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Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen d.d. 9 februari 2016, nr. 6, tot vaststelling van de Verordening tot aanpassing van enkele Noaberkrachtregelingen in verband met de omzetting in een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;
overwegende dat het, in verband met het besluit van de colleges van burgemeester en wethouders
van de deelnemende gemeenten Dinkelland en Tubbergen om het openbaar lichaam Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen voort te zetten als bedrijfsvoeringsorganisatie (Staatscourant 18 december
2015, nr. 43819), noodzakelijk is enkele regelingen aan te passen aan het voor een bedrijfsorganisatie
geldend wettelijk regime;
besluit:
vast te stellen de navolgende
Verordening tot aanpassing van enkele Noaberkrachtregelingenin verband met de omzetting in
een bedrijfsvoeringsorganisatie
Artikel I Financiële verordening Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
1. Indien op het tijdstip dat deze verordening in werking treedt de Financiële verordening Noaberkracht Dinkelland Tubbergen niet is gewijzigd of ingetrokken, wordt zij gewijzigd zoals hierna is
aangegeven.
2. De definitie in artikel 1 onder a. wordt gelezen:
a. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;
3. In artikel 1 vervallen de definities van “algemeen bestuur” en “dagelijks bestuur”; onderdeel d.
wordt verletterd tot c.;
4. In de artikelen 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 en 12 wordt voor “dagelijks bestuur” gelezen: bestuur;
5. Artikel 3, zesde lid, vervalt;
6. Artikel 4 wordt gelezen:
Artikel 4. Tussentijdse rapportages
1. Het bestuur informeert de gemeenteraden door middel van tussentijdse rapportages over de
realisatie van de begroting.
2. De tussentijdse rapportages bevatten:
a. een analyse van de uitkomsten ten opzichte van de begroting;
b. een vooruitblik op het verwachte jaarresultaat;
c. een overzicht van de bestede investeringskredieten;
3. In de tussentijdse rapportages worden minstens afwijkingen boven de € 25.000 toegelicht.
4. Het bestuur stelt de tussentijdse rapportages binnen zes weken na afloop van de verslagperiode beschikbaar aan de gemeenteraden.
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Artikel II Controleverordening openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
De Controleverordening openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt gewijzigd zoals
hierna is aangegeven.
1. In het opschrift vervallen de woorden “openbaar lichaam”.
2. Voor “het algemeen bestuur” dan wel “het dagelijks bestuur” wordt steeds gelezen: het bestuur.
3. In artikel 1 onder b. vervalt de zinsnede “door de raad benoemde”.
4. In artikel 1 wordt de definitie onder d. gelezen:
d. deelverantwoording:
een in opdracht van het bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording
van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie, die onderdeel
uitmaakt van de jaarrekening.
5. In artikel 2 wordt de dubbele nummering van de artikelleden 1. en 2. en 5. vervangen door een
enkelvoudige nummering.
6. In artikel 5, derde lid, en in artikel 6, tweede lid, wordt voor “het openbaar lichaam” gelezen: de
bedrijfsvoeringsorganisatie.
7. In artikel 9 vervallen de woorden “openbaar lichaam”.
Artikel III Besluit informatiebeheer Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
1. Het Besluit informatiebeheer Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt gewijzigd zoals hierna is
aangegeven.
2. In artikel 5, 19, 23, tweede en derde lid, en 24 wordt voor “dagelijks bestuur” steeds gelezen: bestuur.
3. In artikel 4, derde lid, wordt voor “algemeen bestuur” gelezen: bestuur.
4. In artikel 8 wordt voor “het openbaar lichaam” steeds gelezen: de bedrijfsvoeringsorganisatie.
Artikel IV Archiefverordening Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
1. De Archiefverordening Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt gewijzigd zoals hierna is aangegeven.
2. In het opschrift vervalt het woord “dagelijks”.
3. In artikel 1 onder b. en in artikel 2 wordt voor “algemeen bestuur” gelezen: bestuur.
4. In het opschrift boven hoofdstuk III en in de artikelen 3 tot en met 9 wordt voor “dagelijks bestuur”
steeds gelezen: bestuur.
Artikel V Verordening behandeling bezwaarschriften
De Verordening behandeling bezwaarschriften wordt gewijzigd zoals hierna is aangegeven.
1. In artikel 1 vervalt de definitie sub a. De onderdelen van artikel 1 worden dienovereenkomstig opeenvolgend geletterd.
2. In artikel 3, derde lid, 4, en 5, derde lid, wordt voor “dagelijks bestuur” gelezen: bestuur.
3. In artikel 18 wordt voor “het algemeen bestuur” gelezen: het bestuur.
Artikel VI Reglement van orde
1. Het reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen en het dagelijks bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt gewijzigd zoals hierna is aangegeven.
2. Het opschrift wordt gewijzigd in: Reglement van orde Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.
3. In artikel 4 wordt voor “dagelijks bestuur” gelezen: bestuur.
4. Artikel 5 wordt gelezen: Artikel 5 (vervallen).
5. In artikel 9 wordt voor “dagelijks bestuur” gelezen: bestuur.
6. In artikel 10 vervalt het eerste lid en vervalt het nummer 2. voor het tweede lid. In het aldus gewijzigde artikel wordt voor “dagelijks bestuur” gelezen: bestuur.
Artikel VII Budgethoudersregeling Noaberkracht
1. In de Budgethoudersregeling Noaberkracht worden de volgende wijzigingen aangebracht:
2. Onder 1 Inleiding wordt voor “algemeen bestuur” en voor “dagelijks bestuur” steeds gelezen: bestuur. Voor “B&W” wordt gelezen: burgemeester en wethouders.
3. Onder 2 Definities wordt onder a. voor “dagelijks bestuur” gelezen: bestuur.
4. Onder 2 Definities vervalt onder punt f. de tweede volzin.
5. Onder 3 Budgethouderschap wordt onder 3.1 voor “dagelijks bestuur” gelezen: “bestuur”.
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6. Onder 4.2 Verschuiving van budgetten (budgetsubsitutie) ad a. wordt voor “algemeen bestuur” gelezen: bestuur.
7. Onder 4.2 Verschuiving van budgetten (budgetsubsitutie) ad b. wordt voor “dagelijks bestuur”
gelezen: bestuur.
8. Onder 5.1 Reguliere rapportages wordt voor “het dagelijks- en algemeen bestuur” gelezen: het
bestuur.
9. Onder 5.2 Niet reguliere rapportages wordt voor “het algemeen bestuur” gelezen: het bestuur.
10. Onder 5.3 Verantwoordingen investeringen, wordt in de voorlaatste volzin voor “algemeen bestuur” en voor “dagelijks bestuur” steeds gelezen: bestuur.
11. Onder 5.3 Verantwoordingen investeringen, wordt de laatste volzin, gelezen:
De algemene directie, respectievelijk het betrokken college, doet een voorstel aan het bestuur
respectievelijk aan de betrokken gemeenteraad voor een aanvullende krediet inclusief de financiele dekking.
Artikel VIII Verordening op het periodieke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
van het gevoerde dagelijks bestuur
1. In de Verordening op het periodieke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
gevoerde dagelijks bestuur worden de navolgende wijziging aangebracht:
2. In artikel 2 wordt voor “dagelijks bestuur” steeds gelezen: “bestuur.
3. Artikel 3, eerste lid, wordt gelezen:
4. 1. Het bestuur zendt ieder jaar een onderzoeksplan naar de gemeenteraden ter kennisname betreffende de in het eerstvolgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en de
doeltreffendheid.
Artikel IX Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.
Denekamp, 9 februari 2016
Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,
de secretarissen
de voorzitter
S.J.F. Waanders (plv.)

drs. ing. G.B.J. Mensink
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