
Gemeenteraad Papendrecht
Voorstel Vergadering van 12 mei 2022

Zaaknummer: 2022-0016599Openbaar

Normenkader 2021
Bevoegde portefeuillehouder: Arno Janssen

Fatale termijn:
Uiterlijk in mei 2022 moet de normenkader vastgelegd worden in verband met tijdige start van de 
accountantscontrole.

Gevraagd besluit
1. Het normenkader 2021 vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
In het normenkader wordt jaarlijks vastgelegd welke wet- en regelgeving voor de 
rechtmatigheidscontrole relevant is (financiële bepaling hebben). Het is aan het college het 
normenkader actueel te houden. In 2021 is een toets uitgevoerd op actualiteit van wet- en regelgeving 
van het normenkader 2020. Het Normenkader 2021 is bijgevoegd als bijlage en daarnaast zijn de 
wijzigingen (gearceerd) ten op zichtte van het normenkader 2020 als bijlage 2 toegevoegd ter 
verduidelijking,

Beoogd effect
Het normenkader 2021 vast te laten stellen.

Argumenten
1.1. Zonder vastgesteld normenkader kan de accountantscontrole niet starten.
Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is het van belang dat de geldende wet- en 
regelgeving waaraan getoetst zal worden duidelijk vastligt.
1.2. Vaststellen van het normenkader door de gemeenteraad draagt bij aan het opdrachtgeverschap 
en de kaderstellende rol van de raad.
De gemeenteraad geeft hiermee meer expliciet aan welke wet- en regelgeving de accountant moet 
betrekken bij zijn rechtmatigheidsoordeel. Door het normenkader 2021 vast te stellen geeft de 
gemeenteraad invulling aan haar opdrachtgeverschap.

Kanttekeningen
1.1. De gemeenteraad hoeft het normenkader niet vast te stellen, maar kan het ook bevestigen door 
er alleen kennis van te nemen.
Het college is primair verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving en moet dus 
permanent inzicht hebben in de actueel geldende wet- en regelgeving. Op basis van de notitie 
Rechtmatigheidscontrole 2020 van de commissie BBV is de raad niet wettelijk verplicht om het 
normenkader te vastleggen. De raad kan het normenkader bevestigen door er alleen kennis van te 
nemen. Vanuit de opdrachtgeverschap van de raad is het vaststellen van het normenkader wel 
aanbevolen.

Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
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Uitvoering
Het vastgestelde normenkader wordt aan de accountant aangeboden en zal dienen als basis voor de 
rechtmatigheidscontrole 2021.

Communicatie & participatie
-

Duurzaamheid & ecologie
-

ICT
-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen
1. 20220512 RB Normenkader 2021.pdf
2. Bijlage 1 Normenkader 2021.pdf
3. Bijlage 2 wijzigingen Normenkader 2021 tov 2020.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 12 mei 2022

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 8 maart 2022,

besluit:

1. Het normenkader 2021 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 12 mei 2022,


