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Vb. Vaststellen bijdrageverordening

Datum:

8 januari 2013

Bijdrageverordening Werkorganisatie Duivenvoorde
Het algemeen bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde,
Gelet op
Artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Besluit
De verordening financiële bijdragen gemeenten Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie
Duivenvoorde vast te stellen.

1. INLEIDENDE BEPALINGEN
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. De regeling
2. Gemeente
3. Voorlopige bijdrage
4. Definitieve bijdrage
5. Werkorganisatie

De Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Een gemeente die deelneemt aan de regeling.
Het bedrag dat een gemeente krachtens de begroting voor een
boekjaar aan de Werkorganisatie Duivenvoorde is verschuldigd.
Het bedrag dat een deelnemer krachtens de jaarrekening over
een boekjaar aan de Werkorganisatie Duivenvoorde is
verschuldigd.
De Werkorganisatie Duivenvoorde, genoemd in artikel 2 van de
regeling.

Artikel 2. Doel
Deze verordening regelt de grondslag en de wijze van berekening van de door de gemeenten per
boekjaar verschuldigde financiële bijdrage aan de Werkorganisatie Duivenvoorde.
Artikel 3: Nadere regels
Het Algemeen Bestuur kan regels vaststellen ter nadere invulling en uitwerking van deze
verordening.
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2. GRONDSLAG VOOR BIJDRAGEN
Artikel 4. Grondslag voor bijdrage
1. Elke gemeente is jaarlijks een bijdrage verschuldigd in de kosten van de Werkorganisatie
Duivenvoorde.
2. Voor 2013 en 2014 wordt de bijdrage bepaald door de ingebrachte capaciteit en de materiële
kosten voor de Werkorganisatie Duivenvoorde.
Artikel 5. Vaststelling Bijdrage
1. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks in de begroting de voorlopige bijdrage per gemeente
vast.
2. De definitieve bijdrage wordt, met inachtneming van het door het algemeen bestuur
vastgestelde beleid inzake reserves en weerstandsvermogen, bepaald op basis van de
werkelijke kosten voor het desbetreffende boekjaar verminderd met de overige inkomsten.
3. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks in de jaarrekening de definitieve bijdrage per gemeente
vast.

3. SLOTBEPALINGEN
Artikel 6. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Bijdrageverordening Werkorganisatie Duivenvoorde.
Artikel 7: Bekendmaking en inwerkingtreding
1. Deze verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt .
2. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.
Artikel 8: Evaluatie
Ten minste eenmaal in de vier jaar wordt deze verordening geëvalueerd.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 8 januari 2013,
Het Algemeen Bestuur, voornoemd,
De voorzitter,
concerndirectie ,
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Toelichting

op de Financiële Verordening Werkorganisatie Duivenvoorde
De financiële verordening van de Werkorganisatie Duivenvoorde is een belangrijk instrument van
het algemeen bestuur (bestaande uit de twee volledige colleges) om invloed uit te oefenen op het
financiële proces. Met de verordening regelt het algemeen bestuur op hoofdlijnen de spelregels
voor het financieel beleid, de financiële organisatie en het financieel beheer. Met de financiële
verordening creëert het algemeen bestuur waarborgen voor de kwaliteit van de financiële functie
van de Werkorganisatie. Ook geeft de verordening een nadere invulling aan de (financiële)
verantwoording van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur. Gezien deze belangrijke
functie verdient de inhoud van de financiële verordening aandacht van de beide colleges.
Randvoorwaarde is om geen onnodige administratieve lasten te laten ontstaan. Daarom wordt
geen hele uitgebreide verordening vastgesteld. De voorliggende regeling volstaat om de
Werkorganisatie aan te sturen en de deelnemende gemeenten goed te informeren.
Eisen uit de Gemeentewet
Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd.
Dit artikel uit de Gemeentewet zegt dat de financiële verordening de uitgangspunten voor het
financieel beleid en regels voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie
moet bevatten. De elementen financieel beleid, financieel beheer en financiële organisatie komen
terug in de hoofdstukindeling van de verordening. In de financiële verordening gaan
achtereenvolgens de hoofdstukken 3, 4 en 5 over deze onderwerpen.
Het eerste lid van artikel 212 Gemeentewet stelt aanvullende eisen aan de inhoud van de
verordening. De verordening moet waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid,
verantwoording en interne controle wordt voldaan. Ook deze eisen vindt u terug in de verordening.
Zo behandelt het tweede hoofdstuk de verantwoording over de uitvoering van de begroting. In
hoofdstuk 3 zijn kaders voor het financieel beleid en in hoofdstuk 5 kaders voor de financiële
organisatie opgenomen. Deze kaders maken tezamen de interne controle waaronder de controle op
de rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelingen mogelijk. Regels over interne controle
zelf staan in artikel 13, als onderdeel van het hoofdstuk over het financieel beheer. De interne
controle richt zich mede op de rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelingen.
Het tweede lid van artikel 212 Gemeentewet geeft aan welke regels in elk geval in de verordening
moeten zijn opgenomen. De verordening moet in elk geval regels bevatten voor waardering en
afschrijving van vaste activa, grondslagen voor de berekening van tarieven en prijzen en de
algemene doelstellingen en te hanteren richtlijnen en limieten voor de financieringsfunctie. Deze
regels zijn opgenomen in het hoofdstuk 3, het hoofdstuk over het financieel beleid.
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