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Voor u ligt de concept financiële verordening van WNK Personeelsdiensten. De aanleiding voor de
aanpassingen aan de verordening komt vanuit de provincie wegens gewijzigde wet- en regelgeving. Via de
kaderbrief financieel toezicht 2019 van november 2017 laat de provincie weten dat door een wijziging van
het Besluit begroting en verantwoording de financiële verordening aangepast dient te worden.
De concept financiële verordening is op 24 september 2018 reeds naar de Beleidsadviescommissie (BAC)
gestuurd met het verzoek het algemeen bestuur hierover te adviseren voorafgaande aan de december
vergadering.
Wat niet verplicht is om op te nemen in de financiële verordening is buiten beschouwing gelaten. Dit om het
zo eenvoudig mogelijk te houden en zo min mogelijk aan veranderingen onderhevig te zijn. Het is immers niet
de bedoeling om deze verordening jaarlijks aan te passen. Om deze reden is het “Besluit
informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen” niet verwerkt in de financiële verordening.

Voorstel
Vaststellen van de Financiële verordening Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2018

Het dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland, gevestigd te Alkmaar;
Bijeen:

in haar vergadering van 15 november 2018;

Gelet op:

artikel 212 Gemeentewet en artikel 16 lid 1a en artikel 21, lid 1 Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015;

stelt voor om de Financiële verordening van het Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2018
overeenkomstig de bijlage vast te stellen.

Bijlage:
- Financiële verordening Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2018 d.d. 21 november 2018
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