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Opinieronde 1 

Onderwerp 
Vaststellen Herijkte visie rechtmatigheid(1)en financiële verordening 2013(2) 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Voorbereiden van besluitvorming van twee 
statenvoorstellen. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

(1)Visie rechtmatigheid 
De Herijkte visie op rechtmatigheid vast te 
stellen. 
De Visie op rechtmatigheid 2006 in te trekken. 

 
(2)Financiële verordening. De als bijlage bij dit 
besluit gevoegde financiële verordening 
provincie Flevoland 2013 vast te stellen onder 
gelijktijdige intrekking van de financiële 
verordening provincie Flevoland 2003 (nadien 
gewijzigd) en het besluit Mandatering 
begrotingswijzigingen aan het college van 
Gedeputeerde Staten (nr. 1047367). 
Relevante wijzigingen: 
A.Beleidswijziging: Op advies van de commissie 
BBV is het startmoment van afschrijven 
opgenomen. Gekozen is om te starten met 
afschrijven in het jaar volgend op het jaar van 
verwerving of gereedkomen. Dit betekent een 
beleidswijziging die ertoe leidt dat de 
administratie vereenvoudigt en de 
voorspelbaarheid van kapitaallasten toeneemt 
(artikel 12); 

B.Beleidswijziging: Opgenomen is dat ons college 
uw Staten tenminste eenmaal per vier jaar een 
nota risicobeleid (artikel 16) aanbiedt en 
daarnaast tenminste eenmaal per vier jaar een 
voorstel tot actualisatie van de financiële 
verordening (artikel 25). 
 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

(1)In de Herijkte visie op rechtmatigheid zijn 
nieuwe wet- en regelgeving, maatschappelijke 
ontwikkelingen en de bevindingen van de 
accountant verwerkt. Rechtmatigheid wordt 
breder dan voorheen benaderd, te weten vanuit 
een afgewogen geheel van drie verschillende 
pijlers: juridische rechtmatigheid, financiële 
rechtmatigheid en zorgvuldigheid.       
De herijkte visie maakt onderdeel uit van het 
programmaplan “Verbetering interne beheersing” 
dat door Provinciale Staten is vastgesteld. 
(2) De belangrijkste redenen voor herziening zijn 
(1) dat de verordening niet meer aansluit op de 
huidige uitvoeringspraktijk en (2) dat de 
wettelijk verplichte grondslagen voor berekening 
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van leges niet goed waren vastgelegd. Gezien de 
grote hoeveelheid aanpassingen is geen 
wijzigingsvoorstel gemaakt, maar een voorstel 
tot integrale herziening. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

(1) In 2006 is de huidige visie op rechtmatigheid 
vastgesteld, waarin met name 
rechtmatigheidaspecten van processen omtrent 
Inkoop & Aanbesteding en Subsidieverstrekking 
uiteen zijn gezet.   
(2) De huidige verordening is opgesteld in 2003 
en voor het laatst gewijzigd in 2006.  
 
 
   

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

(1)Besluitvormingsronde van 27 februari.  
 
De directie is vooruitlopend op de formele 
vaststelling van de Herijkte visie op 
rechtmatigheid in 2012 doorgegaan met het 
borgen van rechtmatigheid en getrouwheid in 
werkprocessen en procedures door het 
vaststellen van een uitvoeringsnotitie De borging 
van de rechtmatigheid uitgewerkt. Verder krijgt 
de herijkte visie op rechtmatigheid 
zijn uitwerking in het programmaplan 
”Verbetering interne beheersing” en door de 
kaders van Flevoland in Control als bouwsteen te 
nemen in het transitieproces, in het spoor sober 
en doelmatig en bij het programmaonderdeel 
Management Development. Hiermee wordt het 
rechtmatige handelen verankerd in de 
organisatie. 
 
(2)Besluitvormingsronde van 27 februari.  

Het college verzendt de verordening binnen twee 
weken na vaststelling door PS naar de minister 
van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
(conform artikel 218 Provinciewet).  

  


