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Rectificatie

Besluit van Provinciale Staten van
Noord-Holland van 16 december 2013,
tot vaststelling van de wijziging van de
Financiële verordening 2011.

C
Artikel 2.4, lid 2, komt als volgt te luiden:

Gelet op artt. 216 en 217a van de Provinciewet;

lid 2
De tussentijdse rapportage bevat een uiteen
zetting over de uitvoering en de bijstelling van
het beleid en een overzicht van de bijgestelde
raming van:
a de baten en lasten per programma;
b	het overzicht van de algemene dekkings
middelen;
c	het geraamde totaal saldo van baten en lasten
volgend uit onderdelen a en b;
d de mutaties in de reserves en
e het geraamde resultaat.

Besluiten vast te stellen:

E

Provinciale Staten van Noord-Holland;
Gelet op de voordracht van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland van 8 oktober 2013, met
kenmerk 248089-253958;
Overwegende dat een aantal technische ver
beteringen in de verordening gewenst is;

De wijziging van de Financiële verordening 2011.

Artikel I
De Financiële verordening Noord-Holland 2011
wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 2.1 komt als volgt te luiden:
Artikel 2.1
Jaarlijks, tijdig voor het zomerreces, sturen
Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten ter
vaststelling toe de concept kaderbrief met daarin
de voorgestelde uitgangspunten voor de begro
ting van het komende jaar.

Artikel 2.5 komt als volgt te luiden:
Artikel 2.5
lid 1
Jaarlijks zenden gedeputeerde staten het concept
jaarverslag en de concept jaarrekening van het
voorgaande jaar, vergezeld van een producten
realisatie als bedoeld in hoofdstuk VI van het Bbv
met toelichting, tijdig ter vaststelling aan
Provinciale Staten.
lid 2
In de jaarrekening wordt van de investeringen de
uitputting van de geautoriseerde investerings
kredieten en de nog te besteden bedragen weer
gegeven.

B

F

Artikel 2.2, lid 3, komt als volgt te luiden:

Artikel 3.4 komt te luiden:

lid 3
Gedeputeerde Staten voorzien beleidsvoorstellen
met financiële gevolgen voor de meerjaren
raming van een toelichting waaruit blijkt hoe
deze gevolgen in de meerjarenraming kunnen
worden ingepast.

Artikel 3.4
In de toelichting op de balans wordt informatie
opgenomen over de waarde van de bezittingen als
bedoeld in artikel 3.1. lid 1. Hierbij worden in elk
geval betrokken de deelnemingen, de kunst
collectie, de geactiveerde gebruiksvoorwerpen
met een cultuurhistorische waarde en de
gebouwen. In de paragraaf Grondbeleid wordt
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informatie opgenomen over de boekwaarde en de
marktwaarde van de gronden in eigendom van
de provincie. De boekwaarde mag niet hoger zijn
dan de marktwaarde.

G
Artikel 4.2, zesde lid, vervalt.

H
Artikel 4.3 vervalt.

I
Artikel 6.3 komt als volgt te luiden:
Artikel 6.3
Gedeputeerde staten zorgen voor de interne
controle op de getrouwheid van de informatie
verstrekking ten behoeve van het getrouwe beeld
van de jaarrekening en de rechtmatigheid van
baten en lasten en de balansmutaties, alsmede
de rechtmatigheid van de beheershandelingen.
Tevens zorgen gedeputeerde staten ervoor dat
deze interne toetsing tenminste bestaat uit een
planmatige periodieke controle en dat bij
afwijkingen voor zover mogelijk maatregelen tot
herstel worden genomen.

J
Artikel 6.6 komt als volgt te luiden:
Artikel 6.6
Gedeputeerde staten leggen tenminste elke vier
jaar een financieringsstatuut ter vaststelling
voor aan provinciale staten, waarin het beleid
ten aanzien van de financieringsfunctie en de
beschrijvingen van procedures, taken, bevoegd
heden en verantwoordelijkheden inzake het
beheer van vermogenswaarden zijn opgenomen,
met inachtneming van de algemene eisen ten
aanzien van functiescheiding en controle.

K
Artikel 6.8 vervalt.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
Haarlem, 16 december 2013.
Provinciale Staten van Noord-Holland,

Uitgegeven op 2 januari 2014.

J.W. Remkes, voorzitter.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.J.M. Vrijburg, griffier.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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