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Herziening Controleverordening
Gemeente Bergen op Zoom

Ons kenmerk
Beh.door
Afdeling

U19-015365
J.G.C. de Jong
Middelen, Financien

Datum
Doorkiesnr.
Bijlage(n)

- 8 NOV. 2019
0164 - 277314
Controleverordening
Gemeente Bergen op
Zoom

Beste leden en burgerleden,
Op 16 juli 2015 heeft u de Controleverordening (artikel 213 gemeentewet) gemeente Bergen op Zoom vastgesteld. Deze
verordening regelt de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. De
controleverordening (artikel 213 gemeentewet) waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de
inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. ln artikel 9 van de verordening is bepaald dat het wij minimaal elke
vier jaar bezien of de Controleverordening moet worden herzien.
De verordening artikel 213 regelt ook de opdrachtverlening richting accountant. ln december wordt aan u een voorstel
vanuit de auditcommissie plus voorgelegd, waarin wordt voorgesteld om de overeenkomst met de huidige accountant
met één jaar te verlengen. Wij zien dan ook op dit moment geen reden om de Controleverordening te herzien.
Landelijk wordt momenteel een standaard rechtmatigheidsverklaring ontwikkeld. Het is de bedoeling dat wij in de
toekomst zelf verantwoording gaan afleggen middels deze verklaring. De externe accountant controleert dan alleen nog
op getrouwheid. Zodra deze ontwikkeling is uitgekristalliseerd kan dit aanleiding zijn om de verordening te herzien.
Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

locosecretaris,

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G
Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal
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Onderwerp
Nummer voorstel
Datum voorstel
Portefeuillehouder(s)
Contactpersoon
Afdeling
Contactpersoon Email
Contactpersoon Telefoon
Programmanummer en -naam

: Verordening art. 213 Gemeentewet (controleverordening)
: RVB15-0047
: 23 juni 2015
A.J.M. Coppens
: Drs. J.E. Dik
: Middelen, Beleid & Control
: J.E.Dik@bergenopzoom.nl
: (0164) 277531
: 1. Bestuurlijk domein

I

Voorstel:
1.

At,

_i;.

DE ,l~C

1 6 JULI 2015

De controleverordening gemeente Bergen op Zoom vast te stellen

Type voorstel:
0
00
00

Kaderstellend
Controlerend
Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
Ja

Nee

Zijn doelen en/of effecten beschreven

0

00

Financiële consequenties

00

0

Inspraakverordening van toepassing

00

0

Communicatieparagraaf:
Het voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de concerncontrollers van Woensdrecht en
Steenbergen. Dit heeft geleid tot een uniforme verordening voor de drie gemeenten als basis voor de
aanbesteding van de accountantsdiensten. Daarnaast is het voorstel afgestemd met het DB, de griffier en de
accountant.
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Raadsvoorstel

Samenvatting:
Met de controleverordening stelt de Raad kaders voor de opdrachtverstrekking ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole aan de accountant. Daarnaast worden de controleverordeningen van Woensdrecht,
Steenbergen en Bergen op Zoom met elkaar in overeenstemming gebracht zodat er een eenduidige basis is
voor opdrachtverstrekking.

Bijlagen: (geef aan of een bo¡lage 1s lll19evoegd of terinzage 1s gelegd
Bijlage nr.
1

benoem en nummer deze bo¡lagen)

Omschrijving
Controleverordening gemeente Bergen op Zoom

Bijgevoegd/Ter inzage
Bijgevoegd
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Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering

: 16 juli 2015

Nummer

: RVB 15-004 7

Onderwerp

: Verordening art. 213 Gemeentewet (controleverordening)

Aan de gemeenteraad,

Voorstel
1.

De controleverordening gemeente Bergen op Zoom vast te stellen

Inleiding
ln november 2014 stelde uw Raad de gewijzigde verordening 212 vast (financiële verordening). Dit is aanleiding
geweest om het totale pakket van financieel georiënteerde verordeningen te actualiseren. Naast de verordening
212 gaat het dan om de verordeningen op grond van artikel 213 en 213a Gemeentewet. Artikel 213 heeft
betrekking op de controleverordening. Hierin wordt de opdrachtrelatie tussen gemeente en accountant geregeld.
De huidige verordening 213 is in 2005 door uw Raad vastgesteld. Op dit moment wordt de aanbesteding voor
de gemeentelijke accountantsdiensten voor het verslagjaar 2016 en verder voorbereid in samenwerking met
Woensdrecht en Steenbergen. Het voorstel voor het programma van eisen zal ook in de vergadering van 16 juli
aan u worden voorgelegd. Om te komen tot een eenduidige basis voor opdrachtverstrekking aan de accountant
is het nodig om de controleverordeningen van de drie gemeenten met elkaar in overeenstemming te brengen.
De aangepaste controleverordening, zoals deze nu aan u wordt voorgesteld, voldoet hieraan.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling
Een actuele, praktische en heldere set aan afspraken over de invulling van artikel 213 Gemeentewet en
daarmee ook een eenduidige basis voor de opdrachtverstrekking aan de accountant voor de gemeenten Bergen
op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen mogelijk te maken.

Uitwerking voorstel
Om te komen tot een actualisatie van de controleverordening heeft een vergelijking plaatsgevonden met de
modelverordening van de VNG en de bestaande controleverordeningen van de gemeenten Woensdrecht en
Steenbergen. Naast een aantal noodzakelijke tekstuele wijzigingen en het lijn brengen van de verordening met
de meest recente inrichting van de organisatie en commissiestructuur, bleken er twee verschillen te bestaan.
Door de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen was geen verlengingsmogelijkheid opgenomen in de
controleverordening. Zij nemen die nu wel op overeenkomstig de verordening van de gemeente Bergen op
Zoom. Dit betekent dat de benoemingstermijn van de accountant blijft bestaan op vier jaar met de
mogelijkheid om met twee keer een jaar te verlengen;
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Raadsvoorstel

ln zowel de modelverordening als de verordeningen van Woensdrecht en Steenbergen is de mogelijkheid
opgenomen tot het voeren van overleg tussen accountant en college, respectievelijk ambtelijke organisatie
over de bevindingen. ln Bergen op Zoom vindt dit overleg in de praktijk wel plaats, maar is niet als zodanig
opgenomen in de verordening. Dit overleg is wenselijk om tot een zo effectief en efficiënt mogelijke
accountantscontrole te komen. Voorgesteld wordt daarom om deze mogelijkheid van overleg over te
nemen vanuit de verordeningen van Woensdrecht en Steenbergen.

Consequenties van het voorstel
Met de controleverordening stelt de Raad kaders voor de opdrachtverstrekking ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole aan de accountant. Daarnaast worden de controleverordeningen van Woensdrecht,
Steenbergen en Bergen op Zoom met elkaar in overeenstemming gebracht zodat er een eenduidige basis is
voor opdrachtverstrekking.

Risico paragraaf
Geidentificeerde risico's
Risico-onderdelen
1. Realiseren maatschappelijke effecten
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak
3. Imago gemeente
4. Algemene en externe omgeving
5. Veiligheid
6. Financiën
7. Juridisch
8. Planning
9. Kwaliteit uitvoering
10. Capaciteit oraanisatie en samenwerking partners

NvT

Laag

Neutraal

Hoog

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Alternatieven
ln principe kan worden volstaan met de bestaande verordeningen voor zover de juiste formulering van
organisatieonderdelen en commissiestructuren worden gevolgd.
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Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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De raad van de gemeente Bergen op Zoom;
gezien het voorstel van het college van 23 juni 2015, nr. RVB15-0047;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden;

BESLUIT:
1.

De controleverordening gemeente Bergen op Zoom vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

1 6 JULI 2015
De voorzitter,

C.J.M. Terstappen

4

14!::-

ïl

\:I
Geme

Bergen op Zoom

-----::>-

. ~

COMMISSIE-ADVIES
Commissie
Datum
Agendapunt
Nummer raadsvoorstel
Naam raadsvoorstel

,fractie'
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A-voorstel

Burger en Bestuur
9 juli 2015
6b
RVB15-0047
Verordening art.213 gemeentewet
(controleverordening)
·' B-voorstél

X

Lijst Linssen

X

WD

X

PvdA

X

D66

X

CDA

X

BSD

X

Groen Links

X

Advies aan de
gemeenteraad

A-stuk

Toezeggingen:

Geen
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ópmerkìngèn:
~t

GBWP

De secretaris,

:
:
:
:
:

-,J.

-

;~~~
~' ;<¡.
,"c;j""1:a~,..

De voorzitter,

.,_

;t, ~ ,: '-·•1<i;~;
;-.;···~y ....

,)l

·.·';·::,'

·)· ::~ '~

~•

,

IRAAD:
VOORSTEL:
Fraetie

16 juli 2015
5c RVB15-0047 Verordening art. 213 gemeentewet (eontroleverordening)
Raadszetels aanwezig

Fractie

VOOR

GBWP

8

7

GBWP

✓

lijst Linssen

5

5

Lijst Linssen

✓

wo

5

5

WD

✓

066

4

4

D66

✓

BSD

4

4

BSD

✓

CDA

3

2

CDA

✓

PvdA

3

3

PvdA

✓

Groen Links

1

1

Groen Links

✓

TEGEN

'
aantal

33

31

meerderheid

17

16

RESULTAAT:

31

o

aangenomen

j

