
  
 

Pagina 1 van 2 

VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Financiële verordening 2018 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
Eenheid Staf 
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Kenmerk 17.0009986 
Datum 20 november 2017 

 
Voorstel 
1.Vast te stellen de Financiële verordening Regio Gooi en Vechtstreek 2018 nr. 17.0005246 met 
inwerkingtreding per 1 januari 2018 
2.De Financiële verordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015 nr. 14.0006627 in te trekken, met dien 
verstande dat deze van toepassing blijft voor de jaarstukken betrekking hebbend op het 
begrotingsjaar 2017. 
 
Kernboodschap 
Op basis van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording is de VNG modelverordening op de 
nieuwe regels aangepast. In de ontwerp-financiële verordening van de Regio zijn de aanpassingen 
voor zover van toepassing op de Regio verwerkt. De nieuwe verordening is getoetst door de financieel 
adviseur, de controller, de jurist en de accountant. 
 
Aanleiding 
Wijziging Wet- en regelgeving 
 
Doel 
Actualisering verordening 
 
Argumenten 
De verordening van 2015 was verouderd en dient in overeenstemming te zijn met nieuwe wet en 
regelgeving zoals het gewijzigde BBV.  
 
Kanttekeningen 
In de verordening zijn enkele keuzes gemaakt die samenhangen met het gebruik en de omvang van 
de begroting en de Regio-organisatie: 
 
Artikel 6 lid 3. 
In de bestuursrapportage worden afwijkingen gerapporteerd op de oorspronkelijke ramingen van de 
baten en de lasten van taakvelden, prioriteiten en investeringskredieten in de begroting groter dan 
een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de 
kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur.  
 
Artikel 7. Informatieplicht: 
Het dagelijks bestuur besluit niet over de aan- en verkoop van goederen, werken en diensten groter 
dan € 500.000 dan nadat het algemeen bestuur is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen.  
 
Financiën 
Niet van toepassing 
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Uitvoering 
Er wordt gewerkt volgens de BBV regels. 
Digitale bekendmaking en publicatie vindt plaats via DROP. Verder wordt de verordening geplaatst op 
de website van de Regio  
 
Bijlage(n) 
Bijlage: Financiële verordening Regio Gooi en Vechtstreek 2018 nr. 17.0005246 


