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1. Advies
1. Vaststellen van de geactualiseerde Controleverordening Gemeente Overbetuwe 2020.
2. Inleiding
Op grond van de Gemeentewet, artikel 213, dient de gemeenteraad bij verordening
regels vast te stellen voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de
financiële organisatie. De regels met betrekking tot de accountantscontrole zijn
momenteel vastgelegd in de “Controleverordening gemeente Overbetuwe” en in het
Controleprotocol. De controleverordening dateert van 2003 en dient te worden aangepast
aan de actualiteit als gevolg van wetswijziging en voortschrijdend inzicht.
Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten.
Door deze wijziging zal het college van B en W vanaf het boekjaar 2021 zelf een
rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken. De landelijke wetgeving en de
uitwerking hiervan is nog niet beschikbaar en moet in het komende jaar nog
plaatsvinden. Dit zal leiden tot een volgende aanpassing van de verordening.
3. Doel en beoogd effect
Een actuele verordening die dient voor de controle op het financieel beheer en op de
inrichting van de financiële organisatie (Controleverordening).
4. Argumenten
1.1 De wijzigingen maken de uitvoering van de controle efficiënter en beter werkbaar.
Belangrijkste wijzigingen zijn:
Artikel 2.1 In de huidige verordening mag de opdracht aan de accountant voor een
periode van maximaal vier jaar worden verleend. Om flexibeler te zijn wordt na deze
periode van vier jaar de mogelijkheid geboden de opdracht twee maal te verlengen
met één jaar.
Artikel 3.4 Het college overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de
accountantsverklaring en het verslag van bevindingen tijdig aan de Raad zodat ze
voor 15 juli toegezonden kunnen worden aan Gedeputeerde Staten. In de huidige
verordening staat de maand juni genoemd, dat kan tijdige aanlevering in gevaar
brengen.
Artikel 6.1 Het college kan de door de Raad benoemde accountant opdracht geven
tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de
rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de
onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het College
behoeft de Raad niet meer vooraf hierover te informeren.
De overige wijzigingen zijn technisch van aard.
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5. Kanttekeningen en risico’s
Geen
6. Financiën
N.v.t.
7. Vervolg
Planning
De nieuwe controleverordening zal ter advies aan de auditcommissie worden voorgelegd
op 21 november a.s.
De controleverordening Gemeente Overbetuwe 2020 treedt in werking daags na
bekendmaking en is van toepassing op de accountantscontrole van de jaarrekening van
het verslagjaar 2020 en verder.
Communicatie
De auditcommissie en de gemeentelijke rekenkamer worden geïnformeerd na
vaststelling van de verordening door de Raad.
Participatie
Er behoeft geen inspraakprocedure te worden gevolgd aangezien het een onderwerp
betreft dat primair betrekking heeft op interne organisatorische aangelegenheden van de
gemeente.
Evaluatie
N.v.t.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken
1. 19RB000093 Raadsbesluit Controleverordening gemeente Overbetuwe 2020
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: W. Aarns, tel.: 0481-362297,
email: w.aarns@overbetuwe.nl.
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