
 

 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 30 maart 2021 

Registratienummer : GZDGWB126757/135876/IN036 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : Normenkader 2020 

Onderwerp : Normenkader rechtmatigheid 2020 

 

 

Onderwerp  

Normenkader rechtmatigheid 2020 

 

Kennisnemen van 

Het vastgestelde normenkader rechtmatigheid 2020. 

 

Inleiding 
De jaarstukken van de gemeente worden gecontroleerd door de accountant. De accountant geeft tot 
en met boekjaar 2020 na zijn controle een oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening en 
over de rechtmatigheid van de totstandkoming van de financiële mutaties. Onder rechtmatigheid 
wordt verstaan: in overeenstemming met de begroting en de wettelijke regelingen en het 
gemeentelijke beleid zoals verordeningen en beleidsregels.  
 
Het normenkader voor de rechtmatigheidscontroles is een inventarisatie van de relevante regelgeving 
van hogere overheden en van de gemeente zelf. Onderdeel hiervan is de eigen regelgeving, waarbij 
verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten worden onderscheiden. Verordeningen kunnen niet 
buiten beschouwing gelaten worden bij de rechtmatigheidscontrole. Wel kan de raad besluiten dat aan 
bepaalde onderdelen van verordeningen geen financiële consequenties worden verbonden. 
Collegebesluiten kunnen buiten de rechtmatigheidscontrole gehouden worden, tenzij de controle 
hiervan verplicht is op basis van de wetgeving, raadsbesluiten of verordeningen. 
 
Voor het jaar 2020 geldt dat de harmonisatie van beleid en regelgeving in 2020 nog in volle gang was 
en per eind 2020 is afgerond. Dat betekent dat een deel van het geharmoniseerde beleid pas in 2021 
van kracht is. Het normenkader is daarom uitgebreider dan in een normale situatie en bevat zowel 
door de gemeente West Betuwe vastgestelde verordeningen en beleidsregels als regels die door de 
voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen vastgesteld zijn en in 2020 nog van 
toepassing waren. De accountant toetst bij zijn controle of de gemeente in 2020 heeft gewerkt 
volgens de regelgeving uit het normenkader. U vindt het normenkader 2020 in de bijlage bij dit 
voorstel. 

 

 

Kernboodschap 

Wij hebben het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole 2020 vastgesteld en bieden u dit ter 

informatie aan. De accountant toetst bij zijn controle of de gemeente in 2020 heeft gewerkt volgens de 

regelgeving uit het normenkader.  

 

Consequenties 

Niet van toepassing 



  

17 februari 2021  

Kenmerk GZDGWB126757/135876  

Pagina 2 van 2  

 

 

 

 

Financiën 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Wij verstrekken het vastgestelde normenkader 2020 ter informatie aan uw auditcommissie en aan de 

accountant. 

 

Vervolg 

Op 15 maart bespreken wij het normenkader 2020 met uw auditcommissie. 

 

Vanaf boekjaar 2021 wordt de rechtmatigheidsverantwoording door het college van kracht, het 

wetsvoorstel hiervoor ligt momenteel voor bij de Tweede Kamer. Vanaf boekjaar 2021 zal het 

normenkader dan ook door uw gemeenteraad worden vastgesteld. 

 

Bijlage(n) 

 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


