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Datum 8 maart 2021 

Onderwerp 

Normenkader 2020 versie 2 aangevuld met vijftal nieuwe SiSa-regelingen 

Wij willen 

Het normenkader door het College laten vaststellen zodat interne toetsing van de 

financiële beheersing van de gemeente is geborgd. 

Wij besluiten 

1. Het normenkader 2020 versie 2 vast te stellen  

2. Het normenkader 2020 versie 2 ter kennisgeving doorgeleiden aan de raad 

Want 

1. Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole door de accountant is het 

belangrijk dat de geldende wet- en regelgeving duidelijk vastligt in het normenkader. 

 

2. De aanleiding voor de gevraagde besluitvorming is de actualisatie van het 

normenkader.  

Maar 

Als er geen actueel goedgekeurd normenkader is, kan de accountant de controle niet 

goed uitvoeren en daarmee dus ook geen oordeel uit spreken. De accountant kan in dat 

geval de opdracht teruggeven. 

Achtergrond 

Normenkader 

Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bevat de inventarisatie van de wet- en 

regelgeving van hogere overheden en de raadsbesluiten van de gemeente die voor de 

accountantscontrole relevant is. Het College is bevoegd om het normenkader vast te 

stellen. Het normenkader wordt doorlopend actueel gehouden en wordt normaliter één 

keer per jaar door het College vastgesteld. Het normenkader 2020 versie 1 is in 

december 2020 vastgesteld.  

 

Na 1 oktober 2020 zijn een vijftal SiSa-regelingen toegevoegd aan het normenkader. 

Deze toevoeging aan het normenkader is van grote invloed op de controle uitvoering van 

de accountant en wordt daarom opnieuw voorgelegd aan het College. In het kort 

samengevat betreffen het de volgende SiSa-regelingen: 

 

• Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden 

toeslagenproblematiek  

• Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 

• Uitvoeringsregeling BDU-verkeer en vervoer  

• Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 

Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden  

• Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie 

 

Voorstel voor burgemeester en wethouders  
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Het bijgevoegde (geactualiseerde) normenkader betreft het normenkader versie 2 per 8 

maart 2021.  

 

 

De financiële gevolgen zijn  

Niet van toepassing 

Alternatieven  

Niet van toepassing 

Bijlagen  

1. Normenkader 2020 versie 2 

2. Brief aan raad 

 


