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Ondenrverp:Actualisatie normenkader rechtmatigheid 2015 en uitgangspunten 2016
Bijlage: Normenkader rechtmatigheid 2015 en 2016 gemeente Roosendaal en leeswijzer bij het
normenkader rechtmatigheid gemeente Roosendaal

lnleiding
De jaarlijkse accountantscontrole omvat een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de
jaarrekening. Bij rechtmatigheid gaat het om de vraag of de gemeentelijke organisatie zich heeft gehouden aan
wet- en regelgeving, waarbij ook de gemeentelijke regelgeving zoals vastgelegd in raadsbesluiten onderdeel
uitmaakt-ûan de regelgeving. De accountant moet vaststellen of de baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot
stand zijn gekomen. De accountant hoeft niet vast te stellen of alle handelingen conform de geldende wel en
regelgeving zijn verricht. De aandacht blijft beperkt tot die handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen die
als baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening zijn verantwoord. De lokale beleidsvrijheid betreft de keuze
hoe verstrekkend deze controle dient te zijn.
Het normenkader voor een rechtmatigheidcontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole
relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. De inventarisatie beótaat uit externe
wetgeving en de eigen regelgeving waarbijverordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten kunnen worden
onderscheiden. Het normenkader wordt jaarlijks actueel gehouden. Actualisatie heeft plaatsgevonden naar
aanleiding van jaarlijkse bijstelling van tarieven en leges, de laatste wijzigingen op het sociale domein, etc.

Van gemeenten wordt ven¡¡acht dat deze aan de accountant een volledig ovezicht van de relevante wet- en
regelgeving geven. Het normenkader van de gemeente Roosendaal is compact en geeft direct inzicht in de
financieel relevante processen.
Het normenkader 201 5 en 2016 is een actualisatie van het normenkader dat vorig jaar ter vaststelling voorlag.

Doel
Doel van deze raadsmededeling is u te informeren over het collegebesluit, waar het normenkader rechtmatigheid
is vastgesteld.

lnformatie
Het normenkader rechtmatigheid wordt door de accountant gebruikt als vertrekpunt bij

de

accountantscontrole.

Om het normenkader te kunnen gebruiken voor de interne beheersing en de accountantscontrole is het
geoperationaliseerd in kaders, richtlijnen en beheersmaatregelen.

Vervolg (procedure)

Het normenkader 2015 en 2016 is voorgelegd aan en besproken met de accountant. Deze hanteert het
normenkader als uitgangspunt bíj de accountantscontrole.
Het kader is tevens normstelling voor 2016. De organisatie kan anticiperen op de
rechtmatigheidspelregels en deze verder borgen in de reguliere processen.
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Leeswiizer bii het normen kader rechtmat¡qheid Gemeente Roosendaal
Het normenkader is opgesteld voor de 29 belangrijkste financiële processen binnen de
Gemeente Roosendaal. Deze ziet u in de linkerkolom.
Bij het opstellen van het normenkader is rekening gehouden met het financieel belang van
de processen. Met deze 29 processen is circa 99% van de gehele begroting (baten, lasten
en balansmutaties) onderdeel van het normenkader.
Het normenkader start met regelgeving die geldt voor vrijwel alle financiële processen, zoals
het Burgerlijk Wetboek, de BBV richtlijnen, de Gemeentewet, etc.
Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt in de lasten en de baten. Voor een aantal
processen is zowel de baten- als de lastenkant van toepassing. Dat is onder andere het
geval bij de Participatiewet, de grondexploitaties, de WMO en treasury. Het kan dus
voorkomen dat u bij een aantal processen vena/jzingen ziet naar een ander proces.
Per proces is een kolom opgenomen voor de externe regelgeving, een kolom voor de
raadsverordeningen en een kolom voor raadsbesluiten. Deze regelgeving staat naast elkaar
gepresenteerd, maar dit betekent niet noodzakelijkenruijs dat deze op elkaar aansluit.
Nadere uitleg van het normenkader:
ln de kolom "externe regelgeving" staan de regels die vastliggen in onder andere
wetten en provinciale verordeningen. Het is vanzelfsprekend dat deze regels
onderdeel uitmaken van het normenkader.
ln de kolom "raadsverordeningen" is de specifieke regelgeving opgenomen die
vastligt in gemeentelijke verordeningen.
De kolom "raadsbesluiten" veruvijst naar een specifiek raadsbesluit, niet zijnde een
verordening, bijvoorbeeld de Nota Grondbeleid.
De kolom "datum en strekking raadsbesluit" geeft aan op welke datum de verordening
eniof de betreffende nota of beleidskader is vastgesteld c.q. ter kennisname is
gebracht.
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