
V E R G A D E R I N G  G E M E E N T E R A A D  2012

B E S L U I T

Registratienummer:  R-2012-0042 

D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;

gelezen het voorstel van de raadscommissie van 24 januari  2012, nr.  R-2012-0042;

gelet op artikel  213 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

Het  controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2011 ev. van de 
gemeente Beemster vaststellen.

Controleprotocol  tbv de controle  op de jaarrekening  2011 ev. van de 
gemeente  Beemster

1. Inleiding
Jaarlijks  verstrekt  de  gemeenteraad  aan  de  accountant  de  opdracht  de 
accountantscontrole uit  te voeren als bedoeld in  artikel  213 van de Gemeentewet. In  het  
controleprotocol worden door de gemeenteraad een aantal  zaken geregeld ter  afbakening 
en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole. 
Object van controle is de jaarrekening  2011 en verder  en daarmee tevens het  gevoerde 
financieel  beheer  over  die  jaren  zoals  uitgeoefend  door  of  namens  het  college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster.
Het  doel  van  het  controleprotocol  is  nadere aanwijzingen  te  geven aan de accountant  
over de reikwijdte  van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en 
de daarbij  verder  te hanteren  goedkeuring-  en rapporteringtoleranties voor de controle 
van  de jaarrekening  2011 en  verder  van  de gemeente  Beemster.  Onderdeel  van  dit  
controleprotocol is de opgenomen inventarisatie  van de wet- en regelgeving in  het  kader  
van  de  rechtmatigheidcontrole  bij  de  gemeente  Beemster.  Dit  wordt  ook  wel  het 
normenkader  genoemd  en  is  als  bijlage  bij  het  controleprotocol  gevoegd.  Het  
normenkader dient  jaarlijks  door de raad te worden vastgesteld; voor 2011 is dit  reeds op 
13 december 2011 gebeurd.



2. Algemene uitgangspunten  voor  de controle  (getrouwheid  en 
rechtmatigheid)

Zoals in  artikel  213 van  de gemeentewet  is voorgeschreven zal  de controle  van de in  
artikel  197 Gemeentewet  bedoelde jaarrekening,  uitgevoerd  worden  door  de door  de 
raad benoemde accountant,  gericht  zijn  op het afgeven van een oordeel over:
• De getrouwe weergave van de in  de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en 

de activa en passiva;
• het  rechtmatig  tot  stand  komen  van  de baten  en  lasten  en  balansmutaties  in  

overeenstemming  met  de begroting  en  met  de van  toepassing  zijnde  wettelijke  
regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen;

• de inrichting  van  het  financieel  beheer  en de financiële organisatie  gericht  op de 
vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk  maken;

• het in  overeenstemming zijn  van de door het college opgestelde jaarrekening met de 
bij  of krachtens algemene maatregel van bestuur  te stellen regels bedoeld in  artikel  
186  Gemeentewet  (Besluit  Begroting  en  Verantwoording  Provincies  en 
Gemeenten);

• de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Bij  de controle  zullen  de nadere regels die bij  of krachtens  algemene maatregel  van 
bestuur  worden  gesteld  op grond  van  artikel  213,  lid  6  Gemeentewet,  alsmede de 
uitgangspunten  en  standpunten  van  het  Platform  Rechtmatigheid  Provincies  en 
Gemeenten  (PRPG) en de aanwijzingen  en beroepsvoorschriften  van  het  Nederlands 
Instituut  Voor  Register  Accountants  (NIVRA)  bepalend  zijn  voor  de uit  te  voeren 
werkzaamheden. 

Onder  rechtmatigheid  wordt  begrepen  de  definitie  volgens  het  Besluit  
Accountantscontrole  Provincies  en  Gemeenten  (BAPG)  dat  de  in  de  rekening 
verantwoorde lasten,  baten en balansmutaties rechtmatig  tot  stand zijn  gekomen, dat  
wil  zeggen “in  overeenstemming zijn  met de begroting  en met de van toepassing zijnde 
wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen”.

3. Te hanteren  goedkeuring-  en rapporteringtoleranties
De goedkeuringtolerantie is het bedrag dat de som van fouten in  de jaarrekening en de 
som van de onzekerheden in de jaarrekening aangeeft, die in  een jaarrekening maximaal  
mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de 
oordeelsvorming door de gebruikers wordt  beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is de 
basis van de af te geven controleverklaring  van de onafhankelijke accountant.

De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk  is aan of lager is dan de bedragen 
voortvloeiend uit  de goedkeuringstolerantie. Bij  overschrijding van dit  bedrag vindt  
rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringtolerantie  
leidt  in beginsel niet  tot  aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot  een 
uitgebreidere rapportage van bevindingen.  In  het BAPG zijn minimumeisen voor de in  
de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Gemeenteraden mogen 
de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit  moet dan 
wel worden toegelicht  in de controleverklaring  van de onafhankelijke accountant.  De 



goedkeuringstolerantie wordt  berekend als een percentage van de totale lasten van de 
gemeente. In  het hierna opgenomen schema zijn  de goedkeurings- en 
rapporteringstolerantie(s) opgenomen zoals door de gemeenteraad is vastgesteld (gelijk  
aan de minimumeisen). 

Strekking controleverklaring van de onafhankelijke accountant:

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening

(% lasten)

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3%

Onzekerheden in de controle 

(% lasten)

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% -

Voor de rapporteringtolerantie stelt  de raad als maatstaf  dat de accountant  elke fout  of 
onzekerheid van minimaal   € 10.000 rapporteert.  Kleinere afwijkingen worden 
gerapporteerd indien daar, naar het oordeel van de accountant,  aanleiding toe bestaat  
(relevantie).

4. Begrip  rechtmatigheid  en de aanvullend  te controleren  
rechtmatigheidcriteria  

In  het kader van het getrouwheid- en rechtmatigheidcontrole kunnen negen criteria  
worden onderkend: het begrotingscriterium,  het misbruik  en oneigenlijk  
gebruikcriterium,  het voorwaardencriterium,  het calculatiecriterium,  het 
valuteringcriterium,  het adresseringscriterium,  het volledigheidscriterium,  het 
aanvaardbaarheidscriterium  en het leveringscriterium.

In  het kader van het getrouwheidonderzoek wordt  al aandacht besteed aan de meeste 
van deze criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel 
beheer zal in het bijzonder aandacht besteed moeten worden aan de volgende 
rechtmatigheidcriteria:  
• het begrotingscriterium
• het misbruik  en oneigenlijk  gebruikcriterium  (M&O-criterium)
• het voorwaardencriterium

Het begrotingscriterium
Het  begrotingscriterium  is verder verfijnd  uitgewerkt   in Kadernota 2009 van het PRPG. 
De belangrijkste inhoudelijke aanpassing betreft  de kanttekening, dat het overschrijden 
van de begroting onrechtmatig  is, maar niet  in alle gevallen hoeft te worden meegewogen 
in het accountantsoordeel. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang hoeverre 
de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid 
en/of gecompenseerd wordt  door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het  



bepalen of begrotingsoverschrijdingen al dan niet  verwijtbaar  zijn, is voorbehouden aan 
de raad.

Het misbruik  en oneigenlijk  gebruikcriterium  (M&O-criterium)
Gemeenten zullen een beleid ter  voorkoming en bestrijding van misbruik  en oneigenlijk  
gebruik  moeten hebben. Het  is aan te bevelen dat het college zich in het jaarverslag en/of 
de toelichting op de jaarrekening verantwoordt  over de opzet, de uitvoering en de 
resultaten van het M&O-beleid. Indien een gemeente geen toereikend M&O-beleid ten 
aanzien van een regeling voert, is er geen sprake van een verantwoord financieel beheer 
ten aanzien van die regeling. In  Beemster is beleid geformuleerd in  de Nota Misbruik  en 
Oneigenlijk  gebruik  gemeente Beemster, welke op 29 maart  2007 door de raad is 
vastgesteld. 

De definitie  van Misbruik  is: “het niet  of tot  te lage bedragen betalen van verplichte 
bijdragen aan de gemeente en het verkrijgen of genieten van een (te hoge) uitkering  door 
het niet, niet  tijdig, niet  juist  of niet  volledig verstrekken van gegevens”.   

De definitie  van Oneigenlijk  gebruik  is: “het volgens de regels van de wet, maar in strijd  
met de bedoeling van de wettelijke bepalingen, geheel of ten dele ontgaan van een 
verplichte betaling aan de gemeente of het genieten van een (te hoge) uitkering.

Misbruik  kan op basis van de bestaande regelgeving worden bestreden op grond van 
“onrechtmatigheid”  en “fraude”. Oneigenlijk  gebruik  kan veelal slechts worden 
voorkomen door het aanpassen van regelgeving.

Het voorwaardencriterium  
Baten, lasten en balansmutaties door een gemeente zijn  aan bepaalde voorwaarden 
verbonden waarop door de accountant  moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen 
vast in wetten en regels van hogere overheden en de eigen gemeentelijke regelgeving. 

Door de raad zijn  in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden opgenomen. 
Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidtoets door de accountant  in  
dit  controleprotocol wordt  het voorwaardencriterium  nader uitgewerkt.  

5. Reikwijdte  accountantscontrole  rechtmatigheidtoetsing
De accountantscontrole op rechtmatigheid is limitatief  gericht  op:

• de naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom “Externe wetgeving” van 
het “Normenkader”  is opgenomen (bijlage 1 van dit  protocol). Dit  uitsluitend voor 
zover het de financiële rechtmatigheid c.q. directe financiële beheershandelingen 
betreffen of kunnen betreffen;

• de naleving van de volgende kaders:
o de begroting
o de financiële verordening ex artikel  212 Gemeentewet;
o de controleverordening ex artikel  213 Gemeentewet
o de verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art.  

213a Gemeentewet;



o de overige kaders zoals opgenomen in  de kolom “Interne regelgeving” van het 
“Normenkader”  (bijlage 2 van dit  protocol). Dit  laatste uitsluitend voor zover 
deze de financiële rechtmatigheid c.q. directe financiële beheershandelingen 
betreffen of kunnen betreffen. Ten aanzien van het voorwaardencriterium  
vindt  voor de interne regelgeving uitsluitend een toets plaats naar de hoogte, 
duur  en doelgroep/object van financiële beheershandelingen, tenzij  tegen 
derden (bijvoorbeeld in toekenningbeschikkingen) aanvullende voorwaarden 
met directe financiële consequenties zijn opgenomen. 

6. Rapportering  accountant
Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert  de accountant  
hierna in het kort  weergegeven als volgt:

Interim- controles
In  de tweede helft  van het jaar  wordt  door de accountant  een zogenaamde interim-
controle uitgevoerd. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt  een verslag 
(managementletter)  uitgebracht  aan het college. Bestuurlijk  relevante zaken kunnen 
aan de gemeenteraad worden gerapporteerd. 

Verslag van bevindingen
Overeenkomstig de Gemeentewet wordt  omtrent  de controle een verslag van bevindingen 
uitgebracht  aan de raad en in  afschrift  aan het college van Burgemeester en 
Wethouders.
In  het verslag van bevindingen wordt  gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het 
financiële beheer en/of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig  financieel 
beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen.

Uitgangspunten voor de rapportagevorm
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht,  gespecificeerd naar de aard van het 
criterium  (begrotingscriterium,  voorwaardencriterium,  etc.).
Fouten of onzekerheden die de rapporteringtolerantie als bedoeld in hoofdstuk  3 van dit  
controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart  overzicht  bij  het verslag 
van bevindingen. De accountant  rapporteert  ook over eventuele bevindingen met 
betrekking  tot  de betrouwbaarheid en de continuïteit  van de door de gemeente 
gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging. 

Controleverklaring  van de onafhankelijke  accountant
In  de controleverklaring  wordt  op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk  
voorgeschreven, de uitkomst  van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien 
van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze controleverklaring  is bestemd voor de 
gemeenteraad, zodat deze de door het College van Burgemeester en Wethouders 
opgelegde jaarrekening kan vaststellen. 

Aldus vastgesteld in  de openbare
vergadering van de raad d.d. 14 februari  
2012



H.N.G. Brinkman  
voorzitter

C.J. Jonges
griffier

Bijlage 1: Inventarisatie  rijks  wet-  en regelgeving

Specifieke  activiteit Wetgeving  extern
Algemeen 
Bestuur  en 
ondersteunende  
processen

Algemeen financieel 
middelenbeheer

o Grondwet
o Burgerlijk  Wetboek
o Gemeentewet
o Besluit  Begroting en Verantwoording
o Wet gemeenschappelijke regelingen
o Algemene Wet Bestuursrecht

Treasurybeheer o Wet financiering decentrale overheden
Arbeidsvoorwaarden en 
personeelsbeleid

o Ambtenarenwet
o Fiscale wetgeving
o Sociale verzekeringswetten
o CAR/UWO

Inkopen en 
contractbeheer

o EU-aanbestedingsregels

Burgerzaken  en 
Belastingen

Burgerlijke  stand en 
afgifte documenten

o Burgerlijk  Wetboek
o Gemeentewet
o Wet GBA
o Wet rechten burgerlijke  stand

OZB o Gemeentewet
o Wet waardering Onroerende Zaken

Toeristenbelasting o Gemeentewet
Grafrechten o Gemeentewet

o Wet op de lijkbezorging
Openbare  orde 
en veiligheid

Handhaving o Gemeentewet



o Winkeltijdenwet
Brandweer en 
rampenbestrijding

o Wet op de veiligheidsregio’s

Brandbeveiligings-
vergunningen

o Gemeentewet 

Vreemdelingen-  
zaken  en 
integratie

Vreemdelingenzaken o Vreemdelingenwet

Integratie o Wet inburgering nieuwkomers
o ROA/VVTV

Verkeer  en 
vervoer

Wegenbeheer o Wegenverkeerswet 1994

o Besluit  administratieve bepalingen 
wegverkeer

o Wet personenvervoer
Groen  en 
milieubeheer

Groenbeheer o Boswet
o Kaderwet  LNV-subsidies

Afvalstoffenbeheer o Gemeentewet
o Wet Milieubeheer

Rioolbeheer en reiniging o Gemeentewet
o Wet op de waterhuishouding
o Waterleidingswet

Milieubeheer o Wet op belastingen op milieugrondslag

Stedelijke  
ontwikkeling,  
wonen  en 
economie

Grondexploitatie o Wet ruimtelijke  ordening
o Besluit  ruimtelijke  ordening
o Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht  (Wabo)

Intensivering  Stedelijke 
Vernieuwing

o Wet ISV

Telecommunicatie o Telecommunicatiewet
Wonen, economie en 
beheer gemeentelijke 
panden en 
accommodaties

o Leegstandswet
o Woningwet
o Huurprijzenwet  woonruimte
o Huisvestingswet
o Huurwet
o Huursubsidiewet
o Wet bevordering eigen woningbezit
o Besluit  woninggebonden subsidies

Zorg, welzijn  en 
sport

Algemeen welzijn  en 
sport

o Welzijnswet

Gehandicaptenzorg o Wet maatschappelijke ondersteuning
o Besluit  maatschappelijke ondersteuning

Kinderopvang o Wet basisvoorziening kinderopvang
Overig o Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Jeugd, onderwijs  
en cultuur

Verzorgen basis- en 
speciaal-onderwijs

o Wet primair  onderwijs
o Wet op basiseducatie



o GOA (gemeentelijk  
onderwijsachterstandenbeleid)

o OALT (Wet Onderwijs  Allochtone 
Levende Talen)

Verzorgen voortgezet 
onderwijs

o Wet op het voortgezet onderwijs
o Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk  onderzoek
o Wet educatie- en beroepsonderwijs

Cultuur  en lokale media o Mediawet
o Wet op het specifiek cultuurbeleid

Volksgezondheid Ambulance vervoer o Wet ambulancevervoer
Ongediertebestrijding o Gemeentewet

Werk  en inkomen Sociale inkomens- 
voorzieningen

o Wet Werk  en Bijstand

o IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk  arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen)

o IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk  arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers)

o Sociale en Fiscale wetgeving
Werkgelegenheid o Wet Werk  en Bijstand
Schuldhulpverlening o Wet op het kredietbeheer

Bijlage 2: Verordeningenregister  gemeente  Beemster

1. DIENSTVERLENING  IN  DE  BEEMSTER

A Algemene regels inkoop en aanbesteding gemeente Beemster 2009 

B Archiefverordening Beemster 1997 (4-9-1997)

C Beheersregeling basisadministratie  persoonsgegevens

D Inspraakverordening Beemster (22-4-2004)

E Nota Misbruik  en Oneigenlijk  gebruik  gemeente Beemster 

F Verordening burgerinitiatief  gemeente Beemster  (22-4-2004)

G Verordening basisadministratie  personen Beemster 2011

H Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

I Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2011 

J
Verordening op het beheer en het gebruik  van de gemeentelijke begraafplaats voor de 
gemeente Beemster 2004 

K Verordening regelende de instelling  van een gemeentelijke erepenning

2. BEEMSTERLING  IN  DE  BEEMSTER

 A Verordening Wet Kinderopvang (9-12-2004)

3. VEILIG  IN  DE  BEEMSTER



A Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010 

B Besluit  Brandveiligheid en Hulpverlening

C Brandbeveiligingsverordening Beemster 2010

D Uitvoeringsbesluit  Algemene plaatselijke verordening (meerdere besluiten)

E Verordening binnentreden ter  uitvoering van noodverordening (27-05-2010)

F Wegsleepverordening Beemster

G Winkeltijdenverordening 

4. WONEN  IN  DE  BEEMSTER

Ruimtelijke  Ordening  / Woningwet

A Bouwverordening

B Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten

C Beleidsnotitie  mantelzorgwoningen

D Monumentenverordening Beemster 1994 

E Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in  planschade

F Verordening onderhoudssubsidie monumenten in  de gemeente Beemster (25-9-1986)



Volkshuisvesting

A Instellingsbesluit  commissie naamgeving

B Nadere regels op de urgentiecommissie Beemster

C
Nadere regels uitvoering Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 
2010

D
Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering 
van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen en ligplaatsen (adressen)

E Verordening VROM startersregeling

5. DE  BEEMSTER  OMGEVING

Milieu
A Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009 

B Uitvoeringsbesluit  Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009 

C
Verordening houdende voorwaarden met betrekking  tot  het verlenen van een 
tegemoetkoming voor het verzamelen van oud-papier  door verenigingen en ouderraden 
van basisscholen te Beemster

D Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2002 

E Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2010

Openbare  hygiëne

6. WERKEN  IN  DE  BEEMSTER

Geen regelingen

7. ACTIEF  IN  DE  BEEMSTER

Onderwijs
A Verordening leerlingenvervoer gemeente Beemster

B Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs  Beemster (23-9-1999)

C Verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs 2008 

D Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Beemster (12-12-1996)

E Verordening overleg lokaal  onderwijsbeleid 

Sport  en recreatie
A Algemene subsidieverordening Beemster 

B Deelverordening waarderingssubsidie

C Verordening openluchtrecreatie



8. ZORG  EN  INKOMEN  IN  DE  BEEMSTER

A

Afstemmingsverordening Wet werk  en bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk  arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(IOAZ) 2011

B Besluit  gemeentelijk  kwijtscheldingsbeleid

C Besluit  Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

D Notitie  bijzondere bijstand + beleidsregels

E Notitie  categoriale bijzonder bijstand aan chronisch zieken

F Notitie  invoeringskader Wwb

G Reïntegratieverordening Wet werk  en bijstand 2004

H Toeslagenverordening Wet werk  en bijstand  2011

I Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Beemster 2008

J Verordening cliëntenparticipatie Wmo 2007 (28-6-2007)

K
Verordening Inrichting  Antidiscriminatie  Wet gemeentelijke 
antidiscriminatievoorzieningen gemeente Beemster (28-10-2010)

L Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk  Beemster 

M Verordening langdurigheidtoeslag

N Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Beemster 2008 

O Maatregelenverordening Wet investeren in  jongeren 2011 

P Verordening Werkleer  aanbod Wet investering in  jongeren 2011

Q Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beemster 2010

R Verordening wachtlijstbeheer Wsw Beemster 2008 (26-6-2008)

S Verordening Wet Inburgering 2011 e.v. 

9. DE  BEEMSTER  ORGANISATIE

Raad(sleden),  burgemeester  en wethouders
A Gedragscode bestuurlijke  integriteit  voor de burgemeester van de gemeente Beemster

B
Gedragscode bestuurlijke  integriteit  voor de leden van de raad en de commissieleden-
niet-raadsleden van de gemeente Beemster

C Gedragscode bestuurlijke  integriteit  voor de wethouders van de gemeente Beemster

D Instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010 (18-02-2010)

E Organisatieverordening gemeente Beemster

F
Reglement  van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Beemster 2010 (18-02-2010)

G Uitkerings- en pensioenverordening wethouders Beemster 

H Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (20-3-2003)

I Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007 (28-6-2008)

J
Verordening regelende de bevoegdheden en de samenstelling  van de raadscommissies 
(12-9-2002)

Commissie bezwaarschriften
A Verordening commissie bezwaarschriften  Beemster 2007 (27-9-2007)



Rekenkamercommissie
A Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Beemster 2005

Personeel
A Bezoldigingsverordening

B Instructie voor de griffier

C Verordening werkgeverscommissie griffie Beemster 2011

D Reiskostenregeling woon-werkverkeer

E Sociaal Statuut

F Spaarloonregeling

G Verordening personeelsbeoordeling (incl. mandaatbesluit)

H CAR/UWO

10. ALGEMENE  DEKKINGSMIDDELEN  EN  ONVOORZIEN

A Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in  een keuze situatie 

B Controleverordening (213 Gw) gemeente Beemster

C Financiële verordening (212 Gw) gemeente Beemster (22-04-2010)

D Treasurystatuut  gemeente Beemster (22-04-2010)

E
Uitvoeringsregeling met betrekking  tot  de heffing en de invordering van gemeentelijke 
belastingen in  de gemeente Beemster 2007

F
Verordening (213a Gw) onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
gemeente Beemster 

G
Verordening inzake werkzaamheden in  verband met de aanleg, instandhouding en 
opruiming  van telecommunicatiekabels

H
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten  2007 

I Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2005

J Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen 2002

K Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2007

L Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2002


