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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 15 december 2017 Datum: 7 november 2017 

Agendapunt: 10 Datum DB-besluit: 27 november 2017 

Aantal bijlagen: 2   

Onderwerp: Vaststellen financiële verordening 2018 en intrekken financiële verordening 

2012 

 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 
De huidige financiële verordening dateert van 12 december 2012, en is op onderdelen niet meer 
actueel. Met het vaststellen van een nieuwe verordening wordt voldaan aan de wettelijke eisen, en 
heeft de organisatie een toekomstbestendig kader voor het financiële beleid.  
 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
Voorgesteld wordt: 
a. de Financiële verordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018 vast te stellen; 
b. de Financiële verordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2012 in te trekken.  
 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
In artikel 27 lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

is bepaald dat het algemeen bestuur voorschriften vaststelt inzake het financieel en administratie-

ve beheer van het lichaam. De artikelen 212 en 213 van de gemeentewet en de artikelen 216 en 
217 van de provinciewet zijn van overeenkomstige toepassing. 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 

Met deze verordening wordt een aantal spelregels voor de organisatie vastgesteld, te weten: 
 De uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de 

financiële organisatie; 
 De regels voor de controle op het financiële beheer.  

 
Er is voor gekozen meerdere aspecten in één verordening vast te leggen. Bij het opstellen van de 

verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de VNG, en voorbeelden van veror-
deningen van andere omgevingsdiensten en gemeenten. 

 

WAT IS ER GEDAAN? 

 

De oude verordening is herzien en aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Er is gekozen voor 
beperking van het aantal verordeningen. Met één verordening worden meerdere zaken gebundeld. 
Ook is er voor geopteerd bepaalde details uit te werken in andere beleidsstukken, zoals de jaarlijk-
se begroting en jaarrekening.  
De gedachte daarbij is dat met een jaarlijkse bijstelling van het beleid beter ingespeeld kan worden 
op actuele ontwikkelingen. Zaken die in algemene wetgeving of specifieke regelgeving zijn opge-
nomen zijn weggelaten. Het resultaat is een beknopte verordening, met zo weinig mogelijk verwij-

zingen naar reeds bestaande regelgeving. 
 
 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
 
Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja; X nee; 
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VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 

Na vaststelling van de verordening dient nog een aantal zaken nader te worden uitgewerkt. Deze 
zullen in een later stadium aan uw bestuur worden voorgelegd. Er moet dan gedacht worden aan 
het controleprotocol (wordt afzonderlijk aangeboden) en aan het treasurystatuut (zal in het voor-
jaar 2018 worden geactualiseerd.) 
 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
De verordening is opgesteld door financiën en control. Daarna is de verordening beoordeeld door 
de auditcommissie.  
De verordening dient openbaar gemaakt te worden via de website. 
 

 

BIJLAGEN 

 
Bijlage 1 : Financiële verordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018  

Bijlage 2 : Financiële verordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 12  
  december 2012 


