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Adviseur: Bert de Brouwer
Datum : woensdag 19 mei 2021
Betreft : Notitie Visie en Ambitie Rechtmatigheidsverantwoording 2021

Inleiding
Zoals de situatie er op dit moment voorstaat wat de betreft de wetgeving van het Rijk zal de 
vernieuwing van de rechtmatigheidsverantwoording in 2021 worden doorgevoerd. 
Dit is een wettelijke verplichting. Gemeenten moeten voorafgaand aan de invoering 
nadenken over hun visie en ambitie. Elke gemeente moet een keuze maken voor de 
“diepgang en reikwijdte” van de rechtmatigheidsverantwoording. Met deze memo wordt aan 
de Werkgroep Financiële Verantwoording de Notitie Visie en Ambitie 
Rechtmatigheidsverantwoording 2021 ter kennisneming aangeboden.

Voorbereiding
De vernieuwing van de rechtmatigheidsverantwoording wordt geheel voorbereid in BLNP-
verband. Een eerste kennismaking met het onderwerp heeft de Werkgroep in Leusden 
gehad in de vorm van een Power Point presentatie van de nieuwe accountant Eshuis met 
als inhoud de veranderingen die voortvloeien uit deze vernieuwing. Nu wordt de volgende 
stap gezet: de notitie Visie en Ambitie Rechtmatigheidsverantwoording 2021. Het betreft één 
notitie voor vier gemeenten met één gezamenlijke visie en ambitie. Ook een vorm van 
samenwerking waarbij het onderwerp zich er goed voor leent om dit gezamenlijk op te 
pakken, uit te werken en in te voeren.

Doel 
Het bespreken in de Werkgroep of de in de notitie geformuleerde visie en ambitie aansluit bij 
de door de gemeente gewenste “diepgang en reikwijdte” vernieuwing 
rechtmatigheidsverantwoording. Kern: kiezen voor Variant Basis, die haalbaar is, 
formatieneutraal is en uitgaat van een realistisch groeimodel. 

Bestuurlijke vragen 
- Zijn de keuzevarianten en overwegingen duidelijk?
- Is het kader “Variant Basis” met groeimodel voor de ambitie en visie bestuurlijk passend 
geformuleerd (aansprekend, haalbaar, toekomstgericht)?
- Zijn het vervolgproces en de stappen in de planning duidelijk?

Vervolgproces
Voor de zomervakantie (wanneer ook de wetgeving definitief is) zullen alle BLNP-gemeenten 
deze notitie hebben besproken met de financiële commissies uit de raad. In het najaar vindt 
dan BLNP-breed de vaststelling plaats van de visie, ambitie en de kaderstelling.
De notitie wordt op 31 mei behandeld in de werkgroep Financiële Verantwoording van 
Leusden.


