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Betreft: Raadsinformatiebrief Normenkader rechtmatigheid 2021

Geachte raadsleden .

Jaarlijks stelt het college een geactualiseerd 'Normenkader rechtmatigheid’ vast. Dit kader bevat de

inventarisatie van de relevante wet- en regelgeving voor de jaarlijkse accountantscontrole. Wij bieden u
het geactualëseerde Normenkader rechtmatigheid 2021 ter kennisgeving aan. In deze brief leest u hier
meer over,

Rechtmatigheidscontrole
Een onderdeel van de accountantscontrole is de rechtmatigheidscontrole. Er moet worden vastgesteld
dat inkomsten en gemaakte kosten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Voor een goede uitvoering van de

rechtmatigheidscontrole is het van belang dat de relevante wet- en regelgeving waar financië le
beheershandelingen uit voortvloeien duidelijk vastligt. De accountant controleert of het college bij het

aangaan van transacties met financiële gevolgen de relevante bepalingen heeft nageleefd. De
(beheers)organisatie moet zodanig zijn ingericht dat naleving van wet- en regelgeving met financiële

gevolgen zichtbaar en toetsbaar wordt vastgelegd. De richtlijnen van de Kadernota Rechtmatigheid 2018
van de Commissie BBV zijn als uitgangspunt gehanteerd bij het uitwerken van het normenkader
rechtmatigheid 2021

Normenkader rechtmatigheid wordt vanaf 2022 vastgesteld door uw gemeenteraad
Het normenkader rechtmatigheid 2021 wordt u voor de laatste keer alleen ter kennisgeving aangeboden
Vanaf het boekjaar 2022 wordt naar alle waarschijnlijkheid de Rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd

Gewijzigde wetgeving die dit mogelijk maakt wordt in februari 2022 in de Tweede Kamer behandeld
Deze Rechtmatigheidsverantwoording wordt, op basis van een voorgeschreven format, onderdeel van de

jaarrekening. Een wezenlijke wijziging daarbij is dat het college verantwoording aflegt aan uw raad over
de financiële rechtmatigheid. De accountant zal vanaf dat moment een verklaring afgeven over het

getrouw beeld van de jaarrekening inclusief de Rechtmatigheidsverantwoording, Vanaf dat moment is uw
raad zelf verplicht om jaarlijks het normenkader rechtmatigheid daadwerkelijk vast te stellen.



Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderk.
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de secretaris de #Jrgemeester,

WJ. Klaucke w. A. Attema
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