
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 december 2015 

Agendapunt : 6, 7, 8 en 9 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Vaststellen financiële regelingen 

 

 
Voorstel 
Vast te stellen de volgende regelingen:  
a. de Financiële beheersverordening (art. 212 Gemeentewet); 
b. de Controleverordening (art. 2130 Gemeentewet); 
c. het Treasurystatuut Avri; 
d. de Bijdrageverordening (kostenverdeelsleutel-systematiek). 
 

 
Inleiding 
Per 1 december 2015 hebben de raden en colleges de gemeenschappelijke regeling Avri getroffen. 
Daarmee is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen ingesteld. In de 
eerste bestuursvergadering in december 2015 worden enkele formele regelingen vastgesteld waaronder 
diverse financiële regelingen. 
 
Beoogd effect 
Adequate financiële regelingen vast te stellen ten behoeve van de bedrijfsvoering Avri en opdat de nieuwe 
organisatie per 1 januari 2016 voldoet aan de wettelijke verplichtingen krachtens de Gemeentewet en de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
Argumenten 
1. De financiële beheersverordening (artikel 212 Gemeentewet) is verplicht voor overheden 
Deze verplichting geldt ook gemeenschappelijke regelingen op grond van artikel 212 Gemeentewet en 
artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen). Deze verordening geeft onder andere inzicht in de wijze 
waarop vormgegeven wordt aan de Planning & Control cyclus. Het bevat ook algemene uitgangspunten 
t.a.v. het financieel beleid & beheer en de inrichting van de financiële organisatie.  
De basis van de bijgevoegde verordening 212 komt voort uit de huidige regeling 212 van Regio 
Rivierenland. 
 
2. De controle verordening (artikel 213 Gemeentewet) 
De plicht om deze verordening vast te stellen vloeit ook voort uit de Gemeentewet en is tevens van 
toepassingen op gemeenschappelijke regelingen. Deze verordening gaat in op de onderlinge relatie met de 
accountant (benoeming, toegankelijkheid met betrekking tot informatie, etc.). Het bevat artikelen die 
algemeen van aard zijn.  
 
3. Treasurystatuut 
Het Treasurystatuut bevat nadere regels omtrent het aantrekken en uitzetten van leningen en welke 
functionarissen daarbij betrokken zijn.Het statuut bevat het wettelijk raamwerk van de Treasuryfunctie en 
legt o.a. de verbinding met het ambtelijke mandaatbesluit en de budgethoudersregeling waarover het 
Dagelijks Bestuur Avri een besluit neemt. Met de vaststelling van dit statuut wordt bereikt dat Avri in 2016 
zelfstandig leningen kan aantrekken. Dit document is gebaseerd op het huidige statuut van Regio 
Rivierenland. Deze is op enkele punten geactualiseerd. 
 
4. De Bijdrageverordening 
In de gemeenschappelijke regeling Avri is bepaald dat het algemeen bestuur een bijdrageverordening 
vaststelt waarin de systematiek voor de kostenverdeelsleutel is opgenomen. Deze bijdrageverordening is 
voor Avri nieuw. De bijdrage verordening is financieel en technisch van aard. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat Avri in eerste instantie geen rechtstreekse bijdrage vraagt aan de deelnemende 
gemeenten maar, via de afvalstoffenheffing, aan de inwoners van de tien gemeenten op basis van 
(huisaansluitingen.  
 
De regeling bevat bepalingen over de wijze waarop de BTW op de juiste wijze wordt toegerekend aan de 
inwoners, Avri en de deelnemende gemeenten. De bijdrageverordening gaat daarnaast in op de wijze 
waarop gemeenten bijspringen op het moment dat de voorziening afvalstoffenheffing geen mogelijkheden 
meer zou bieden om onverwachte tegenvallers op te vangen. De gemeenten fungeren in dat geval als 
vangnet.  



 
Kanttekeningen 
Geen bijzonderheden. 
 
Communicatie 
De regelingen worden formeel bekend gemaakt via de GVOP en de CVDR. De informatie wordt tevens op 
het intranet geplaatst.  
 
Financiën 
De publicatie van de besluiten in de GVOP en CVDR bedraagt circa 125 euro per regeling voor de 
dienstverlening daarop door Bureau Daadkracht. 
 
Uitvoering 
Geen bijzonderheden. 
 
Bijlagen 
de Financiële beheersverordening (art. 212 Gemeentewet); 
de Controleverordening (art. 2130 Gemeentewet); 
het Treasurystatuut Avri; 
de Bijdrage verordening (kostenverdeelsleutel-systematiek). 
 
 


