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Onderwerp Controleverordening 2020

Voorstel
Het college stelt u voor de Controleverordening 2020 vast te stellen.

Aanleiding
Op grond van raadsvoorstel L235961 “Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten” 
heeft de raad op 12 maart 2020 besloten de contractperiode te bepalen op een looptijd van 
vier jaar met een optie tot verlenging van 2 jaar. De huidige Controleverordening 2004 gaat 
uit van een andere, vast afgebakende periode. Dat betekent dat de Controleverordening 
moet worden aangepast. Met dit raadsvoorstel bieden wij de raad een nieuwe 
Controleverordening 2020 aan.

Doel / Effect
De kaderstelling van de raad voor de contractperiode van de accountantsdiensten, zoals 
verwoord in de huidige Controleverordening, in overeenstemming brengen met de 
besluitvorming van de raad over de aanbesteding van de accountantsdiensten.

Argumenten
1.1 Artikel 213, lid 1 Gemeentewet schrijft voor dat de raad een Controleverordening 

vaststelt.
De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de 
inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid 
van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.
De Controleverordening is een van de vier instrumenten (naast controleprotocol, 
normenkader en toetsingskader) waarmee de raad daar invulling aan geeft. In de 
controleverordening wordt op hoofdlijnen de opdracht van de accountant uitgewerkt.

1.2 Het is efficiënter om de contractperiode te bepalen bij de voorbereiding van de 
aanbesteding accountantsdiensten.

De belangrijkste wijziging die is aangebracht in de Controleverordening betreft de periode 
voor de opdrachtverlening. Deze periode is in de huidige Controleverordening concreet in 
aantallen jaren benoemd, inclusief de concrete jaren van verlenging. Dat betekent dat bij 
elke aanbesteding die afwijkt van de Controleverordening deze verordening moet worden 
aangepast. Dat is niet efficiënt en flexibel. De redactie in de “Controleverordening 2020” is 
ruimer geformuleerd ten opzichte van de bestaande verordening. Met de gewijzigde redactie 
kan de raad elke contractperiode kiezen zonder dat daarvoor de Controleverordening 
behoeft te worden aangepast. De contractperiode wordt in de nieuwe Controleverordening 
door de raad bepaald, voorafgaande aan de benoeming van de accountant. In de praktijk zal 
bij de voorbereiding van de aanbesteding van de accountantsdiensten al een keuze in de 
contractperiode worden gemaakt. 
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1.3 De huidige Controleverordening is op enkele  “ondergeschikte” punten niet meer actueel
Nu de controleverordening wordt aangepast, wordt van die gelegenheid gebruikt gemaakt 
om ook enkele andere “voor de hand liggende bepalingen “van ondergeschikt belang” te 
wijzigen. Het logisch om die wijzigingen tegelijk mee te nemen. Daarbij gaat het om 
bijvoorbeeld de benaming van de werkgroep Financiële Verantwoording en een aantal 
(organisatie-) benamingen die niet meer kloppen. 
Voor een overzicht van alle wijzigingen “oud en nieuw” verwijzen wij naar bijlage 3 bij dit 
raadsvoorstel (de was-wordt-lijst)

1.4 Een naar verwachting meer omvattende wijziging (van ook meer principiële aard) van de 
Controleverordening wordt meegenomen bij de veranderingen als gevolg van de 
rechtmatigheidsverantwoording.
De huidige Controleverordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Dat 
principe handhaven we ook bij de nieuwe Controleverordening 2020. Wel is het zo dat de 
VNG werkt aan een actuele versie. De verwachting is dat de VNG daarmee wacht tot 2020 
omdat dan een aanpassing van de modelverordening zal plaatsvinden vanwege de te 
wijzigen wetgeving rond de rechtmatigheidsverantwoording door het college (in plaats van 
de accountant). Het bovenstaande betekent dat we mede om die reden alleen enkele  “voor 
de hand liggende” bepalingen hebben aangepast. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Een gemeente is verplicht een Controleverordening te hebben. Dit is vastgelegd in artikel 
213 Gemeentewet.

Kosten en Risico’s
Niet van toepassing

Uitvoering
De Controleverordening wordt op de voorgeschreven wijze gepubliceerd. 

Evaluatie
Bij het uitkomen van nieuwe versies van de modelverordening VNG wordt bezien of 
aanpassing van de Controleverordening nodig is.

Bijlagen
1. Controleverordening 2020
2. Toelichting op de artikelen Controleverordening 2020
3. Een overzicht van wijzigingen in de Controleverordening (was-wordt-lijst)

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 18 februari 2020, nummer: L238253

b e s l u i t:
De Controleverordening 2020 vast te stellen. 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 16 april 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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