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Beslisnota voor het Algemeen Bestuur

Onderwerp

Budgethoudersreglement

Datum
Opsteller
In de rol van
Telefoon
Email
Status

21-3-2018
Arjan van Gelderen / Marc Geerlings
Concerncontroller / Financieel Adviseur
06-25776932
a.van.gelderen@odijsselland.nl
Openbaar

Voorgestelde behandeling
Opinievormend
X

ter besluitvorming, bespreekpunt
ter besluitvorming, hamerstuk
Ter kennisname

Voorgestelde routing
Alleen besluit door DB => informeren AB
Voorstel vanuit DB => beslissing AB
Voorgenomen besluit DB => Adviesaanvraag BOR => besluit AB
Anders nl. ….

Bijlagen
Budgethoudersreglement Omgevingsdienst IJsselland
Kern van het voorstel
Budgethoudersreglement voor de Omgevingsdienst IJsselland vaststellen.
Ontwerp besluit
Het algemeen bestuur besluit:
1. Budgethoudersreglement OD IJsselland vast te stellen.
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Inleiding
Bij budgettering worden budgetten (begrotingsposten of delen daarvan) toegewezen aan medewerkers
(budgethouders), die verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de beoogde activiteiten
en de besteding van de toegewezen middelen.
De directeur vervult de functie van master-budgethouder en is als zodanig voor het bestuur
aanspreekbaar en verantwoording verschuldigd voor alle budgetten.
De master-budgethouder heeft de mogelijkheid om budget-bevoegdheid door te mandateren aan
budgethouders, welke aangewezen budgethouders op hun beurt verder kunnen mandateren (zgn.
ondermandaat). Ondermandaat gebeurt in principe via de lijnstructuur, maar kan ook buiten de
lijnstructuur plaatsvinden bij interne opdrachtverlening en projectmatig werken. Budgettering is in feite
een bijzondere vorm van mandaatbesluit, gekoppeld aan een budget.
Taken budgethouder:
a. Verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming
van werk en/of verlening van diensten aan en/of door de Omgevingsdienst IJsselland.
b. Zorg dragen voor doelmatig en doeltreffend inzetten van de beschikbaar
gestelde middelen zodanig dat het taakgestelde resultaat wordt gerealiseerd
c. Periodiek rapporteren over budgetverloop van inkomsten en uitgaven, (verwachte) over- en
onderschrijdingen tijdig signaleren en verklaren, noodzakelijk geachte aanpassingen
beargumenteerd ter beslissing voordragen.
Reglementering
De opzet van bovenstaande budgettering is in een door bestuur vastgesteld reglement vastgelegd. Dit
reglement "Besluit algemene regeling budgethouders" is bijgaand weergegeven met een
artikelsgewijze toelichting. Het reglement bevat de hoofdlijnen van het budgetbeheer, regels waaraan
elke budgethouder gebonden is ongeacht hiërarchisch niveau. Meer specifieke regels zijn mogelijk.
Beoogd effect
De kaders van de budgethouders vast leggen in een besluit algemene regeling budgethouders.
Argumenten
Verantwoordelijkheid van de budgethouders moet vast gelegd worden.
Risico’s
Geen.
Financiën
Geen.
Organisatorische aspecten
Geen.
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Communicatie
Geen.
Vervolg
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