
Een overzicht van de wijzigingen in de Controleverordening 2020 (artikel 213 Gemeentewet) 
van de gemeente Leusden
(met uitzondering van lay out technische aanpassingen)

De aangepaste tekst is rood gemaakt en vet gedrukt (zie kolom “was”). De voorgestelde gewijzigde tekst is vet gedrukt (zie kolom “wordt”).
In de kolom toelichting wordt de reden van de voorgestelde wijziging nader toegelicht.

Artike
l

Was Wordt Toelichting

Artikel 
2

1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan 
een door de raad te benoemen accountant. De 
benoeming van de accountant geschiedt voor een 
periode van 3 jaar met een stilzwijgende verlenging 
van 3 jaar en een opzegtermijn van 1 jaar.

2. De raad stelt voor de accountantscontrole het 
programma van eisen vast.

1. De accountantscontrole wordt opgedragen 
aan een door de raad te benoemen 
accountant. 
2. Het college bereidt in overleg met de 
werkgroep Financiële Verantwoording namens 
de raad de aanbesteding van de 
accountantscontrole voor.
3. De raad stelt, voorafgaand aan de 
benoeming van de accountant, de periode van 
benoeming vast.
4. De raad stelt voor de opdrachtverlening van 
de accountantsdiensten een programma van 
eisen vast.

Redactieformuleringen van één lid 
met twee zinnen verwoord in 
afzonderlijke leden.
Overeenkomstig de praktijk en de 
feitelijke gang van zaken. Scherpere 
formulering van rol en taak.

Overeenkomstig de praktijk en de 
feitelijke gang van zaken, algemeen 
geformuleerde redactie voorkomt bij 
andere contractperiode telkenmale 
aanpassing van de 
Controleverordening
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Artikel 
3,lid 4

Het college overlegt de gecontroleerde jaarrekening 
samen met de accountantsverklaring en het 
verslag van bevindingen uiterlijk op 10 juni aan 
de raad.

Het college overlegt de gecontroleerde 
jaarrekening samen met de 
accountantsverklaring en het verslag van 
bevindingen uiterlijk eind mei/begin juni aan 
de raad.

Concrete datum te absoluut, 
moment is afhankelijk van de 
planning van de 
raadsvergaderingen. Termijn wel 
zodanig dat de raadsbehandeling 
vóór 15 juli kan plaatsvinden (= 
wettelijke termijn indienen 
jaarrekening bij provincie)

Artikel 
4,lid 3

Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende 
accountantscontrole vindt (periodiek) 
afstemmingsoverleg plaats tussen de 
accountant en de Begrotings- en 
Rekeningcommissie, (een 
vertegenwoordiger van) de 
rekenkamer(functie), de portefeuillehouder 
financiën, de gemeentesecretaris en het 
hoofd van de afdeling financiën.

Ter bevordering van een efficiënte en 
doeltreffende accountantscontrole vindt 
(periodiek) afstemmingsoverleg plaats tussen 
de accountant en de werkgroep Financiële 
Verantwoording, (een vertegenwoordiger 
van) de rekenkamercommissie, de 
portefeuillehouder financiën, de 
gemeentesecretaris en de 
concerncontroller.

Aanpassing aan de praktijk en als 
gevolg van aanpassingen in de 
organisatiestructuur.
De werkgroep Financiële 
Verantwoording is “de opvolger” van 
de Begrotings- en 
Rekeningcommissie

Artikel 
7, lid 2

In aanvulling op het in de wet voorgeschreven 
verslag van bevindingen brengt de accountant over 
de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit 
over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang 
aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het 
vermogensbeheer, de administratie en de 
beheersdaden zijn gecontroleerd, het hoofd van de 
afdeling waar de ambtenaar werkzaam is en het 
hoofd financiën dan wel andere daarvoor in 
aanmerking komende ambtenaren

In aanvulling op het in de wet voorgeschreven 
verslag van bevindingen brengt de accountant 
over de door hem uitgevoerde (deel)controles 
verslag uit over zijn bevindingen van niet van 
bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het 
geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de 
administratie en de beheersdaden zijn 
gecontroleerd, de leidinggevende/manager van  
de ambtenaar  en de concerncontroller dan wel 
andere daarvoor in aanmerking komende 
ambtenaren

Aanpassing aan de praktijk en als 
gevolg van aanpassingen in de 
organisatiestructuur.
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Artikel 
7, lid 4

De accountant bespreekt voorafgaand aan de 
raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag 
van bevindingen met de Begrotings- en 
Rekeningcommissie

De accountant bespreekt voorafgaand aan de 
raadsbehandeling van de jaarstukken
het verslag van bevindingen met de werkgroep 
Financiële Verantwoording

De werkgroep Financiële 
Verantwoording is “de opvolger” van 
de Begrotings- en 
Rekeningcommissie

Artikel 
8, lid 1

Deze verordening treedt in werking per 1 april 
2004, met dien verstande dat zij van toepassing 
is op de accountantscontrole van de 
jaarrekening en deelverantwoordingen van het 
verslagjaar 2004 en later.

1.Deze verordening treedt in werking per 1 
augustus 2020, met dien verstande dat zij van 
toepassing is op de accountantscontrole van 
de jaarrekening en deelverantwoordingen van 
het verslagjaar 2020 en later.
2. Met ingang van de in het vorige lid 
genoemde datum vervalt de 
”Controleverordening gemeente Leusden 
2004”, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 april 
2004.

Inwerkingtreding na verslagjaar 
2019, dat wil zeggen moment kort 
na besluitvorming raad en na 
toezending naar provincie vóór 15 
juli is een logisch en natuurlijk 
moment.
De “oude” controleverordening 
(2004) blijft nog van toepassing op 
het verslagjaar 2019.

Artikel 
9

Deze verordening kan worden aangehaald onder de 
naam “Controleverordening gemeente Leusden”.

Deze verordening kan worden aangehaald onder 
de naam “Controleverordening gemeente 
Leusden 2020”

Toevoeging van een jaartal, waarin 
de verordening door de raad is 
vastgesteld, is praktisch in verwijzing 
en citeren.
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