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Voorstel Actualisatie financiële verordeningen en beleidsregels Metropoolregio Eindhoven 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 15 december 2021 

AGENDAPUNT 9 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Sinds 2018 hebben de vier gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en MRE de 

financiële verordeningen en beleidsregels op elkaar afgestemd. Dit is vastgelegd in de beleidsnotitie 

Kaders P&C documenten. In deze beleidsnotitie is ook opgenomen dat de verordeningen en 

beleidsregels vierjaarlijks worden beoordeeld en daar waar nodig geactualiseerd.  

 

Om welke financiële verordeningen en beleidsregels gaat het? 

In de beleidsnotitie Kaders P&C documenten zijn opgenomen: 

 

- Treasurystatuut; 

- Financiële verordening; 

- Controleverordening; 

- Beleidsregels reserves en voorzieningen; 

- Notitie Algemene reserve; 

- Model informatie jaarrekening t.b.v. de paragraaf verbonden partijen. 

 

Wat wordt niet aangepast? 

De notitie Algemene reserve en het Model informatie jaarrekening t.b.v. de paragraaf verbonden partijen 

zijn beoordeeld, actueel bevonden en worden niet gewijzigd. 

 

Wat wordt wel aangepast?   

Om in overeenstemming te komen met de huidige functiebezetting, besluitvorming en wet- en 

regelgeving zijn de volgende verordeningen en beleidsregels op onderdelen aangepast:  

 

- Treasurystatuut; 

- Financiële verordening; 

- Controleverordening; 

- Beleidsregels reserves en voorzieningen. 
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Welke aanpassingen zijn gemaakt? 

 

- Treasurystatuut 

De treasuyfunctie is vanwege het niet meer invullen van de functie assistent-controller anders 

ingericht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het Treasurystatuut 2018 zijn nog 

verdeeld over de functies medewerker belast met treasury (=assistent controller), controller, 

secretaris/directeur en Dagelijks Bestuur. Dit is nu aangepast naar de huidige situatie controller, 

secretaris/directeur en Dagelijks Bestuur. Artikel 3.2 Verantwoordelijkheden en artikel 3.3 

Bevoegdheden zijn hierop aangepast. 

 

- Financiële verordening 

Voor het bepalen van de indexering van de inwonerbijdrage van het jaar t worden de 

percentages “Loonvoet sector overheid” en de “Prijs netto materiële overheidsconsumptie” 

gehanteerd die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn 

opgenomen voor het jaar t-1. Met de vaststelling van Beleidsnotitie kader indexeringen 4GR 

door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021 worden de percentages t gebruikt in plaats van t-1.  

Artikel 4 lid 3 Kaders begroting lid 3 is hierop aangepast. 

 

- Controleverordening 

Als gevolg van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording / afgeven “in control 

statement” door het Dagelijks Bestuur met ingang van boekjaar 2022 maakt het onderdeel 

rechtmatigheidscontrole door de accountant geen onderdeel meer uit van de 

controleverordening. In de oude verordening zijn de artikelen 1b,  2 lid 1 en 5 lid 3 aangepast. 

Artikel 1c vervalt.  

 

- Beleidsregels reserves en voorzieningen 

In de beleidsregel 2018 wordt verwezen naar de Financiële verordening 2018. Door aanpassing 

van artikel 4 lid 3 van de financiële verordening per 1 januari 2022 wordt nu verwezen naar de 

Financiële verordening 2022. Artikel 2.1 lid 1 Kaders is hierop aangepast. 

 

De Commissie van advies voor financiën vergadert op 1 december 2021 over dit voorstel. Het advies 

van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht. 

 

Eindhoven, 15 november 2021 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

J.A. Jorritsma. mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 15 november 2021; 

gehoord de Commissie van advies voor financiën d.d. 1 december 2021 

B E S L U I T  

Instemmen met en het van kracht laten worden op 1 januari 2022 van: 

o Treasurystatuut 2022 Metropoolregio Eindhoven 

o Financiële verordening 2022 Metropoolregio Eindhoven 

o Controleverordening 2022 Metropoolregio Eindhoven 

o Beleidsregels reserves en voorzieningen 2022 Metropoolregio Eindhoven 

Eindhoven,  15 december 2021 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


