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Financiële verordening Veiligheidsregio Drenthe
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
gelet op:
-

artikel 212 in de Gemeentewet.

besluit:
-

dat de financiële verordening Veiligheidsregio Drenthe wordt gewijzigd en komt te luiden
als volgt:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Organisatieonderdeel: iedere organisatorische eenheid binnen de organisatie van de
Veiligheidsregio Drenthe.
b. Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van
informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van
(onderdelen van) de organisatie van de VRD en ten behoeve van de verantwoording die
daarover moet worden afgelegd.

HOOFDSTUK 2 BEGROTING EN VERANTWOORDING
Artikel 2 Begroting
1. Het algemeen bestuur kan in ieder geval eens in de vier jaar de programma indeling van
de begroting wijzigen en vaststellen.
2. In de begroting kan een onderverdeling worden gegeven naar programma-onderdelen.
3. De begroting wordt opgesteld met inachtneming van de ‘Notitie planning en control’, zoals
vastgesteld door het dagelijks bestuur.
Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken
1. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting ook de totale lasten
van de investeringsbegroting, de totale lasten en baten per programma en het overzicht
algemene dekkingsmiddelen.
2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt het totaal benodigd
investeringskrediet weergegeven op het niveau van de rubricering zoals weergegeven in
artikel 52 lid 1 van het Besluit begroting en verantwoording.
3. De opgenomen investeringen in de investeringsbegroting vinden hun grondslag in door het
algemeen bestuur vastgestelde investeringsplannen of investeringsvoorstellen.
4. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde
investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven op het
niveau de rubricering zoals weergegeven in artikel 52 lid 1 van het Besluit begroting en
verantwoording.
Artikel 4 Autorisatie begroting, investeringskredieten en begrotingswijzigingen
1. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en
de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.
2. Indien het dagelijks bestuur voorziet dat de uitgaven op programmaniveau of de
investeringskredieten op het niveau van artikel 52 lid 1 Besluit begroting en
verantwoording worden overschreden, wordt dit door het dagelijks bestuur aan het
algemeen bestuur gemeld.
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3.

De wijze van informeren bij overschrijdingen als genoemd in lid 2 en bij een
begrotingswijziging vindt plaats overeenkomstig de ‘Notitie financieel kader’.

Artikel 5 Tussentijdse rapportage
1. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van tussentijdse
rapportages over de realisatie ten opzichte van de begroting van de Veiligheidsregio
Drenthe.
2. Voor de opleverdata van de tussentijdse rapportages aan het algemeen bestuur geldt:
a. de vijfmaands rapportage wordt vóór 1 september van het lopende begrotingsjaar ter
informatie aan het algemeen bestuur aangeboden;
b. de negenmaands rapportage wordt in november of december van het lopende
begrotingsjaar ter informatie aan het algemeen bestuur aangeboden.
3. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de indelingssystematiek van de
begroting.

HOOGDSTUK 3 FINANCIEEL BELEID
Artikel 6 Kaderdocumenten
1. Het algemeen bestuur stelt ten aanzien van het financieel beleid de kaderdocumenten vast
voor:
a. de reserves in de nota reserves.
b. de waardering en afschrijving van vaste activa in de ‘Notitie financieel kader’.
c. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen (treasury) in een treasurystatuut.
2. De kaderdocumenten worden periodiek geactualiseerd.

HOOFDSTUK 4 FINANCIEEL BEHEER EN INTERNE CONTROLE
Artikel 7 Administratie
De administratie is zodanig van opzet en werking dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de Veiligheidsregio
Drenthe als geheel en in de organisatieonderdelen;
b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met
economisch nut, voorraden, vorderingen en schulden, contracten, enzovoorts;
c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en
investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;
d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de productie van de
Veiligheidsregio Drenthe en de maatschappelijke effecten van het beleid van de
Veiligheidsregio Drenthe;
e. 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;
f. 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 8 Interne controle
1. Het dagelijks bestuur zorgt, ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en
de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, voor de jaarlijkse interne
toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de
beheershandelingen.
2. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot herstel.
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HOOFDSTUK 5 FINANCIËLE ORGANISATIE
Artikel 9 Financiële organisatie
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor en legt vast:
a. een eenduidige indeling van de organisatie Veiligheidsregio Drenthe en een eenduidige
toewijzing van de taken van de Veiligheidsregio Drenthe aan de organisatieonderdelen;
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en 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 toegekende budgetten en investeringskredieten;
d. de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en bijbehorende
informatievoorziening van de financieringsfunctie, inclusief de te nemen maatregelen in het
kader van schatkistbankieren in 2014;
e. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig wijzen van de lasten en baten aan de
programma(onderdelen);
f. de ‘Notitie financieel kader’ wordt, gehoord de directeur, tenminste één keer in de vier jaar
vastgesteld door het dagelijks bestuur.
Artikel 10 Aanbesteding en inkoop
Het dagelijks bestuur draagt zorg en legt vast de interne regels voor de inkoop en aanbesteding
van werken en diensten.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN
Artikel 11 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat deze
van toepassing is vanaf het begrotingsjaar 2014.
Artikel 12 Titel
De verordening wordt aangehaald als Financiële verordening Veiligheidsregio Drenthe.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe op 6
november 2013.
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