Bijlage 2 - Was-wordt
WAS

WORDT

Financiële verordening Voorschoten 2018
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
Werkorganisatie Duivenvoorde: het
rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar
lichaam, opgericht bij de Gemeenschappelijke
Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde waarin
de PIJOFACH-taken en de
beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende
taken van de gemeente Voorschoten zijn
belegd;
bruto schuld: het totaal van langlopende
leningen, kortlopende schulden, crediteuren en
overlopende passiva.
(…..)

Artikel 1. Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
bruto schuld: het totaal van langlopende
leningen, kortlopende schulden, crediteuren en
overlopende passiva.
(…..)

Artikel 20. Bedrijfsvoering
In de paragraaf bedrijfsvoering van de
gemeente worden de budgetten voor de raad,
het college, de secretaris, de griffie, de
rekenkamer, de accountant en inhuur derden
opgenomen naast een toelichting op de
bijdrage aan de Werkorganisatie
Duivenvoorde.

Artikel 20. Bedrijfsvoering
In de paragraaf bedrijfsvoering van de
gemeente worden de budgetten voor de raad,
het college, de secretaris, de griffie, de
rekenkamer, de accountant en inhuur derden
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Artikel 24. Financiële organisatie
1. Het college draagt zorgt voor:
a. een eenduidige toewijzing van de
gemeentelijke taken aan de
Werkorganisatie Duivenvoorde;
b. een adequate scheiding van taken,
functies, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden;
c. de verlening van mandaten en
volmachten voor het aangaan van
verplichtingen ten laste van de
toegekende budgetten en
investeringskredieten;
d. de interne regels voor taken en
bevoegdheden, de
verantwoordingsrelaties en de
bijbehorende informatievoorziening
van de financieringsfunctie;
e. de te maken afspraken met de
verbonden partijen 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. de kostenverdeelsleutels voor het
eenduidig toewijzen van de lasten
en baten aan de producten van de
productenraming en de
productenrealisatie;
g. het beleid en de interne regels
voor de inkoop en de aanbesteding
van goederen, werken en diensten;

Artikel 24. Financiële organisatie
1. Het college draagt zorgt voor:
a. (vervallen)
b. een adequate scheiding van taken,
functies, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden;
c. de verlening van mandaten en
volmachten voor het aangaan van
verplichtingen ten laste van de
toegekende budgetten en
investeringskredieten;
d. de interne regels voor taken en
bevoegdheden, de
verantwoordingsrelaties en de
bijbehorende informatievoorziening
van de financieringsfunctie;
e. de te maken afspraken met de
verbonden partijen 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. de kostenverdeelsleutels voor het
eenduidig toewijzen van de lasten
en baten aan de producten van de
productenraming en de
productenrealisatie;
g. het beleid en de interne regels
voor de inkoop en de aanbesteding
van goederen, werken en diensten;
h. het beleid en de interne regels
voor de steunverlening en de

h. het beleid en de interne regels
voor de steunverlening en de
toekenning van subsidies aan
ondernemingen en instellingen; en
i. het beleid en de interne regels
voor het voorkomen van misbruik
en oneigenlijk gebruik van
gemeentelijke regelingen en
eigendommen, opdat aan de eisen
van rechtmatigheid, controle en
verantwoording wordt voldaan.

i.

toekenning van subsidies aan
ondernemingen en instellingen; en
het beleid en de interne regels
voor het voorkomen van misbruik
en oneigenlijk gebruik van
gemeentelijke regelingen en
eigendommen, opdat aan de eisen
van rechtmatigheid, controle en
verantwoording wordt voldaan.

Gemeenschappelijke regeling
Werkorganisatie Duivenvoorde

Artikel 5
1.

2.

3.

4.

De colleges alsmede de burgemeesters van
de gemeenten kunnen bevoegdheden in
mandaat verlenen en daarmee taken
opdragen aan het dagelijks bestuur of de
concerndirectie.
Overeenkomstig artikel 10:4 van de
Algemene wet bestuursrecht wordt voor
mandaatverlening overeenkomstig het
vorige lid instemming van het algemeen
bestuur, respectievelijk het dagelijks
bestuur, respectievelijk de concerndirectie
gevraagd.
Het dagelijks bestuur houdt een register bij
van de overeenkomstig het eerste en
tweede lid gemandateerde bevoegdheden.
Het college van Wassenaar draagt de
bevoegdheid over betreffende het heffen
en invorderen van:
a.

b.

c.

d.

e.

5.

Bevoegdheden
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De colleges alsmede de burgemeesters van
de gemeenten kunnen bevoegdheden in
mandaat verlenen en daarmee taken
opdragen aan het dagelijks bestuur of de
concerndirectie.
Overeenkomstig artikel 10:4 van de
Algemene wet bestuursrecht wordt voor
mandaatverlening overeenkomstig het
vorige lid instemming van het algemeen
bestuur, respectievelijk het dagelijks
bestuur, respectievelijk de concerndirectie
gevraagd.
Het dagelijks bestuur houdt een register bij
van de overeenkomstig het eerste en
tweede lid gemandateerde bevoegdheden.
(vervallen)

begraafplaatsrechten overeenkomstig
artikel 229, eerste lid, aanhef en
onderdelen a en b, van de
Gemeentewet;
liggeld overeenkomstig artikel 229,
eerste lid, aanhef en onderdeel a, van
de Gemeentewet;
marktgeld overeenkomstig artikel 229,
eerste lid, aanhef en onderdeel a, van
de Gemeentewet;
retributies overeenkomstig de artikelen
228 en 229, eerste lid, aanhef en
onderdelen a en b, van de
Gemeentewet en
leges overeenkomstig artikel 156,
eerste en tweede lid, aanhef en
onderdeel h, en artikel 229, eerste lid,
aanhef en onderdeel b, van de
Gemeentewet.

Het college van Voorschoten draagt de
bevoegdheid over betreffende het heffen
en invorderen van:

5.

(vervallen)

a.

b.

c.

d.

e.

6.

belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten overeenkomstig artikel
221 van de Gemeentewet;
rechten voor het gebruik van de
algemene begraafplaats
overeenkomstig artikel 229, eerste lid,
aanhef en onderdelen a en b, van de
Gemeentewet;
leges overeenkomstig de artikelen 156,
eerste en tweede lid, aanhef en
onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef
en onderdeel b, van de Gemeentewet;
marktgelden overeenkomstig artikel
229, eerste lid, aanhef en onderdeel a
en onderdeel b, van de Gemeentewet;
rechten voor de paardenmarkt
overeenkomstig artikel 229, eerste lid,
van de Gemeentewet.

De burgemeesters dragen geen
bevoegdheden over.
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6.

De burgemeesters dragen geen
bevoegdheden over.

