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Geachte raadsleden, 
 
In onze vergadering van 15 januari jongstleden hebben wij het Normenkader Stichtse Vecht 2018 
vastgesteld. Hierbij bieden wij u het normenkader ter kennisname aan (zie bijlage).   
Het Normenkader Stichtse Vecht 2018 is relevant voor de accountantscontrole op de jaarrekening 
2018, als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet.  
 
De accountant voert de accountantscontrole uit op basis van het door de raad vastgestelde 
controleprotocol, inclusief het normenkader. De accountant kijkt daarbij zowel naar de getrouwheid 
als de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Bij de rechtmatigheidscontrole stelt de accountant 
vast dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit, voor zover het 
handelingen betreft waaruit financiële gevolgen voortkomen die in de jaarrekening 2018 dienen te 
worden verantwoord. 
 
Het controleprotocol bevat richtlijnen en controletoleranties en is voor onbepaalde tijd vastgesteld. 
Het normenkader is van toepassing op de rechtmatigheidscontrole en geldt voor de duur van één 
jaar. Het kader bevat een overzicht van de (ex- en intern) geldende wet- en regelgeving voor zover 
deze bepalingen bevat over financiële beheershandelingen. De externe wet- en regelgeving betreft 
wetten die voor elke gemeente van toepassing zijn. De interne regelgeving heeft betrekking op de 
eigen gemeentelijke regelgeving.  
 
Het college is verantwoordelijk voor het actualiseren van het normenkader. Het normenkader volgt 
de indeling in programma’s uit de Programmabegroting 2018. 
Tenslotte merken wij op, dat de interne regelgeving in het Normenkader Stichtse Vecht 2018 alleen 
bestaat uit de door de raad vastgestelde verordeningen of specifieke raadsbesluiten. De 
rechtmatigheidscontrole gaat in op de naleving door het college van spelregels van de raad en 
hogere wet- en regelgevende organen die voor het college als norm gelden bij het aangaan van 
transacties. Door het college vastgestelde regelgeving valt hier niet onder en is niet opgenomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
 
gemeentesecretaris   burgemeester


