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Onderwerp
Aanpassing Controleverordening gemeente Steenbergen

Steenbergen; 12 november 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
De Controleverordening Gemeente Steenbergen regelt de controle door de accountant op het 
financieel beheer en de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen. In de verordening 
staan onder andere bepalingen over de opdrachtverlening aan de accountant, de 
informatieverstrekking door en aan het college, de toegang tot informatie en de rapportering door 
de accountant. De raad gaat over deze verordening en stelt deze vast. De laatste keer dat de 
verordening is aangepast was in 2015. Artikel 9 van de verordening geeft aan dat het college 
minimaal elke vier jaar beziet of de verordening moet worden aangepast. We zitten nu vier jaar 
verder, dus is de vraag aan de orde of we moeten herzien.

2. Achtergrond
In artikel 213 van de Gemeentewet staat dat de raad bij verordening regels vaststelt voor de 
controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze 
verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de 
financiële organisatie wordt getoetst door de accountant.

3. Overwegingen
De Controleverordening is voor het grootste deel nog actueel, maar vraagt een aanpassing omdat 
de organisatie inmiddels is veranderd. De verordening is gelegd naast de Organisatieregeling 2018, 
vastgesteld in het college op 17 april 2018.

In de organisatieregeling 2018 zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende rollen 
beschreven. Nieuw daarin is de rol van directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening. Aangezien de 
verantwoordelijkheid van de directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening zich richt op de 
bedrijfsvoering in de organisatie, is het logisch dat de jaarlijkse afstemming zoals genoemd in artikel 
4 lid 3, plaatsvindt met de directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening. In de huidige versie van de 
verordening is dat nog de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Met het actualiseren van de verordening sluit deze weer aan bij de huidige organisatie.

4. Middelen
Niet van toepassing.

5. Risico's
Op dit moment is nieuwe wetgeving in de maak die van invloed kan zijn op de rol en het werk van de 
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accountant. Kort gezegd houdt dit in dat de accountant vanaf 2021 (dat is in het wetsvoorstel het 
geplande jaar van invoering) niet langer een oordeel geeft over de rechtmatigheid. Het college zal 
zelf moeten vaststellen of voldaan wordt aan de eisen van rechtmatigheid.

Deze nieuwe wetgeving kan ertoe leiden dat tussentijds de verordening moet worden aangepast.
Op het moment dat dit aan de orde is, wordt dit opgepakt. Uiteraard in samenspraak met college en 
raad (auditcommittee). Het is van belang de ontwikkelingen rondom deze wetgeving goed te volgen 
en daarop te anticiperen, bijvoorbeeld in de eerstvolgende perspectiefnota 2021.

6. Communicatie/Aanpak
De verordening gaat in op 1 januari 2020, maar is pas van toepassing op het verslagjaar 2020 en 
later.

7. Voorstel
Vaststellen van de aangepaste Controleverordening gemeente Steenbergen.

Hoogachtend, \
Burgemeester en wethouders van Steenļperge 
de secretaris, de burgeŗnee:
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