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Toelichting
Vanuit de wet op de gemeenschappelijke regelingen is de BVO ICT NML verplicht een aantal
verordeningen vast te stellen. Bijgaand de financiële verordening en de controle verordening (art.
35 lid 6 Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen).

Met de financiële verordening kan het bestuur invulling geven aan zijn kaderstellende rol voor wat
betreft de inrichting van de financiële functie van ICT NML. Het bestuur regelt met deze
verordening op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, het financieel beheer en de
financiële organisatie. Met de controleverordening worden de kaders geschapen voor de jaarlijks in
opdracht van bestuur uit te voeren accountantscontrole.

Beoogd effect/doel
Voldoen aan wet- en regelgeving, alsmede heldere kaders voor invulling van de financiële functie

Argumenten
Wet- en regelgeving

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
N.v.t

Uitvoering/evaluatie
N.v.t

Communicatie/ pa rtici patie
N.v.t

Overleg gevoerd met
De financieel adviseurs van de gemeenten (Venlo-Mevr. Vossen-Timmersmans, Weert-Mevr. V.d.
Oever, Nederweert-Dhr. Aguarroum, Roermond-Dhr. Vernhout) zijn gevraagd om een reactie te
geven op de concept documenten. Vanuit de gemeente Venlo is er vanwege vakantie geen reactie
gekomen. De opmerkingen/aanvullingen vanuit de overige gemeenten zijn verwerkt, met
uitzondering van de informatieplicht, hierover wordt per gemeente verschlllend gereageerd:

In artikel 7 staat het volgende inzake de informatieplicht: " De directie besluit niet over de aan- en
verkoop van goederen, werken en diensten (voor zover niet eerder geautoriseerd) groter dan
€ 100.000, voordat het bestuur is geïnformeerd over het voornemen en in de gelegenheid is
gesteld zijn wensen en bedenkingen aan de directie over te brengen.".
Voorgesteld door de gemeente Nederweert is om de grens de verlagen naar € 25.000. Ter
vergelijking is bij onze deelnemers de grens als volgt:
- Weert € 200.000
- Roermond € 750.000
- Nederweert € 5.000
- Venlo Nb

Aangezien de BVO ICT NML een slagvaardige en flexibele organisatie wil zijn en gezien het feit dat
ICT NML te maken heeft met gemeentespecifieke investeringen die 1 op 1 worden doorbelast aan
de gebruiker, wordt voorgesteld om de grens niet bij te stellen maar te houden op € 100.000.
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