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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Financiële verordening samenwerkingsorgaan Hol-
land Rijnland 2014 

   
2. Rol van het samenwerkings-

orgaan Holland Rijnland 
  Basistaak 
 

3. Regionaal belang  
 
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: In-
formerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
16 okt 2014 
 
14 nov 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 dec 2014 

5. Advies PHO Akkoord met voorstel.  
Afgesproken wordt dat als er over 5% met een 
minimumbedrag van € 10.000,- van het krediet 
wordt gegaan er gerapporteerd moet worden. Bij 
art. 8.2 wordt nagekeken of hierbij het woord 
“reservering” moet worden opgenomen. 
De verordening is hierop aangepast. 

6. Reden afwijking eerdere be-
sluitvorming en wijze afwij-
ken 

 

7. Essentie van het voorstel (an-
notatie zoals op agenda staat) 

Aanpassing Financiële verordening als gevolg van 
een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving en 
een aantal beleidsmatige aanpassingen. 

8. Inspraak   Nee 

9. Financiële gevolgen   nvt 
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10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Wet Fido 
Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten 
Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overhe-
den 
Mededingingswet Hoofdstuk 4b Overheid en over-
heidsbedrijven 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota AB 
      
 
     
   
     
   
 
Onderwerp: 
Financiële verordening 2014  
 
 
Beslispunten: 

1. Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2011 in te trekken 
2. Financiële Verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 vast te stellen, 

ingaande 1 januari 2015, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. 
 

Inleiding: 
Op 14 december 2011 heeft het Algemeen Bestuur De Financiële verordening  samenwer-
kingsorgaan Holland Rijnland 2011 vastgesteld.  
Door een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving en een aantal beleidsmatige ontwikkelin-
gen dient een nieuwe Financiële verordening te worden opgesteld. Het betreft de invoering 
van de Wet houdbare overheidsfinanciën (wet Hof), het invoeren van het schatkistbankieren 
en wijziging van Hoofdstuk 4b Mededingingswet (Overheden en overheidsbedrijven). 
De wet Hof heeft voor onze organisatie geen gevolg als gevolg van de vrijstelling IV3 (infor-
matie voor derden). Het schatkistbankieren is geregeld in het nieuwe Treasurystatuut 2014. 
De grootste aanpassing betreft de gevolge van de Mededingingswet. In de onderhavige veror-
dening is in verband hiermee artikel 9 Prijzen economische activiteiten opgenomen. 
 
Beoogd effect: 
Waarborgen dat wordt voldaan aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle 
door het formuleren van richtlijnen en voorschriften ter bewaking van de (financiële) be-
heersorganisatie in verordening ex artikel 212 Gemeentewet. 
 
Argumenten: 
1. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen 
Volgens de Gemeentewet is het verplicht een financiële beheersverordening op te stellen.  
 
2. Duidelijke richtlijnen en voorschriften bevorderen naleving 
Een verordening moet werkbaar zijn. De opgenomen richtlijnen en voorschriften helder, de 
verplichtingen waartoe het dagelijks bestuur gesteld wordt redelijk en werkbaar. De VNG stelt 
en de ervaring is dat de mate waarin een verordening op de letter is na te leven wordt bevor-
derd, wanneer er géén onevenredige of onhaalbare eisen worden gesteld. De nieuwe verorde-
ning is op dat punt verbeterd. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Effecten van Kracht#15  
De voorliggende verordening heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. De effecten 
van de besluitvorming Kracht#15 zijn hierin niet meegenomen. Zodra Kracht#15 geheel is 
afgerond dient deze verordening mogelijk opnieuw te worden herzien. 
 
Financiën: 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
 

Datum: 17 december 2014 
Locatie: Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 09 
Kenmerk: 14/ 
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Communicatie: 
 
Bijlagen: 

1. Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 
2. Financiële verordening wijziging tov 2011 en tov PHO 


