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1. Voorstel 

• Vaststellen van de Controleverordening (ex artikel 213) gemeente Midden-Groningen met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2019 met dien verstande dat zij van toepassing is op de 

accountantscontrole van de jaarrekening en deelverantwoordingen van het verslagjaar 2018 en 

later  

 

2. Inleiding 

Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Controleverordening ex artikel 213 

Gemeentewet vast te stellen. De controleverordening regelt de controle op het financieel beheer 

en op de inrichting van de organisatie en waarborgt dat de rechtmatigheid wordt getoetst.   

Met het vaststellen  van deze verordening vindt ook de harmonisatie en de invoering van de 

eenduidige werkwijze plaats. Het doel van deze verordening is te waarborgen dat de 

rechtmatigheid en de getrouwheid wordt getoetst. 

Met de voorliggende verordening wordt voldaan aan artikel 213 van de Gemeentewet.  

3. Publiekssamenvatting 

Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Controleverordening ex artikel 213 

Gemeentewet vast te stellen. De controleverordening regelt de controle op het financieel beheer 

en op de inrichting van de organisatie en waarborgt dat de rechtmatigheid en de getrouwheid 

wordt getoetst.   

4. Bevoegdheid van de raad 

Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende en controlerende rol.  

5. Beoogd effect 

Met het vaststellen van de verordening geeft de raad de kaders voor de controle op het financieel 
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beheer en op de inrichting van de organisatie en waarborgt de raad dat de rechtmatigheid en de 

getrouwheid wordt getoetst.  

6. Historische context 

De raden van de voormalige gemeenten hebben ieder een controleverordening. Door de herindeling 

wordt nu een controleverordening voor de gemeente Midden-Groningen voorgelegd die voldoet aan 

de wettelijke eisen.  

7. Argumenten 

Met het vaststellen van de verordening geeft de raad de kaders voor de controle op het financieel 

beheer en op de inrichting van de organisatie en waarborgt de raad dat de rechtmatigheid en de 

getrouwheid wordt getoetst.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

Kanttekening: Nu is het nog zo dat externe accountants bij de jaarrekening van een gemeente een 

controleverklaring verstrekken met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. Dat 

tweede oordeel, over de rechtmatigheid, gaat verdwijnen. Dat wordt een taak van het college zelf 

om zich daarover te verantwoorden. De nieuwe werkwijze zal waarschijnlijk gaan gelden vanaf het 

boekjaar 2021.  

Risico’s: geen. 

9. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen invloed op kosten en opbrengsten.  

10. Communicatie 

De nieuwe Controleverordening wordt elektronisch bekend gemaakt. Het college zendt de 

verordening, bedoeld in artikel 213 binnen twee weken na vaststelling door de raad ter 

kennisneming aan Gedeputeerde Staten (artikel 214 Gemeentewet). De verordening treedt in 

werking met ingang van het verslagjaar 2018.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Er is overleg geweest met concern-control, financieel adviseurs, HZG-accountants en de Griffie. De 

verordening is afgestemd met de verantwoordelijk portefeuillehouder en behandeld in de Audit 

commissie (12 maart 2019). 

Gevolgd tijdpad: 

College   26 februari 2019                                                                                    

Auditcommissie  12 maart 2019                                                                        

Gemeenteraad  28 maart 2019 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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Bijlage: 

Controleverordening gemeente Midden-Groningen.  

  

 

 

 




