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Inleiding
Op 8 januari 2013 heeft het algemeen bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) de
financiële verordening vastgesteld. Na vijf jaar is de verordening aan herziening toe. Tussen 2013
en nu is diverse wetgeving veranderd. Voornamelijk de wijzigingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maken actualisatie van de verordening nodig.
Regelgeving hierin heeft directe invloed op hoe de WODV moet omgaan met begrotingen en
financiële verantwoordingen. In deze nieuwe verordening is de laatste stand van zaken verwerkt.
Daarnaast hebben we na vijf jaar ervaring met de WODV de gelegenheid aangegrepen om de
verordening nog meer ‘op maat’ van de gemeenschappelijke regeling te maken en daarom in zijn
geheel op te frissen en te actualiseren. Bij de actualisatie van de verordening is tot slot voor zover
relevant rekening gehouden met de eind 2017 geactualiseerde financiële verordeningen van de
deelnemende gemeenten.
Beoogd effect
Door de geactualiseerde financiële verordening aan het algemeen bestuur aan te bieden kunnen de
financiële kaders die de raad aan het college en de ambtelijke organisatie stelt (uiteindelijk)
duidelijk en expliciet door de raad worden vastgesteld. Bovendien wordt aangesloten bij de huidige
wet- en regelgeving en wordt voldaan aan de gemeentewet en aan de vraag van de Provincie Zuid
Holland om een geactualiseerde financiële verordening.
Argumenten
1.1 De Financiële verordening WODV 2018 sluit aan op geldende (externe) wet- en regelgeving
De Financiële verordening WODV 2018 sluit aan op de geldende wet- en regelgeving. Met name het
BBV is van invloed op de inhoud van de financiële verordening.
1.2 De Financiële verordening WODV 2018 is afgestemd op de financiële verordeningen van de
gemeenten Voorschoten en Wassenaar
Bij het opstellen van de Financiële verordening WODV 2018 is waar nodig rekening gehouden met
de geactualiseerde financiële verordeningen van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.
2.1 Het algemeen bestuur is het bevoegd orgaan om de verordening vast te stellen
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het algemeen bestuur het bevoegd orgaan
om de financiële verordening vast te stellen.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing.
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Juridisch kader
In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het algemeen bestuur
van de GR een financiële verordening vaststelt, waarin de uitgangspunten voor het financiële
beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie is
vastgelegd.
Communicatie
Na vaststelling door het algemeen bestuur worden de afdelingen geïnformeerd over de actuele
verordening.
Uitvoering
Na vaststelling in het algemeen bestuur wordt de verordening ter informatie toegezonden aan de
gemeenteraden en aan de provincie Zuid Holland. Na vaststelling wordt de verordening op de
gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Bijlagen
Financiële verordening WODV 2018 en de toelichting daarop.

