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Onderwerp  

Normenkader rechtmatigheid 2019 

 

Kennisnemen van 

Het vastgestelde normenkader voor de rechtmatigheidscontrole 2019. 

 

Inleiding 

De jaarstukken van de gemeente worden gecontroleerd door de accountant. De accountant geeft 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, waaronder het gemeentelijke beleid 

zoals verordeningen en beleidsregels. Elk jaar stellen we daarom een overzicht op van de voor de 

controle geldende wet- en regelgeving, dit overzicht noemen we het normenkader voor de 

rechtmatigheid.  

 

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 kunnen 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 hogere regelgeving of raadsbesluiten c.q. verordeningen.  

 

Het jaar 2019 is het eerste jaar van de gemeente West Betuwe na de herindeling. De harmonisatie van 

beleid en regelgeving is nog in volle gang en wordt uiterlijk eind 2020 afgerond. 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 nog gelden. De accountant toetst bij zijn 

controle of de gemeente in 2019 heeft gewerkt volgens de regelgeving uit het normenkader. 

U vindt het normenkader in de bijlage bij deze nota. 

 

Kernboodschap 

Wij stelden het normenkader voor de rechtmatigheid 2019 vast. De geldende raadsregelgeving namen 

wij onverkort over in het normenkader. Binnen de collegeregelgeving kozen wij ervoor om het inkoop- 

en aanbestedingsbeleid niet op te nemen in het normenkader om onaanvaardbaar hoge 
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controlekosten te voorkomen. Voor het getrouw beeld controleert de accountant overigens wel de 

juistheid en volledigheid van de verantwoorde inkoopfacturen. 

 

Consequenties 

Niet van toepassing 

 

Financiën 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Wij verstrekten het normenkader 2019 inmiddels aan de accountant. 

 

Vervolg 

Deze zomer actualiseren wij het normenkader voor 2020. 

 

Bijlage(n) 

68744 Normenkader 2019 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


