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Samenvatting 

Voor u ligt de geactualiseerde Regeling Financiële Verordening van de Belastingsamenwerking 
Gouwe-Rijnland. 
De regeling is grotendeels opgezet conform de vigerende VNG-modellen. 
Er zijn een aantal artikelen gewijzigd in de voorliggende regeling. Daarnaast zijn er nieuwe artikelen 
toegevoegd. Zowel de nieuwe als gewijzigde artikelen zijn geel gearceerd. 
 
Meer expliciet zijn de nieuwe artikelen: 

 Art 2 lid 2 het begrip ‘taakvelden’ 
Binnen het BBV wordt gewerkt met verplichte taakvelden. Voor de BSGR betreft dit de 
producten van het kostprijscalculatiemodel uitgedrukt in taakvelden. 
 

 Art 2 lid 4 facultatief aanwijzen extra paragrafen 
Het Algemeen Bestuur heeft de mogelijkheid om onderwerpen te benoemen waarover in een 
extra paragraaf naast de verplichte paragrafen van de begroting en de jaarstukken kaders 
gesteld kunnen worden en geïnformeerd wil worden.    
 

 Art 4 kaders begroting 
Jaarlijks wordt voorzien in een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting 
voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming aangeboden. 

 

 Art 5 lid 2 autorisatie investeringen 
Investeringen dienen expliciet geautoriseerd te worden door het Algemeen Bestuur 

 

 Art 7 informatieplicht 
Het gaat in dit artikel over de onderlinge verdeling van taken tussen DB en AB en wat niet 
onder het mandaat van het DB valt. 

 

 Art 8 EMU saldo 
Het gaat in dit artikel over de informatieplicht van het DB aan het AB in het geval een limiet in 
het EMU dreigt te worden overschreden. 

 

 Art 10 voorziening voor oninbare vorderingen 
In dit artikel wordt de adviesfunctie van de BSGR benoemd inzake oninbare vorderingen van de 
deelnemers. 

 

 Art 12 Kostprijsberekening 
In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de wijze van kostprijs berekenen bij de BSGR. 

 

 Art 13 Kostenverdeelsleutel 
In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de kostenverdeelsleutels bij 
de BSGR worden toegepast. 

  

Algemeen Bestuur 

Advies 



Pagina 2/2 AB advies regeling financiële verordening 

 

 Art 15 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
In dit artikel wordt invulling gegeven aan de verplichting overeenkomstig artikel 11 van het BBV. 

 
 

Advies 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van de Regeling Financiële Verordening Belastingsamenwerking Gouwe-
Rijnland; 

 in te stemmen met het verzoek tot vaststelling van de Regeling Financiële Verordening; 

 in te stemmen met het verzoek tot intrekking van de op 16 juni 2014 vastgestelde Regeling 
financieel beheer.   

 

Besluit 

Besloten conform 
advies 
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De voorzitter  

De secretaris  

 


