te beheren en deze begroting uit te voeren. 

 

Budgethouder: 

 De afdelingsmanager, gemeentesecretaris of griffier die door de hoofdbudgethouder 

is aangewezen om namens hem bepaalde delen van het budget te beheren en de 

daaraan verbonden taakstelling te realiseren. 

 

Budgetbeheerder: 

 De medewerker die door de budgethouder is aangewezen om namens hem bepaalde 

delen van het budget te beheren en de daaraan verbonden taakstelling te realiseren. 

 

Opdrachtnemer: 

      De medewerker van een andere afdeling binnen de organisatie, die door de 

budgetbeheerder is aangewezen om namens hem bepaalde delen van het budget te 

beheren en uitvoering te geven aan de daaraan verbonden taakstelling. 

 

College: 

      Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst. 

 

Portefeuillehouder: 

      Het lid van het college dat –onverminderd de bevoegdheden en  

      verantwoordelijkheden van het totale college- in het bijzonder is belast met de  

      behartiging van een bepaalde taak. 

 

Verplichtingen: 

       Overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening  

       van diensten.  

 

Leverancier: 

        Een (rechts)persoon die goederen of diensten levert in ruil voor geld. 
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Artikel 2 (Sub)mandateren 

1 Het college wijst de gemeentesecretaris en griffier aan als hoofdbudgethouder, die 

namens het college verantwoordelijk is voor het beheer van het budget van de tot 

zijn organisatieonderdeel behorende productenraming en voor de realisatie van de 

daaraan verbonden taakstellingen. 

 

2 Het college kan toestaan, dat de hoofdbudgethouder de uitoefening van de in lid 1 

genoemde bevoegdheid (door)mandateert aan een budgethouder, die dan ook 

verantwoordelijk is voor de realisering van de aan die budgetten verbonden 

taakstellingen. De mandaatverlening wordt schriftelijk vastgelegd (conform model in 

bijlage 1). 

 

 

3 De hoofdbudgethouder kan toestaan dat de budgethouder de uitoefening van de in 

lid 2 genoemde bevoegdheid (door)mandateert aan een budgetbeheerder die dan 

ook verantwoordelijk is voor de realisering van de aan die budgetten verbonden 

taakstellingen. De mandaatverlening wordt schriftelijk vastgelegd (conform model in 

bijlage 2). 

 

4 De (sub)mandaatgever kan een verleend (sub)mandaat geheel of gedeeltelijk 

intrekken. Deze intrekking wordt schriftelijk vastgelegd. 

 

 

5 Van elke toewijzing of intrekking wordt een afschrift van de schriftelijke vastlegging  

verstrekt aan de budgethouder en aan de afdeling financiën. 

 

6 Wanneer wordt overgegaan tot het doormandateren van onderdelen van het 

budgetbeheer aan budgetbeheerders zijn de bepalingen van deze regeling voor 

budgethouders overeenkomstig van toepassing op de budgetbeheerders. 

 
 
 Artikel 3 Uitbesteding van werkzaamheden binnen de organisatie 

1 Indien de kennis voor uitvoering van een taak op basis van een functieomschrijving 

bij een medewerker van een andere afdeling aanwezig is, kan de uitoefening van de 

in artikel 2, lid 3 genoemde bevoegdheid gemandateerd worden aan die andere 

medewerker (hierna te noemen opdrachtnemer). Deze persoon is dan 

verantwoordelijk voor het realiseren van de taakstelling op die onderdelen. De in lid 1 

bedoelde mandaatverlening gebeurt met instemming van de direct leidinggevende, de 

budgetbeheerder en/of verantwoordelijk budgethouder. 

 

2 De mandaatverlening als bedoeld in lid 1 wordt schriftelijk vastgelegd (conform model 

in bijlage 3) en gaat in afschrift naar de budgethouder en de budgetbeheerder van de 

opdrachtnemer en naar de afdeling financiën. 

 

 

3 Wanneer wordt overgegaan tot het doormandateren van onderdelen van het 

budgetbeheer aan opdrachtnemers zijn de bepalingen van deze regeling voor de 

budgethouders overeenkomstig van toepassing op de opdrachtnemers.  

  

 
 
 

 
 

 
 



Algemene regeling budgethouderschap gemeente Staphorst, versie 2012.                           6   pag  6 

Artikel 4 Vaststelling budgetten 

1 Jaarlijks, vóór een door het college van b&w te bepalen datum, bieden de 

budgethouders het college de productenraming van hun afdeling ten behoeve van 

het volgende kalenderjaar aan met daarin de vertaling van de voorgenomen 

activiteiten en inzet van middelen. Ze houden daarbij rekening met de door het 

college vastgestelde begrotingsrichtlijnen.  

 

2 Een budget wordt vastgesteld op het moment dat de gemeenteraad bij de 

vaststelling van de begroting of tussentijds bij begrotingswijziging het college 

opdracht geeft de begroting uit te voeren. 

 

 
 

Artikel 5 Verplichtingen 

1 Voor het aangaan van verplichtingen zijn de bepalingen, zoals die zijn vastgesteld 

door de raad, met betrekking tot het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 

gemeente Staphorst van toepassing. Voor het overige gelden de bepalingen van de 

budgethoudersregeling. 

 

2 De opdrachtnemer mag verplichtingen ten laste van de deelbudgetten, ten aanzien 

waarvan hij bevoegd is, aangaan nadat hij heeft geconstateerd, dat ter zake een 

toereikend budget beschikbaar is en het aangaan van die verplichtingen direct 

verband houdt met de taakstelling behorend bij het deelbudget. 

 

3 De budgetbeheerder mag verplichtingen ten laste van de budgetten, ten aanzien 

waarvan hij bevoegd is en waarvoor hij geen bevoegdheden heeft toegekend aan 

een opdrachtnemer, aangaan nadat hij heeft geconstateerd, dat ter zake een 

toereikend budget beschikbaar is en het aangaan van die verplichtingen direct 

verband houdt met de taakstelling behorend bij het budget. 

 

4 De budgethouder mag verplichtingen ten laste van de budgetten, ten aanzien 

waarvan hij bevoegd is en waarvoor hij geen bevoegdheden heeft toegekend aan 

een budgetbeheerder, aangaan nadat hij heeft geconstateerd, dat ter zake een 

toereikend budget beschikbaar is en het aangaan van die verplichtingen direct 

verband houdt met de taakstelling behorend bij het budget. 

 

5 Voor het aangaan van verplichtingen boven de drempelbedragen van de 

enkelvoudige uitnodiging, zoals die gelden in het inkoop en aanbestedingsbeleid van 

de gemeente Staphorst, dienen minimaal 2 offertes bij verschillende leveranciers 

aangevraagd te worden. Op deze bepaling kan een uitzondering worden gemaakt bij 

meervoudig onderhandse en openbare procedure, als de werkzaamheden een 

spoedeisend dan wel een zeer specialistisch karakter hebben. Hiervoor dient men 

schriftelijke toestemming te hebben van de betrokken portefeuillehouder.  

 

6 Degene, die de verplichting aangaat, stelt een aanbestedingsdossier samen conform 

het inkoophandboek van de gemeente Staphorst. Indien bij gunning afgeweken 

wordt van de economisch voordeligste aanbieding of de laagste prijs, wordt dit door 

hem schriftelijk vastgelegd. 

 

7 Een verplichting binnen de grenzen van de openbare procedure mag slechts worden 

aangegaan nadat toestemming is verkregen van de budgethouder.  

 

8 Een verplichting voor een Europese aanbesteding mag slechts worden aangegaan 

nadat toestemming is verkregen van de hoofdbudgethouder. 
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Artikel 6 Kredietaanvragen 
1 Werken, leveringen en diensten die voortvloeien uit kredietaanvragen worden eerst 

dan opgedragen nadat de gemeenteraad hiervoor het krediet beschikbaar heeft 

gesteld.  

 

2 In het kredietvoorstel wordt een budgetbeheerder aangewezen. 

 

3 Indien er sprake is van een uitzonderlijke situatie, die een vervroegde start 

noodzakelijk maakt, kan het college de raad vooraf toestemming vragen middels een 

informerende raadsvergadering. 

 

4 Van elk krediet dient vooraf een voorcalculatie in de vorm van een kostenraming te 

worden opgesteld. Elke aanbestedingsresultaat boven de grens van de meervoudig 

onderhandse aanbesteding dient te worden gemeld bij het portefeuilleoverleg. 

 

5 Indien het beschikbaar gestelde krediet met meer dan € 5.000 of 10% wordt 

overschreden: 

a. kan bij een krediet beneden € 50.000 en een overschrijding beneden de € 5.000  

of een krediet van € 50.000 en hoger en een overschrijding tot 10%, worden 

volstaan met een mededeling in de functionele raadscommissie en bijraming in de 

eerstvolgende bestuursrapportage. 

b. dient bij een krediet tot € 50.000 en een overschrijding boven € 5.000 of een 

krediet van € 50.000 en hoger en een overschrijding meer dan 10%, een extra 

krediet gevraagd te worden aan de raad. 

 

6 Over alle kredieten dient in de bestuursrapportages te worden gerapporteerd: 

a. er kan worden volstaan met het melden van de voortgang in de 

bestuursrapportage bij investeringen kleiner dan € 50.000 indien de totale kosten 

binnen de raming zijn gebleven; 

b. een uitgebreide rapportage( invullen checklist volgens bijlage 4) is nodig voor 

investeringen boven € 50.000 en voor kleinere investeringen waarbij sprake is 

van een budgetoverschrijding.  

 

7 Bij meerjarige projecten(>12 maanden) wordt per afgeronde fase en na afronding 

van het project een checklist opgesteld. 

 

8 In afwijking van lid 6 geldt voor grondexploitatieplannen dat elk jaar verslag wordt 

gedaan van de financiële stand van zaken. 

 

  
Artikel 7 Fiattering, betalingen 

1 Betalingsstukken worden voor akkoord gefiatteerd: 

a. de budgetbeheerder parafeert door middel van een elektronische handtekening 

voor “akkoord budget”.  

b. in afwijking van punt a parafeert de medewerker comptabiliteit voor wat betreft 

voorschotnota’s van  telefonie en nutsbedrijven. Op afrekeningen is punt a wel 

van toepassing. 

 

2    Bij afwezigheid van de budgetbeheerder worden de aan hem gemandateerde 

bevoegdheden uitgeoefend door de budgethouder. 

 

3    Bij afwezigheid van de budgethouder worden de aan hem gemandateerde 

bevoegdheden uitgeoefend door de hoofdbudgethouder.  

 

4    De afdeling Bestuur- & Managementondersteuning, team Control toetst – alvorens 

tot betaling wordt overgegaan – of de betalingsstukken voldoen aan de formele 

vereisten zoals de controle op de parafen. Hiertoe beschikt dit team over een 

geactualiseerde parafenlijst. Daarnaast zal getoetst worden op juistheid en/of 

rechtmatigheid van de betaling. 
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Artikel 8 Registratie en Verantwoording 
1 In de productenramingen wordt bij elk product aangegeven wie de budgethouder en 

budgetbeheerder zijn. 

 

2 De budgethouder is verantwoordelijk voor de administratie van de op zijn budget 

betrekking hebbende betalingen en verplichtingen op zodanige wijze dat de actuele 

stand van de reeds gedane uitgaven en aangegane verplichting ten opzichte van het 

totale toegekende budget zichtbaar is. 

 

3 Het team advies en control van de afdeling Bestuur- & Managementondersteuning, is 

verantwoordelijk voor een adequate registratie van de deelbudgetten en heeft de 

zorg voor de informatievoorziening aan de opdrachtnemer, de budgetbeheerder, de 

budgethouder en de hoofdbudgethouder. 

 

4 De budgethouder is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kencijfers, de  

      administratieve organisatie en de interne controle van de werkprocessen. 

 

5    De budgethouder is verantwoordelijk voor de periodieke verantwoording van de  

geplande en werkelijke uitkomsten van het budget aan het college op de hiervoor 

vastgestelde tijdstippen. Dit betreft zowel over- als onderschrijdingen van de 

uitgaven en/of inkomsten als de aan het budget gekoppelde prestaties, afwijkingen 

in kostendekkingspercentages en overige kencijfers. 

 

6 De opdrachtnemers en de budgetbeheerders leveren tijdig analyses, 

verantwoordingen en of nacalculaties ten aanzien van hun (deel)budgetten aan de 

budgetbeheerder of budgethouders. Dit betreft zowel over- als onderschrijdingen van 

de uitgaven en/of inkomsten als de aan het budget gekoppelde prestaties, 

afwijkingen in kostendekkingspercentages en overige kencijfers. 

 

7 De budgethouder levert de onder lid 6 bedoelde informatie aan team advies en 

control van de afdeling Bestuur- & Managementondersteuning ten behoeve van het 

opstellen van de  managementrapportage, bestuursrapportage en de 

begroting/jaarverslag.   

          

8 De onder punt 7 genoemde verantwoording wordt na behandeling in het college  

      aangeboden aan de raad. 

 

Artikel 9 Budgetsubstitutie 
1 De budgethouder /budgetbeheerder is niet bevoegd om te substitueren binnen de 

verschillende kostencategorieën per beheersproduct, (hulp)kostenplaats of de 

verschillende onderdelen per investering. Wel mogen de uren via de 

kostenverdeelstaat worden toegerekend aan een (beheers)product of 

(hulp)kostenplaats waarvoor onvoldoende of geen middelen zijn geraamd, mits de 

elders vrijvallende uren niet worden ingevuld door het extern inhuren van personeel.  

 

2 Middels de bestuursrapportage is substitutie binnen de  productenraming mogelijk. 

Hiervan wordt mededeling gedaan aan het college. 

 

3 Bij spoedeisende zaken dient het college van burgemeester en wethouders hierover 

vooraf te worden geïnformeerd waarbij de financiële consequenties hetzij via een 

afzonderlijke begrotingswijziging dan wel in de eerstvolgende bestuursrapportage 

worden vermeld. 

 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
De regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2012  

 
 

Artikel 11 Citeerartikel 
Deze regeling kan worden aangehaald met “Algemene Regeling Budgethoudersschap”..
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ALGEMENE EN ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP DE ALGEMENE 
REGELING BUDGETHOUDERSCHAP (ARB) 

 
A. ALGEMENE TOELICHTING 
 
1 De budgetcyclus begint met de vaststelling van de programmabegroting door de 

gemeenteraad, de houder van het budgetrecht. De tweede stap is het door het 

college – binnen de algemene financiële kaders van de programmabegroting – 

vaststellen van de productenraming. De algemene regeling budgethoudersschap 

(ARB) spitst zich toe op de uitvoering van de productenraming en hoe om te gaan 

met kredieten. Kortom, de regeling is er ter ondersteuning van een juiste (conform 

de voorschriften) invulling van het budgetrecht van de gemeenteraad. 

 

2 Voor een goede beheersing van de productenbegroting is het nodig voor ieder 

product of delen daarvan, verantwoordelijke functionarissen aan te wijzen, de 

zogenaamde budgethouders en budgetbeheerders. Ook is het gewenst nadere 

regelgeving te stellen met betrekking tot de verstrekking van, de informatie over en 

evaluatie van kredieten. Om te bewerkstelligen dat de spelregels met betrekking tot 

het budgethoudersschap voor de gehele organisatie een uniforme basis hebben, 

wordt een ARB vastgesteld.  

 

3 De ARB bevat alleen de hoofdlijnen van het budgetbeheer, dat wil zeggen de regels 

waaraan elke budgethouder gebonden is ongeacht hiërarchisch niveau. Meer 

specifieke   -  bijvoorbeeld afdelingsgebonden - regels, dienen te worden vastgelegd 

in de mandaatbesluiten “Aanwijzing Budgethouder” of “Aanwijzing budgetbeheerder” 

c.q. “Aanwijzing van opdrachtnemer”. 

 

4 Artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet bepaalt dat “ ten laste van de gemeente 

slechts uitgaven worden gedaan tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn 

gebracht”. De bedoeling van dit artikel is onder andere het beschermen van het 

budgetrecht van de raad. Deze bedoeling kan echter pas invulling krijgen, indien in 

de loop van het dienstjaar de geraamde bedragen nauwlettend worden gevolgd. 

Budgettering en budgethoudersschap zijn daarvoor de kerninstrumenten.   

 

5 Het dagelijks bestuur van de gemeente berust bij het college van burgemeester en 

wethouders. Uit dien hoofde is het college bevoegd tot het aangaan van 

overeenkomsten met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen 

en diensten. Het college kan de uitoefening op grond van de Gemeentewet geheel of 

gedeeltelijk, al dan niet voorwaardelijk, opdragen aan functionarissen binnen het 

ambtelijk apparaat. In overeenstemming met het gemeentelijk mandaatstatuut 

geschiedt het “opdragen” van de budgetbevoegdheid in de vorm van bestuurlijke 

mandaatverlening, waarbij de ambtelijke ontvanger van een (sub) mandaat handelt 

in naam en onder verantwoordelijkheid van de (1e) mandaatgever, i.c. het college. 

Het mandaat en het submandaat worden binnen een hiërarchische kolom verleend. 

Bij deze constructie blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de eerste 

mandaatgever (het college), die ook volledige verantwoordingsplicht houdt 

tegenover de gemeenteraad ten aanzien van de wijze waarop ambtenaren de aan 

hen gemandateerde budgetbevoegdheid uitoefenen.  

Voor de volledigheid wordt gemeld, dat bij “mandaat” de mandaatverlener de 

bevoegdheid altijd zelf mag uitoefenen. Daarnaast kan een verleend (sub)mandaat 

ten allen tijde weer geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

 

6 Bij het opstellen van deze regeling is aansluiting gezocht bij het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid van de gemeente Staphorst. Voor inkoop en aanbesteden zijn 

drempelbedragen vastgesteld. De Europese drempelbedragen zijn bindend en 

worden tweejaarlijks door de Europese Unie vastgesteld. Voor de bepaling van de 

bedragen behorende bij de diverse te hanteren nationale procedures heeft de 

gemeente eigen beleid geformuleerd in bovenstaand beleidsplan.    
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B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 
 

Artikel 1 
In dit artikel worden definities gegeven. Budgetten bestaan niet alleen uit inkomsten en 

uitgaven, maar ook uit te realiseren taakstellingen en wel in die onderlinge samenhang. 

De hoofdbudgethouders worden door het college aangewezen. De hoofdbudgethouders 

wijzen de budgethouders aan en deze op hun beurt weer de budgetbeheerders. In de 

gevallen dat de kennis betreffende de uitvoering van een taak op basis van een 

functieomschrijving bij een medewerker van een andere afdeling aanwezig is, draagt de 

budgetbeheerder bevoegdheden over aan die andere medewerker (de opdrachtnemer; 

zie artikel 3). Op deze wijze wordt inhoud gegeven aan het uitgangspunt van integrale 

verantwoordelijkheid en het streven de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag 

mogelijk in de organisatie te leggen. 

 

 
Artikel 2 
In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze (sub)mandatering plaatsvindt. Gekozen is 

voor een opzet die spoort met de hiërarchische verhoudingen tussen functionarissen.  

De rechtstreeks door het college aangewezen budgethouders zijn de in de ARB  

omschreven als “hoofdbudgethouders”. Het hoofdbudgethoudersschap is voorbehouden  

aan de gemeentesecretaris als hoofd van de ambtelijke organisatie en de griffier, die  

verbonden is aan de Raadsfunctie. 

In elk mandaatbesluit kunnen – binnen de grenzen van de ARB – specifieke  

(afdelingsgebonden) bepalingen worden opgenomen.  

De hoofdbudgethouder zal veelal gebruik maken van de mogelijkheid om  

budgetbevoegdheid te submandateren aan budgethouders, zijnde de afdelingsmanagers.  

De budgethouder kan deze budgetbevoegdheid weer verder doorgeven aan een  

budgetbeheerder. 

 
 
Artikel 3  
Deze vorm van uitbesteding vloeit voort uit integraal werken. Integraal werken houdt in, 

dat de verantwoordelijkheid voor middelen en voor het proces ter realisering van een 

beheersproduct in één hand is neergelegd. Uitgangspunt daarbij is dat het beleid het 

primaat vormt. Deze verantwoordelijkheid geldt voor de gehele exploitatie. Echter de 

aangewezen ambtenaar heeft niet overal verstand van. 

Dit artikel verplicht de verantwoordelijke om juist deze zaken daar in de organisatie te 

leggen waar men er vakinhoudelijk wel mee om kan gaan. Anders gezegd: de 

verantwoordelijke budgetbeheerder moet deze zaken binnen de organisatie uitbesteden 

omdat intern deze kennis aanwezig is. Dit wordt aangeduid met de term “gedwongen 

winkelnering”. In overleg met de betreffende afdelingsmanager kan worden besloten om 

zaken buiten de organisatie om te regelen. 

Er is gekozen voor uitbesteding naar medewerkers en niet naar afdelingen om: 

 hierbij het verantwoordelijkheidsgevoel voor werkzaamheden te stimuleren; 

 één aanspreekpunt te behouden voor de uitbesteder. 

In het geval de kennis betreffende de uitvoering van een taak bij een andere afdeling  

aanwezig is, zal de budgetbeheerder bevoegdheden m.b.t. het budgetbeheer voor die  

taken en verantwoordelijkheid voor het realiseren van de taakstelling op die onderdelen  

overdragen aan een medewerker op die andere afdeling (de opdrachtnemer; vb:  

verkeersveiligheid valt onder de afdeling ontwikkeling en beheer, echter de kennis op het  

gebied van verzekeringen van dit onderdeel ligt bij de medewerker begrotings- 

voorbereiding van de afdeling Bestuur- & Managementondersteuning. Deze persoon  

wordt dan ook opdrachtnemer. 

Omdat de overdracht van bevoegdheden nu niet binnen de hiërarchische kolom 

plaatsvindt, is hier gekozen voor “uitbesteding van uitvoering binnen de organisatie” 
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Artikel 4 
Het budget is gekoppeld aan de productenraming voor een afdeling, die door de 

budgethouder ter vaststelling wordt aangeboden aan het college. Het budget is naar 

binnen productgewijze opgebouwd en sluit dus aan op de hiërarchische verhoudingen van 

de organisatie. Het hoofdbudget en daarmee de daarvan afgeleide (deel)budgetten 

worden bekrachtigd op het moment dat de gemeenteraad de begroting heeft vastgesteld. 

 

 
Artikel 5 
Dit artikel geeft aan onder welke voorwaarden en tot welke bedragen verplichtingen 

mogen worden aangegaan. Ook regelt dit artikel de verplichting van de budgethouder 

c.a. om boven een bepaald bedrag minimaal twee offertes aan te vragen bij verschillende 

leveranciers, deze offertes systematisch te archiveren en de motieven vast te leggen die 

hebben geleid tot de uiteindelijke keuze voor een leverancier. In dit artikel is aansluiting 

gezocht bij het inkoop en aanbestedingsbeleid, zoals dit is vastgesteld. 

 
 

Artikel 6 
In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan spelregels hoe om te gaan met kredieten. Dit 

omdat de raad zich soms “gedwongen” voelt om het krediet beschikbaar te stellen dan 

wel “genoegen” moet nemen met een overschrijding. Hoofdregel en tevens wettelijke 

bepaling is dat de raad vooraf het krediet beschikbaar stelt. De kostenraming vormt de 

basis voor de hoogte van de kredietaanvraag. Door het actief melden van de 

aanbestedingsresultaten van grotere kredieten bij het portefeuillehoudersoverleg worden 

de wethouders ook geïnformeerd. Doordat kredieten steeds complexer worden en niet 

opgenomen zijn in de productenbegroting, is besloten om bij aanvraag van een krediet 

bij de raad al een budgetbeheerder aan te wijzen.  

De praktijk leert dat de kredietaanvraag voor een investering ruime aandacht krijgt. 

Echter na kredietverlening neemt deze belangstelling sterk af. In dit artikel zijn 

bepalingen opgenomen waarbij de raad wordt geïnformeerd over de resultaten van de 

uitvoering en de afronding van een werk, levering of dienst. De afdelingsmanager onder 

wiens verantwoordelijkheid de betreffende budgetbeheerder werkzaam is, is 

eindverantwoordelijk. Bij de uitgebreide rapportage dient gebruik te worden gemaakt van 

een checklist. Zie bijlage nr. 4.     

 

 
Artikel 7 
De budgetbeheerder moet de betalingsstukken elektronisch voor akkoord tekenen. 

Hiermee wordt recht gedaan aan de budgetverantwoordelijkheid van betrokkenen. 

Vervanging van de budgetbeheerder vindt plaats door de budgethouder en slechts in de 

gevallen waarin de budgethouder voor langere tijd niet aanwezig is. De afdeling financiën 

toetst de betalingsstukken aan de formele vereisten. Hierbij valt te denken aan controle 

op bankrekeningnummer, crediteur, btw aspecten, productcodes en kostencategorie. 

Door de medewerker AO/IC zal periodiek onderzoek worden gedaan naar het 

inkoopproces. 

 

 
Artikel 8 
De budgethouder is primair verantwoordelijk voor een goede registratie van de 

budgetten. Dat wil niet zeggen dat de budgethouder zelf de budgetregistratie moeten 

bijhouden, maar wel dat de budgethouder er op toe moet zien dat de budgetregistratie 

op een adequate wijze plaatsvindt. Informatie is alleen zinvol als deze actueel is. Uit dien 

hoofde is het van belang dat de budgethouder de aangegane verplichtingen zonodig voor 

zichzelf vastlegt en deze informatie tijdig verstrekt aan het team advies en control van de 

afdeling Bestuur- & Managementondersteuning. 

Tevens beschrijft dit artikel hoe de verantwoording “bottum-up” plaatsvindt van de 

opdrachtnemer tot uiteindelijk de raad. Het zal duidelijk zijn dat de soort en het 

aggregatieniveau van de informatie anders is naarmate het verantwoordingsniveau hoger 

wordt. Budgethouders hebben behoefte aan gedetailleerde informatie over de 
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bedrijfsvoering, terwijl het bestuur belang heeft bij meer beleidsmatige informatie op 

hoofdlijnen. Tussen de verschillende verstrekkers en gebruikers van 

verantwoordingsinformatie zullen hieromtrent goede afspraken moeten worden gemaakt. 

Het financieel systeem zal afgestemd moeten zijn op de realisering van de verschillende 

informatiebehoeften.   

 

 

Artikel 9  
Binnen de centrale kaders en richtlijnen is er geen bevoegdheid voor de budgethouder 

om te schuiven tussen kostensoorten. Wel is het zo dat van de budgethouder/-beheerder 

en opdrachtnemer doelmatig handelen wordt vereist. Dit houdt in dat de integraal 

verantwoordelijke budgethouder continue beoordeelt op welke wijze de prestaties 

kwantitatief en kwalitatief gerealiseerd kunnen worden met een zo gering mogelijk 

middelenbeslag.  

Door factoren zoals klimatologische omstandigheden, prijsstijgingen e.d. kan er reden 

zijn om een andere invulling te geven dan geraamd, dan wel kan er sprake zijn van een 

overschrijding. In dit artikel wordt aangegeven hoe de procedure is. Als er sprake is van 

schuiven met budgetten binnen de productenraming dan moet dit via de 

managementrapportages worden aangekaart en is het college bevoegd (de 

productenramingen zijn immers “van” het college). Als er sprake is van een 

overschrijding, dan moet de raad extra budget toekennen (budgetrecht).  

 

 
Artikel 10 
geen 
 
 
Artikel 11 

geen 
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BIJLAGE   1 

 
 
SUBMANDATERING DOOR HOOFDBUDGETHOUDER 

 
 
 

De hoofdbudgethouder van de gemeente Staphorst:    ……..…………              
 

 
Gelet op artikel 2, lid 2 van de “Algemene regeling Budgethoudersschap” van de  
gemeente Staphorst; 

 
 
B e s l u i t : 

  
aan te wijzen als budgethouder: de afdelingsmanager van  ………………….. 
 

 
De aanwijzing heeft betrekking op de volgende budgetten: 

 
Productnr./(hulp)kostenplaats    Budgetomschrijving 
 

…………………..   …………………….  
…………………..   …………………….  
…………………..   …………………….  

………………….   …………………….  
…………………   …………………… 

………………….   …………………… 
…………………   …………………… 
…………………   …………………… 

…………………   ……………………. 
…………………   ……………………. 
 

 
De budgethouder verplicht zich ertoe uitvoering te geven aan de bepalingen 

zoals die zijn opgenomen in “Algemene Regeling Budgethoudersschap” van de 
gemeente Staphorst.   
 

 
 
Staphorst,  …………..…      20…..   

 
Handtekening hoofdbudgethouder   Handtekening budgethouder 

 
 
 

 
……………………………………………………   ……………………………………………. 
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BIJLAGE   2 

 
 
SUBMANDATERING DOOR BUDGETHOUDER 

 
 
 

De budgethouder (afdelingsmanager) ………….. 
 

 
Gelet op artikel 2, lid 3 van de “Algemene Regeling Budgethoudersschap” van de  
gemeente Staphorst; 

 
 
B e s l u i t : 

 
aan te wijzen als budgetbeheerder: ………………….. (functienaam) 
 

 
De aanwijzing heeft betrekking op de volgende (deel)budgetten: 

 
Productnr./(hulp)kostenplaats   Budgetomschrijving 
 

…………………..   …………………….  
…………………..   …………………….  
…………………..   …………………….  

………………….   …………………….  
…………………   …………………… 

………………….   …………………… 
…………………   ……………………..  
…………………   …………………… 

…………………   …………………….  
…………………   …………………….  
 

 
 

De budgetbeheerder verplicht zich ertoe uitvoering te geven aan de bepalingen 
zoals die zijn opgenomen in “Algemene Regeling Budgethoudersschap” van de 
gemeente Staphorst. 

 
 
Staphorst,  …………..…      20….   

 
Handtekening budgethouder       Handtekening budgetbeheerder 

 
 
 

 
 
……………………………………………         ……………………………………………….. 
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BIJLAGE   3 
 

 
UITBESTEDING DOOR BUDGETBEHEERDER 
 

 
 
De budgetbeheerder van het (deel)budget:    ……..…………  (functienaam)             

 
 

Gelet op artikel 3, lid 2 van de “Algemene Regeling Budgethoudersschap” van de  
gemeente Staphorst; 
 

 
B e s l u i t : 
 

aan te wijzen als opdrachtnemer: ………………….. (naam functionaris) 
 
 

De aanwijzing heeft betrekking op de volgende deelbudgetten: 
 

Productnr./(hulp)kostenplaats  Budgetomschrijving 
…………………..   …………………….  
…………………..   …………………….  

…………………..   …………………….  
………………….   …………………….  
…………………   …………………… 

………………….   …………………… 
…………………   ……………………..  

…………………   …………………… 
…………………   …………………….  
…………………   …………………….  

 
 
 

De opdrachtnemer verplicht zich ertoe uitvoering te geven aan de bepalingen 
zoals die zijn opgenomen in “Algemene Regeling Budgethoudersschap” van de 

gemeente Staphorst.  
 
 

 
Staphorst,  …………..…      20….     
 

Handtekening opdrachtnemer Handtekening 
budgetbeheerder/budgethouder 

 
 
………………………………………………..   …………………………………………………… 

 
 
Handtekening leidinggevende 

 
 

……………………………………………. 
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Bijlage 4 Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. 
btw)  

 
1 Naam van het project  

 

2 Beoogd effect van het project  
 

3 Is beoogd effect gerealiseerd  
 

4 Bedrag op investeringslijst  
 

5 Datum raadsbesluit   
 

6 Beschikbaar gesteld krediet  
 
 

7 Inspraak  
 

8 Soort aanbesteding:   

 
 

9 Indien bedrag> drempelbedrag 
enkelv. aanbesteding: meerdere 
offertes?, zo niet verklaren. 

 

10 Aanbestedingsresultaat  
 

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, 
bedrag  

 
 

12 Uitvoering conform planning   

 

13 Productnummer  
 

14 Budgetbeheerder / budgethouder   
 

15 Indien subsidie: subsidie-
voorwaarden en bedrag def. 

subsidie 

 
 

16 Kostenoverzicht  
 
 

 
 

17 Datum oplevering / 
ingebruikname 

 
 

18 Evt. effect investering op 

exploitatie 

 

 

19 Overige bijzonderheden  
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Toelichting bijlage 4 Checklist / nacalculatie investeringen 

(bedragen excl. btw)  
 

1 Naam van het project  
 

2 Beoogd effect van het project Aangeven welk effect werd beoogd met de totstandkoming van 

het project. 
Zie ook punt 18 waarbij wordt ingegaan op de evaluatie van 
het beleidseffect. 
 

3 Is beoogd effect gerealiseerd  
 

4 Bedrag op 
investeringslijst/kostenraming 

 
 

5 Datum raadsbesluit   
 

6 Beschikbaar gesteld krediet Hoe is het krediet opgebouwd. Denk hierbij ook aan de 

eventuele aftrek van BTW. 

7 Inspraak Aangeven of invulling is gegeven aan inspraak. Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, hoe, wie, wanneer? 
Aangeven of de inspraak aanleiding is geweest om de plannen 
te herzien. 

8 Soort aanbesteding:  - Is er sprake van een werk, dienst of levering 
- Welke soort:  enkelvoudig, meervoudig, openbaar of 

Europees. 
- Is er advies opgevraagd bij de inkoopfunctie. 
- Is het inkoop en aanbestedingsbeleid gevolgd. 

9 Indien bedrag> drempelbedrag 
enkelv. aanbesteding: meerdere 

offertes?, zo niet verklaren. 

Hiermee wordt verwezen naar art5 lid 5 
budgethoudersregeling. 

10 Aanbestedingsresultaat Het resultaat van de aanbesteding weergeven, zoals het aantal 
inschrijvingen 
onder opgave van hoogste en laagste inschrijving.  
 

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, 

bedrag  

Opgeven aan wie opdracht is verstrekt en het bedrag, tevens 

aangeven wanneer startdatum is. 

12 Uitvoering conform planning  Aangeven of het werk volgens planning is verlopen, eventuele 
afwijkingen aangeven en toelichten. 

13 Productnummer/kostensoort Aangeven op welk(e) produkt(en) de kosten zijn geboekt. 
 

14 Budgetbeheerder / budgethouder  Wie is de budgethouder/beheerder/opdrachtnemer van dit 
product. 
 

15 Indien subsidie: subsidie-
voorwaarden en bedrag def. 

subsidie 

Als er subsidie is verleend, wat is het oorspronkelijke bedrag, 
wat wordt het def bedrag, dient er een accountantsverklaring 

te komen.  
 

16 Kostenoverzicht Korte specificatie naar productnummer/kostensoort en jaar van 
uitgave.  Er dient aansluiting te zijn met het 
aanbestedingsresultaat (verhoogd met eventuele meerkosten). 
Tevens vermelden in hoeverre subsidie hier in verrekend is.  
Kijk ook naar de BTW aspecten. 

17 Datum oplevering / 
ingebruikname 

 
 

18 Evt. effect investering op 
exploitatie 

Zo mogelijk aangeven of het beoogde effect ( zie punt 2) is 
gerealiseerd. 
 

19 Overige bijzonderheden Hier de overige punten vermelden en toelichten die niet in 
eerdere rubrieken aan de orde zijn gekomen. 
 

 
 


