REGIO MIDDEN-HOLLAND

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE REGIO MIDDEN-HOLLAND,

Gelet op artikel 4 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland;

BESLUIT
vast te stellen de
ORGANISATIEVERORDENING houdende de vaststelling van de inrichting van de organisatie van de Regio
Midden-Holland;

Hoofdstuk 1:

Algemene bepalingen

Artikel 1_______ Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder
a de regeling
b, algemeen bestuur
c dagelijks bestuur
d secretaris
e plaatsvervangend secretaris
H
f. Bestuurlijk Overleggen

h RMH
Artikel 2_______Hoofdstructuur
1

2

Gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland,
Het algemeen bestuur van de Regio Midden-Holland zoals
bedoeld in artikel 5 van de regeling,
Het dagelijks bestuur van de Regio Midden-Holland zoals
bedoeld in artikel 11 van de regeling,
De secretaris van de Regio Midden-Holland zoals bedoeld in
artikel 21 van de regeling,
De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij diens
afwezigheid,

Bestuurlijk Overleggen van de vijf programma’s/domeinen zoals
aangeduid in het Governancemodel, g controller
Controller van de Omgevingsdienst Midden-Holland,
RMH

Ingesteld worden de volgende onderdelen van de (ambtelijke) organisatie van de RMH'
a Secretaris en diens plaatsvervanger,
b. Controller,
Bestuurlijk Overleggen voor 5 programma’s/domeinen met Voorzitter/portefeuillehouder en ambtelijke
ondersteuning door beleidsadviseurs/secretaris Bestuurlijk OverlegHet dagelijks bestuur is
eindverantwoordelijk voor de inrichting van de ambtelijke organisatie Het dagelijks bestuur kan de inrichting
van de ambtelijke organisatie mandateren aan de secretaris

Orgamsatieverordening 2016, zoals vastgesteld in het AB d d 2 maart 2016

Hoofdstuk 2:

Structuur en taken van de onderdelen

Artikel 3______ Secretaris
1.

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van de secretaris en, bij diens afwezigheid, onder leiding van de
plaatsvervangend secretaris
2
In aanvulling op het eerste lid, kan de secretaris bepalen dat diens plaatsvervanger ook in andere situaties in
zijn plaats kan optreden Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende
instructies van de secretaris
3. De secretaris heeft de taken en bevoegdheden, genoemd in de regeling
4
Het dagelijks bestuur stelt, overeenkomstig artikel 23 van de regeling, een instructie voor de secretaris
vast
Er zijn vijf programma’s/domeinen waarvoor een Bestuurlijk Overleg is ingesteld
Artikel 4_______Controller
1
2

3
4

De controller heeft de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving Controller
Indien de controller en de secretaris, na overleg, een verschil van mening hebben aangaande
risicomanagement, kwaliteitszorg van financiële aard en gesignaleerde onrechtmatigheden of risico’s, doet
de controller hiervan mededeling aan het dagelijks bestuur
De controller neemt deel aan adviescommissies die door het algemeen bestuur zijn ingesteld om hen te
informeren en te adviseren op het gebied van financiën van de Regio Midden-Holland
Via Dienstverlenmgsovereenkomst wordt in deze functie voorzien door de Controller van de
Omgevingsdienst Midden-Holland

Bestuurlijk Overleggen voor de vijf programma’s/domeinenDe voorzitters per programma/domein zijn,
zoals aangeduid in het Governancemodel, onder meer verantwoordelijk voor de agendering van hun
programma, de besluitvorming over hun programma en de aanwending van het werkbudget behorende
bij dat programma.De voorzitters van de vijf programma’s/domeinen worden ondersteund door een
programmasecretaris/beleidsadviseurs zoals aangeduid in het Governancemodel.
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Hoofdstuk 3:

Slotbepalingen

Artikel 6:______ Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als Organisatieverordening Regio Midden-Holland.
Artikel 7:______ Inwerkingtreding
1. 2. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 2 maart 2016
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