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Beslispunt(en) 

 

1. Het Normenkader rechtmatigheid 2021 vast te stellen 

 

Inleiding 

 

Het college van B&W is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, ofwel dat we als 

gemeente handelen volgens de wetten en regels. Tot nu toe stelt de accountant dat 

jaarlijks vast, als onderdeel van de controle van onze jaarrekening. Vanaf 2021 gaat 

dit veranderen. Als gevolg van een wetswijziging wordt het college verantwoordelijk 

voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording. In deze verantwoording 

geeft het college aan in hoeverre de gemeente (financieel) heeft gehandeld in 

overeenstemming met de geldende wetten en regels. De 

rechtmatigheidsverantwoording wordt opgenomen in de jaarrekening. 

De accountant zal nog steeds toetsen of de jaarrekening getrouw is; oftewel, conform 

de realiteit. Hij beoordeelt dan dus ook de getrouwheid van de 

rechtmatigheidsverantwoording. 

De wetten en regels waaraan we toetsen vormen gezamenlijk het normenkader. Het 

normenkader kun je dus zien als de basis voor de rechtmatigheidscontrole. Voor een 

goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is het belangrijk dat de geldende 

wetten en regels duidelijk vastliggen. Zodat duidelijk is waaraan we de rechtmatige 

uitvoering toetsen.  

We passen het normenkader jaarlijks aan op basis van nieuwe en veranderde wet- en 

regelgeving. Daarom moet de raad het normenkader ieder jaar opnieuw vaststellen.  

De raad heeft de auditcommissie hiervoor gemandateerd. 

 

Beoogd effect 

 

Een duidelijk kader als basis voor de rechtmatigheidscontrole 2021. 

 

Argumenten 

 

1.1 Het normenkader geeft een compleet overzicht van de wet- en regelgeving die 

geldt voor het te controleren boekjaar. 

Met het vastgestelde normenkader kan het college een verantwoording opstellen over 

de rechtmatige uitvoering van de financiële handelingen en beslissingen van de 

gemeente. Zonder een normenkader is er geen toetsingskader voor het uitvoeren van 

de rechtmatigheidscontroles in 2021.  

 

Kanttekeningen 
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Op dit moment (medio april 2021) is de wetswijziging voor 2021 nog niet definitief. 

Indien de wetswijziging wordt uitgesteld naar 2022 dan blijft de accountant, net als  

voorgaande jaren, verantwoordelijk voor de controle op rechtmatigheid. Hij kan dit 

normenkader dan gebruiken voor de rechtmatigheidscontrole. 

 

Financiën 

 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 

 

Uitvoering 

 

Het college gebruikt het normenkader bij de uitvoering van de (verbijzonderde) 

interne controles in 2021. De accountant maakt gebruik van het normenkader bij de 

controle op de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. 

 

Communicatie en samenspraak 

 

We informeren de raad en de accountant over het vastgestelde normenkader. 

 

Bijlagen 

 

1. Normenkader rechtmatigheid 2021 


