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Rechtmati g heidsverantwoord ing

Geachte leden van de raad,

Vanaf 2O22 (verslagjaar 2021) zal de accountant geen oordeel meer geven over de
rechtmatigheid in z'rjn controleverklaring. De rechtmatigheidsverantwoording wordt een zaak
van het college. Het college vindt rechtmatigheid ook een belangrijk onderwerp en pakt
deze verantwoordelijkheid graag op. Het gaat immers om de politieke aanspreekbaarheid
op de uitvoering van onze taken in overeenstemming met de afspraken die met de raad zijn
gemaakt.

De rechtmatigheidsverantwoording valt vanaf 2022, als onderdeel van de jaanekening,
onder het getrouwheidsoordeelvan de accountant. Het oordeel van de accountant is
opgenomen in de controleverklaring van de accountant en toegelicht in het verslag van
bevindingen, De beoordeling van de getrouwheid door de controlerend accountant geeft dan
aan dat vertrouwd rnag worden op wat in de rechtmatigheidsverantwoording van het college
vermeld staat. Met andere woorden: de accountant toetst nog welof het klopt wat het
college in de rechtmatigheidsverantwoording stelt.

Deze wetswijziging is meer dan een technische aangelegenheid. De invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording is mede bedoeld om het gesprek te ondersteunen tussen de
gemeenteraad en het college over de (financi,ële) rechtmatigheid. Met als doel om de
kaderstellende- en controlerende rol van de gemeenteraad op dit vlak te versterken.

ln de rechtmatigheidsverantwoording worden afwijkingen boven een door de gemeenteraad
gestelde grens opgenomen. De verantwoordingsgrens dient te liggen tussen de 0% en 3%
van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves. De raad moet deze grens nog
bepalen. De afgelopen jaren heeft de externe accountant de jaanekening gecontroleerd ten
aanzien van de rechtmatigheid rekening houdende met een verantwoordingsgrens van 1o/o

van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves. Naast de
verantwoordingsgrens kan de raad ook aangeven welke eventuele specifieke aspecten over
de rechtmatigheid in de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen moeten worden.
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Het college dient met ingang van verslagjaar 2021 in de bedrijfsvoeringsparagraaf in ieder
geval de volgende punten op te nemen om een goed gesprek met de gemeenteraad te
kunnen voeren ten aanzien van het rechtmatig handelen door het college:
- De oozaken toelichten voor de geconstateerde onrechtmatigheden;
- Een verklaring geven voor de geconstateerde onrechtmatigheden. Er kunnen

bijvoorbeeld redenen zijn waarom er afgeweken is van een voorschrifr in een regeling.
Redenen die wellicht ook al eerder besproken zijn met de Raad;

- Acties die zijn ondernomen om onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen;
- Specifieke aandachtspunten aangedragen door de Raad.

Het is belangrijk dat de verantwoordingsgrens en de specifieke aandachtspunten
aangedragen door de Raad worden bepaald voor het dienstjaar 2O21 ingaat. Op basis van
de uitgevoerde interne controlewerkzaamheden zal het college in staat zijn de
rechtmatigheidsverantwoording op te stellen. Die interne controlewerkzaamheden moeten
daarom per 1 januari202l ingepland zijn.

Het college wil na de zomer hierover het gesprek met de Raad aangaan. Graag vernemen
wij van de raad of u de auditcommissie nog een specifieke adviesrol wilt geven alvorens het
college hiervoor een raadsvoorstel opstelt.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
r en wethouders van gemeente Beemster.

C. Heerschop H.J.C. Welage
gemeentesecretarisburgemeester


