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1. Het Normenkader Stichtse Vecht 2018
2. (Concept)raadsbrief Normenkader 

Stichtse Vecht 2018

Besluit college CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. Het Normenkader Stichtse Vecht 2018 vaststellen.
2. Het Normenkader Stichtse Vecht 2018 met voorgelegde (concept)brief ter kennisname aan de 

raad aanbieden.

Pagina 1 van 4



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

TOELICHTING

Inleiding
Jaarlijks legt het college via de jaarstukken verantwoording af over het in het begrotingsjaar gevoerde 
bestuur. De jaarstukken worden, zoals bepaald in art. 213 Gemeentewet, namens de raad door de 
accountant gecontroleerd. De accountant kijkt daarbij naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van 
het gevoerde bestuur. Daarnaast betrekt de accountant het gevoerde financiële beheer en de 
inrichting van de financiële organisatie in zijn controle.
Voor de controle door de accountant heeft de raad spelregels vastgesteld in het “Controleprotocol 
gemeente Stichtse Vecht” van 2011 en het bijbehorend normenkader. Het controleprotocol bevat 
richtlijnen en controletoleranties voor de controle en geldt voor onbepaalde tijd.
Het normenkader is een overzicht van relevante externe en interne wet- en regelgeving voor de 
rechtmatigheidscontrole en wordt jaarlijks bijgesteld. De externe wet- en regelgeving betreft wetten 
die voor elke gemeente van toepassing zijn. De interne regelgeving bestaat uit de door de raad 
vastgestelde verordeningen of specifieke raadsbesluiten. Hierop maakt de gemeente Stichtse Vecht 
één uitzondering namelijk de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht (AGSV).
De rechtmatigheidscontrole door de accountant ziet toe op de naleving van spelregels van de raad 
en hogere wet- en regelgevende organen die voor het college als norm gelden bij het aangaan van 
transacties. Behoudens de AGSV valt de door het college vastgestelde regelgeving niet onder het 
normenkader. Het college is verantwoordelijk voor het actualiseren van het normenkader.

Argumenten
Het geactualiseerd normenkader is noodzakelijk voor de accountantscontrole 2018.
Met het normenkader worden kaders gesteld aan de accountantscontrole. De accountant verklaart 
dat de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten alsmede de balansmutaties in overeen
stemming zijn met de begroting 2018 en met de van toepassing zijnde in- en externe relevante 
regelgeving. De accountant hoeft niet vast te stellen of alle handelingen binnen de gemeente conform 
de geldende wet- en regelgeving zijn verricht. De aandacht blijft beperkt tot die handelingen waaruit 
financiële gevolgen voortkomen die als baten, lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen 
te worden verantwoord.

IVef- en regelgeving zijn doorlopend aan veranderingen onderhevig, waardoor actualisatie nodig is. 
Omdat de in- en externe regelgeving aan verandering onderhevig is, wordt het normenkader jaarlijks 
geactualiseerd. Het college stelt het normenkader vast en biedt het ter kennisname aan de raad aan. 
Hiervoor treft u in de bijlagen zowel het normenkader 2018 als de raadsbrief aan.
De indeling van het Normenkader Stichtse Vecht 2018 is gebaseerd op de programma-indeling uit de 
Programmabegroting 2018. In de Programmabegroting 2018 is het taakveld Volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening opgenomen onder 3 Fysiek. Dit was in 2017 nog programma 5 Samenleving.

Kanttekeningen
De wet en regelgeving voor het programma Veiligheid en handhaving is in het normenkader 2018 
(aanmerkelijk) uitgebreid vanwege de diverse maatschappelijke ontwikkelingen. De toename van 
zware- en ondermijnende criminaliteit dragen er aan bij dat de regels en voorschriften voor dit 
programma verder blijven toenemen.

Het jaarlijks actualiseren van het normenkader is veel werk, terwijl de veranderingen in beperkte 
mate de accountantsverklaring beïnvloeden. In 2019 onderzoeken wij de mogelijkheid om het 
normenkader voor een langere periode, bijvoorbeeld voor twee jaar, te laten vaststellen.
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Uitvoering
De accountant geeft in zijn rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2018 een oordeel over de 
uitkomsten van de rechtmatigheidscontrole. Deze bevindingen worden gebruikt voor verdere 
verbetering van de bedrijfsvoering. Het rapport van bevindingen, samen met een reactie van het 
college daarop, maakt deel uit van de besluitvorming over de jaarrekening 2018.

Communicatie en Participatie 
Zie bij raadsinformatiebrief.

Raadsinformatiebrief
De raad wordt van uw besluit via de Auditcommissie van 6 februari aanstaande en de in bijlage 2 
opgenomen raadsbrief geïnformeerd.

Financiële paragraaf
Aan dit voorstel zitten geen financiële gevolgen.

Juridische paragraaf
De voor het normenkader vigerende wet- en regelgeving is met het geactualiseerde normenkader 
voor 2018 zoveel als mogelijk in beeld gebracht. De volgende mutatie hebben plaatsgevonden:

Externe wetgeving 

Vervallen
Programma Omschrijving |
1 Bestuur Verhaalswet ongevallen ambtenaren

Wet bescherming persoonsgegevens (opgevolgd door AVG per 25 mei 2018)
4 Sociaal Tiideliike wet ambulancezorg

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Toegevoegd
Programma Omschrijving
1 Bestuur Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
Wet Markt en Overheid (waarmee de mededingingswet is gewijzigd)

2 Veiligheid Implementatiewet vierde anti-witwasrichtliin
Opiumwet
Wet aanpak woonoverlast
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
Wet politiegegevens
Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wvft)
Wet wapens en munitie
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafvordering

5 Samenleving Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwjjsachterstandenbeleid

Pagina 3 van 4



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Interne wetgeving 

Vervallen
Programma Omschrijving
1 Bestuur Gedragscode politieke ambtsdragers Stichtse Vecht 2011 (regeling is ven/allen)
4 Sociaal Beleidsregels wet inburgering Stichtse Vecht (= door B&W vastgesteld)

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 (regeling is vervallen)

toegevoegd
Programma Omschrijving
1 Bestuur Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht (AGSV)

Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente SV
Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht
Klachtenverordening Stichtse Vecht 2012

2 Veiligheid Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Gemeente Stichtse Vecht
Coffeeshopbeleid gemeente Stichtse Vecht 2011
Integraal Veiligheid en Handhavingsplan
Sanctiestrategie en tabel Drank en Horecawet

3 Fysiek Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2017
Grondpriizenbrief
Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 - 2022
Nota beheer kapitaalgoederen
Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

4 Sociaal Beleidsnota Transitie en Transformatie Jeugdzorg SWW 2015-2017 "geen zorg om ieugdzorg”
Dienstverleningsmodel sociaal domein
Nota Ouderen 2016-2018 'Zilver aan de Vecht'
Participatienota Stichtse Vecht, Wiidemeren en Weesp
Preventie en handhavingsplan alcoholmatigingsbeleid ieugd gemeente Stichtse Vecht
Verordening tegenprestatie participatiewet lOAW en lOAZ
Visie sociaal domein
Wmo beleidsplan 2015-2018

5 Samenleving Beleidskader kleinschalig kamperen bii de boer
Beleidsnota recreatie & toerisme
Subsidiebeleid gemeente Stichtse Vecht 2016-2019
Verordening marktgelden 2017

Risicoparagraaf
Er zijn geen risico’s te benoemen.

Duurzaamheidsaspecten 
Niet van toepassing.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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