
Financiële verordening BVO ICT NML 2018

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ICT NML;

gelet op artikel 2L2 van de Gemeentewet;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;
gelet op de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT NML;

besluit vast te stellen de:
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beheer,
alsmede de regels voor het financieel beheer en
de regels voor de inrichting van de financiële organisatie van de BVO ICT NML

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:

Administratie Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en
verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen,
functioneren en beheersen van de
bedrijfsvoeringsorganisatie en de verantwoording die
daarover moet worden afgelegd.

Afdeling Iedere organisatorische eenheid binnen de BVO-organisatie
met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het
bestuur.

BVO Bed rijfsvoeri ngs-orga n isatie : de gemeenscha ppel ij ke
regeling ICT NML

Bestu u r Bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie ICT NML
Gemeenschappelijke
regeling

Gemeenschappelijke regeling ICT NML

Overheidsbedrijf Onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid,
niet zijnde een personenvennootschap met
rechtspersoonlijkheid, waarin de gemeente, al dan niet
tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke
rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een
onderneming in de vorm van een personenvennootschap,
waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt.

BBV Besluit Begroting en Verantwoording, gemeenten en
provincies

Gemeente(n) een/de aan de reqeling deelnemende gemeente(n);

manager De manager van de BVO ICT NML
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Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Begroting en verantwoording
1. Het bestuur zendt de ontwerpbegroting en de concept jaarstukken (jaarverslag

en jaarrekening), vergczeld van een deugdelijke toelichting als bedoeld in
artikel 35 eerste lid van de Wgr, aan de raden van de gemeenten toe vóór 15

april voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking heeft.
2. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting en de

jaarstukken binnen acht weken na de verzending aan het bestuur kenbaar
maken.

3. Het bestuur stelt de begroting uiterlijk vóór 15 juli voorafgaand aan het jaar
waarop de begroting betrekking heeft vast.

4. Het bestuur zendt de begroting na vaststelling aan de raden van de

deelnemende gemeenten. Het bestuur stelt de jaarstukken voor 1 juli van het
jaar vast volgend op dat waarop zij betrekking heeft.

5. Het bestuur zendt de (definitieve) jaarstukken binnen twee weken na

vaststelling, maar uiterlijk vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop
de jaarrekening betrekking heeft aan de raden van de gemeenten en aan
gedeputeerde staten.

6. In de rekening wordt de door elk der gemeenten over het betreffende jaar
werkelijk verschuldigde bijdrage opgenomen.

Artikel 3. Inrichting begroting en Jaarstukken
1. De begroting is ingedeeld naar programma's.
2. Het bestuur stelt de programma-indeling vast.
3. Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma's, het

overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van de overhead
de baten en lasten per taakveld weergegeven;

4. In de begroting wordt een overzicht wordt opgenomen met de begrote bijdrage
per gemeente;

5. De indeling van de jaarstukken volgt de indeling van de begroting van het
betreffende jaar.

6. Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de

toedeling van de taakvelden aan de programma's.
7. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de

nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet
weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde
investeringskrediet en de raming van de uitputting van het investeringskrediet
in het lopende boekjaar weergegeven.

B. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in begroting wordt in aanvulling
op het bepaalde in artikel 20 en artikel 21 van het BBV inzicht gegeven in de

ontwikkeling van de schuldpositie als gevolg van de begroting, de
meerjarenraming en de investeringen.

9. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputtíng van de
geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale
uitgaven en inkomsten weergegeven.
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Artikel 4. Kaders begroting



1. Elk jaar biedt de manager aan het bestuur een planningsoverzicht met data
waarop de verschillende P&C-documenten aan het bestuur worden
aangeboden.

2, In de begroting wordt een post onvoorzien van € 1.OOO opgenomen.

Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten
1. Het bestuur autoriseert de begroting en begrotingswijzigingen van de BVO

zoals die door de manager wordt aangeleverd.
2. Indien de manager voorziet dat een geautoriseerd budget dreigt te worden

overschreden, wordt dit door de manager in de eerstvolgende vergadering
gemeld. De manager voegt hierbij een voorstel voor wijziging van de
begroting, met inachtneming van artikel 35, lid 5 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.

3. Voor een investering die niet ín de begoting is opgenomen, legt de manager
vooraf aan het aangaan van verplichtingen een voorstel (inclusief dekking) aan
het bestuur voor. Op basis hiervan beslist het bestuur over het verlenen van
het i nvensteri ngskred iet.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage
1, De manager informeert het bestuur door middel van tussentijdse rapportages

(bestuursrapportages) over de realisatie van de (meerjaren-) begroting van de
BVO over de eerste 4 maanden en de eerste B maanden van het lopende
boekjaar.

2. In de tussentijdse rapportages worden afwijkingen ten opzichten van de
begroting benoemd en toegelicht. Bij de toelichting wordt gekeken naar zowel
financiële en maatschappelijke effecten als naar effecten op geleverde
prestaties. Bij financiële afwijkingen, groter dan of gelijk aan € 10.000 worden
voorstellen gedaan (inclusief dekking) voor aanpassingen van budgetten en
investeringskredieten. Afwijkingen kleiner dan € 10.000 worden niet verwerkt
in de begroting maar verwerkt in het jaarrekeningresultaat.

Artikel 7. EMU-saldo
Wanneer het Rijk de BVO bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel
van gemeenten in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet
houdbare overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert de manager het
bestuur of een aanpassing van de begroting nodig is. Als de manager een aanpassing
nodig vindt, doet de manager een voorstel voor het wijzigen van de begroting.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 8. Waardering en afschrijving vaste act¡va
1. Materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in maximaal:

3

Sooft activum Specificatie activum Afschrijvingstermijn
in jaren

Kantoren en
bedrijfsgebouwen

40

Computer hardware en
elektronische apparatuur

Printers, plotters,
laptop, PDA, Ipad,
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informatieschermen
Centrale servers,
actieve netwerk
componenten en
routers, centrale
printers. copiers en
camera's,
beeldschermen

5

Overig: tcchnische
installaties in
LUiltpuLeffuililLe,
noodstroom,
blusinstallaties, airco

10

Computer software Kantoora utomatiserin g,

applicatie software
5

Infrastructuu r Glasvezel 15

Overige kabels L2

Meubilair Kantoormeubilair 10

Vervoermiddelen 5

Telefonie Telefooncentrale 8

Telefoontoestellen 5

2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de

exploitatie gebracht.
3. Een saldo voor agio of disagio wordt lineair in 5 jaar afgeschreven.

Artikel 1O. Voorziening voor on¡nbare vorder¡ngen
Voor de vorderingen op verbonden partijen en derden wordt een voorzien¡ng wegens
oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling op inbaarheid van de
openstaande vorderingen.

Artikel 11. Reserves en voorzieningen
1. Fr vinrJt geen toerekening van rente over de reserves en voorzieningen aan de

taakvelden plaats.
2. Voorstel tot het instelling van een bestemmingsreserve wordt gedaan via de

reguliere P&C instrumenten of een voorstel aan het bestuur.
3. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt

minimaal aangegeven:
a. het specifieke doel van de reserve;
b. de voeding van de reserve;
c. de maximale hoogte van de reserve;
d. de maximale looptijd.

4. Als een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen binnen de

aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de
bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd.

Artikel 12. Financieringsfunctie
1. Het bestuur neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de kaders in

acht die in het Treasurystatuut ICT NML staan beschreven.
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Hoofdstuk 4. Paragrafen

Artikel 13. Financiering
In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het bestuur in
ieder geval op de verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het BBV.

Artikel 14. Weerstandsvermogen & risicobeheersing
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de
jaarstukken neemt het bestuur naast de verplichte onderdelen op grond van artikel
11 BBV de volgende onderdelen op;
1. De risico's van materieel belang;
2. De kans dat risico's van materieel belang zich voordoen;
3. Beschrijving van beheersmaatregelen voor de benoemde risico,s.

Artikel 15. Bedrijfsvoering
In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het bestuur
minimaal op de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het BBV.

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 16. Administratie
De opzet en werking van de administratie is ondersteunend voor:

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de BVO als geheel
en in de afdelingen;

b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste
activa, voorraden, vorderingen, schulden en contracten;

c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten
en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

d. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en
de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde
beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

e. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan
ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot
de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 17. Financiële organisatie
De manager draagt zorgt voor:

a. een eenduidige indeling van de financiële organisatie van de
gemeenschappelijke regeling en een eenduidig toewijzing van taken;

b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan
en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en
beheersorganen is gewaarborgd ;

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van
verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en
i nvesteri n gskred ieten ;
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d. de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de

bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;
e. de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de

daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over
de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

f. dc kostcnverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van baten en lasten aan

de taakvelden;
g. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van

goederen, werken en diensten;
L L-À L-l-ll ^- l^ i-!^--^ -^^^l^ ..^^- L^+ .,^^-1.^*^^ .,^^ É¡^l^,r ,il. ^^ll. f leL utrltrtu Eil uE iltLEtilE tE:9E:IJ vvvr rrEL v\rtJrñurrrErr vqrr r¡ilJUrulñ srr

oneigenlijk gebruik van regelingen en eigendommen van de BVO ICT NML,

zodat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt
voldaan.

Artikel 18. Interne controle
Het bestuur zorgt voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de

informatieverstrekking en de rechtmatigheici van de beheershancielingen. Bij
geconstateerde gebreken neemt het bestuur maatregelen tot herstel.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de dag van
bekendmaking en geldt vanaf het begrotingsjaar 20LB en later.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening BVO ICT NML

2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van BVO ICT NML

De secretaris, De voorzitter,
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