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CONTROLEVERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 

(DE VERORDENING EX ARTIKEL 213 VAN DE GEMEENTEWET) 

Wettechnische informatie 

Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

Officiële naam regeling verordening voor de controle op het financieel beheer en op de 
inrichting van de financiële organisatie van het samenwerkings
orgaan Holland Rijn land 2011 

Citeertitel Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2011 
(Verordening ex artikel213 gemeentewet) 

Vastgesteld door Algemeen Bestuur Holland Rijnland 

Onderwerp financiën 

Eigen onderwerp geen 

Opmerking m.b.t. de regeling 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
• Artikel213 Gemeentewet 
• Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
• Artikel 28 Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen 

Datum inwer- Terugwerkende Datum uitwer- Betreft Datum onder-
kingtreding kracht t/m kingtreding tekening 

Bron bekend-
making 

1 januari 2012 1 januari 2011 n.v.t. Nieuwe rege-
ling 

1 januari 2011 

Kenmerk 
voorstel 
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Artikel 1. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. accountant 
een door het algemeen bestuur benoemde: 

• registeraccountant of 
• accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregis

ter als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant

Administratieconsulenten of 
• organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwer

ken, 
belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening. 

b. accountantscontrole 
de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de 
door het algemeen bestuur benoemde accountant van: 

• het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en 

de grootte en samenstelling van het vermogen; 
• het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; 
• het In overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarre

kening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels 
bedoelt in artikel 186 Gemeentewet; 

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

waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld 
op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen. 

c. rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole 
het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de 
vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit ac
countantscontrole decentrale overheden. 

d. qoedkeurinqstolerantie 
De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzeker
heden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder 
dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan 
worden beïnvloed. 

e. rapporterinqstolerantie 
De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voort
vloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering 
plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet 

tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van be

vindingen. De rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoor
beeld 80%, van de goedkeuringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geacht abso-
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fuut bedrag. De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die 

het bestuur specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt 

f. deelverantwoording 
een In opdracht van het algemeen bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde 
verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen het samenwerkingsorgaan, 
welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening. 

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole 

1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te 
benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode 
van 4 jaar. 

2. Het dagelijks bestuur bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding 
van de accountantscontrole voor. 

3. Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het pro
gramma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse ac
countantscontrole opgenomen: 
a. de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) 

bij de controle van de jaarrekening; 

b. de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen om-
vangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties); 

c. de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen; 
d. de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles; 
e. de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering 

en voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar: 
f. de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwij

kende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek 
aandacht dient te besteden; 

g. de producten en of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporte
ringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient 

te besteden. 
4. In afwijking van het gestelde in lid 3, letters f en g kan het algemeen bestuur in het 

programma van eisen opnemen, dat het algemeen bestuur jaarlijks voorafgaand aan 
de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de posten van de jaar
rekening, de posten van de deelverantwoordingen, producten en organisatieonderde
len, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en 
welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren. 

5. De te hanteren goedkeurings- en rapportagetoleranties zijn als volgt: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding 
Fouten in de jaar- �1% >1%<3% -
rekening (% lasten) 
Onzekerheden in de :53% >3%<10% � 10% 
controle (%lasten) 

Afkeurend 
�3% 

-

Voor de rapporteringstolerantie stelt het Algemeen Bestuur als maatstaf dat de accountant 
elke ongecorrigeerde fout of onzekerheid � € 25.000 rapporteert. 
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Artikel 3. Informatieverstrekking door het dagelijks bestuur 

1. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening 
conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de 
accountant voor controle. 

2. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag 
liggende verordeningen/ nota'sr besluiten, deelverantwoordingen, administraties, 
plannen1 overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en 

goed toegankelijk zijn. 

3. Bij de jaarrekening bevestigt het dagelijks bestuur schriftelijk aan de accountant, dat 

alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is 
verstrekt. 

4. Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de controle
verklaring en het verslag van bevindingen voor uiterlijk 1 juli aan het algemeen be

stuur. 
5. Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor behandeling van de 

jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het 
beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het al
gemeen bestuur en de accountant gemeld. 

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole 

1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de 

accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij 
behorende werkzaamheden. 

2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van 

de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder 

voorafgaande kennisgeving uitvoeren. 
3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt perio

diek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de (concern-)controller en 

de coördinator financiën en indien noodzakelijk tussen (een vertegenwoordiger uit) het 
algemeen bestuur, de portefeuillehouder financiën en de secretaris van het samen
werkingsorgaan. 

Artikel 5. Toegang tot informatie 

1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen1 waardepapieren en voor
raden en het inzien van alle boeken1 notulen1 brieven1 computerbestanden en overige 

bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dage

lijks bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn contro
lewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren/ magazijnen, 
werkplaatsen/ terreinen en informatiedragers van het samenwerkingsorgaan. 

2. De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlich
tingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt 

nodig te hebben. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende 
ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen. 

3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voorr dat alle organisatie-eenheden van het sa
menwerkingsorgaan zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat 
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de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige tot
standkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de 

getrouwheid van de daarover verstrekte informatie. 
Artikel 6. Overige controles en opdrachten 

1. Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant op
dracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de 
rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijk
heid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur infor
meert het algemeen bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken op
drachten. 

2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de 

specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het 

dagelijks bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uit
keringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen 
bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van het samenwerkingsorgaan 
is. 

3. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belasting
dienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde contro
le-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een 

accountant, is het dagelijks bestuur bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een 
andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het be
lang van het samenwerkingsorgaan is. 

Artikel 7. Rapportering 

1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet 
afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het 
algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur. 

2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de ac
countant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindin
gen van niet van bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, 

het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, het 
hoofd van de dienst waar de ambtenaar werkzaam is, de (concern-)controller en het 
hoofd financiën dan wel andere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren. 

3. De controleverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het 
algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de 
mogelijkheid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren. 

4. De accountant bespreekt, indien daar behoefte aan is, voorafgaand aan het algemeen 
bestuursbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met (een voor 
dit doel door het algemeen bestuur ingestelde vertegenwoordiging van) het algemeen 
bestuur. 

Artikel 8. Intrekking oude regeling 

De Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland vastgesteld door het Alge
meen Bestuur op 14 december 2004, wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze 

verordening ingetrokken. 
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Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 met dien verstande 

dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoor

dingen) van het verslagjaar 2011 en later, in werking op 1 januari 2012. 

Artikel 10. Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als "Controleverordening samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 2011". 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwer

kingsorgaan Holland Rijnland op 14 december 2011 

de voor:7ittec, 

R. v't n Netten IFU.J� Lenferink 
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Toelichting oo de artikelen 

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole 
Na afloop van ieder begrotingsjaar moet het dagelijks bestuur verantwoording afleggen aan 
het algemeen bestuur over het gevoerde bestuur door overlegging van de jaarrekening en het 
jaarverslag (artikel 197, lid 1 Gemeentewet). Voor het overleggen van deze stukken aan het 
algemeen bestuur moeten de jaarrekening door een bevoegd accountant zijn gecontroleerd 
(artikel 197, lid 2 Gemeentewet). De accountant controleert de jaarrekening in opdracht van 
het algemeen bestuur. Het is dan ook het algemeen bestuur, die de accountant aanwijst (arti
kel 213, lid 2 Gemeentewet). Het algemeen bestuur is echter niet het bestuursorgaan, dat de 
overeenkomst met de accountant ondertekent. Het is de voorzitter, die de overeenkomst voor 
de accountantscontrole met de accountant moet sluiten. De voorzitter vertegenwoordigt het 
samenwerkingsorgaan in en buiten rechte, luidt het derde lid van artikel 21 Gemeenschappe
lijke regeling Holland Rijnland. 

Een bevoegd accountant voor de controle van de jaarrekening is een registeraccountant, een 
accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als be
doeld in het derde lid van artikel 36 Wet op de Accountant-Administratieconsulenten of een 
organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken. Het 
zevende lid van artikel 213 Gemeentewet zegt, dat de bevoegde accountant in gemeentelijke 
dienst kan worden aangesteld. Wel dient dan de benoeming, schorsing en het ontslag van de 
accountant door het algemeen bestuur te geschieden. 

Artikel 2 van de verordening regelt de opdrachtverlening van de accountantscontrole van de 
jaarrekening. Het eerste lid legt de periode van de verbintenis met de accountant voor de 
controle van de jaarrekening vast. Het tweede lid regelt dat het dagelijks bestuur verant
woordelijk is voor de uitvoering van de aanbesteding van de accountantscontrole van de jaar
rekening. De periode van de verbintenis met de accountant uit het eerste lid impliceert niet 
dat daarna van accountant wordt gewisseld. De accountant maakt bij de nieuwe aanbesteding 
wederom kans op de opdracht. Een algemeen bestuur die per periode wil wisselen van contro
lerend accountant zal hierbij met de aanbesteding rekening moeten houden, door de controle
rend accountant van de afgelopen periode uit te sluiten. 

Voor de accountantscontrole geldt het Besluit accountantscontrole decentrale overheden dat 
krachtens het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet door de minister is vastgesteld. Het 
Besluit accountantscontrole decentrale overheden bevat onder andere regels voor de om
vangsbasis en goedkeuringstoleranties voor de controleverklaring en de rapporteringstoleran
tles voor het verslag van bevindingen. 

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtoleran
tie(s) opgenomen zoals door de het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
zijn vastgesteld. 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 
Fouten in de jaar- �1% >1%<3% - :;:::3% 
rekening (% lasten) 
Onzekerheden in de �3% >3%<10% :;::: 10% -
controle (%lasten) 

Voor de rapporteringstolerantie stelt het Algemeen Bestuur als maatstaf dat de accountant 
elke ongecorrigeerde fout of onzekerheid :;::: € 25.000 rapporteert. 
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Voor de begrippen goedkeuringstolerantie en rapporteringstolerantie en de mogelijkheden die 
het algemeen bestuur daarmee heeft wordt hier verwezen naar het onderdeel Inleiding in dit 
hoofdstuk. In het derde lid van artikel 2 wordt invulling gegeven aan het gebruik van de mo
gelijkheden van het algemeen bestuur met betrekking tot de nadere bepaling van de toleran
ties. Ze moeten al bij de aanbesteding van de accountantscontrole worden bepaald en zo
doende worden opgenomen in het programma van eisen. Een aanscherping van de eisen door 
het algemeen bestuur zal in veel gevallen leiden tot een hogere prijsstelling door de accoun
tant(s). Daarnaast zijn onder dit lid aanvullende zaken opgenomen over eisen die het alge
meen bestuur kan stellen aan de werkzaamheden van de accountant, zoals aanvullende in
richtingseisen voor het verslag van bevindingen en aanvullende extra rapportages en contro
les. 

Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de 
geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is- voor zover het de 
begratingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De over
schrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het Algemeen Bestuur Voor de 
afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begratingsoverschrijding past bin
nen het door het algemeen bestuur geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door 
aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen àf respectievelijk welke begra
tingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan het Algemeen Be
stuur. Overigens werken begratingsonrechtmatigheden niet door naar het accountantsoor
deeL Eventuele materiële begratingsafwijkingen zullen daarom niet in de accountantsverkla
ring vermeld worden, maar wel in het verslag van bevindingen worden gerapporteerd. 

Conform het Programma van Eisen valt onder de accountantscontrole de controle op de ge
trouwheid van de gemeenterekening, op de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmuta
ties, op de overeenstemming met bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen 
regels, alsmede op de inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie. 
De controlewerkzaamheden betreffen derhalve ook de administratieve organisatie en (verbij
zonderde) interne controle. Als referentiekader gelden hierbij de (Gemeente)wet, het Besluit 
Begroting en Verantwoording, het Besluit Accountantscontrole decentrale overheden , richtlij
nen in het kader van de single audit, wettelijke regelingen, controleprotocollen van de diverse 
departementen, besluiten, verordeningen, gemeentelijke voorschriften en richtlijnen van Hal
land Rijnland. 

Mogelijk zal het algemeen bestuur de onderdelen van de jaarrekening, de onderdelen van 
deelverantwoordingen en organisatieonderdelen van het samenwerkingsorgaan jaar op jaar 
willen vaststellen. Dit daar het algemeen bestuur dan rekening kan houden met gewijzigde 
politieke omstandigheden. Hierin voorziet het vierde lid van artikel 2. Het is raadzaam om ook 
hierover bepalingen in het programma van eisen bij de aanbesteding en opdrachtverlening op 
te nemen. 

Het is mogelijk dat het bedrag dat is gemoeid met de accountantscontrole van de jaarreke
ning zo hoog is, dat de accountantscontrole Europees moet worden aanbesteed. Dit hangt 
natuurlijk ook af van de contractsduur, die met de accountant wordt aangegaan. Bij een lan
gere contractsduur zal de prijs van het contract eveneens hoger zijn. Bij Europese aanbeste
ding zijn het de selectiecriteria en de bijbehorende wegingsfactoren, die uiteindelijk de selec
tie van de accountant voor de controle van jaarrekening bepalen. Het algemeen bestuur is het 
bestuursorgaan, dat de accountant aanwijst en dat dus de selectiecriteria en de bijbehorende 
wegingsfactoren moet vaststellen. 
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Artikel 3. Informatieverstrekking door het dagelijks bestuur 
In de nieuwe gedualiseerde verhoudingen Is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de 
samenstelling van de jaarrekening en het jaarverslag. Ten opzichte van het algemeen bestuur 
is het dagelijks bestuur ook verantwoordelijk voor de samenstelling van eventuele door het 
algemeen bestuur geëiste deelverantwoordingen. Artikel 3 van de verordening regelt de ver
plichtingen van het dagelijks bestuur voor de verstrekking van de achterliggende informatie 
aan de accountant. 

Voor de controle van de jaarrekening doet de accountant onderzoek naar de achterliggende 
bescheiden. Het tweede lid draagt aan het dagelijks bestuur op deze achterliggende beschei
den goed toegankelijk ter inzage aan de accountant beschikbaar te stellen. 

Het derde lid is een optioneel lid. Het verplicht het dagelijks bestuur een verklaring af te ge
ven aan de accountant, waarin het dagelijks bestuur verklaart geen informatie die van belang 
is voor de beoordeling van de jaarrekening, te hebben achtergehouden. De verklaring wordt 
ook wel een LOR (Letter Of Representation) genoemd. Hoewel het een algemeen gebruik is, is 
het geen wettelijke verplichting, dat het dagelijks bestuur een dergelijke verklaring verstrekt. 

In het vierde lid wordt een uiterlijke datum aan het dagelijks bestuur gesteld voor de overleg
ging van de gecontroleerde jaarrekening aan het algemeen bestuur. De jaarrekening moet 
namelijk binnen twee weken na vaststelling, maar in elk geval voor 15 juli worden toegezon
den aan gedeputeerde staten (artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen). Voor deze da
tum, 1 juli, moet de jaarrekening door het algemeen bestuur zijn behandelt en moet een 
eventuele erop volgende indemniteitsprocedure (artikel 198 Gemeentewet) zijn doorlopen en 
de jaarrekening wel of niet zijn vastgesteld. 

De accountant verzendt de controleverklaring en het verslag van bevindingen rechtstreeks 
aan het algemeen bestuur. Het tweede lid van artikel 197 Gemeentewet bepaalt echter, dat 
het dagelijks bestuur bij de overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag aan het alge
meen bestuur daarbij moet toevoegen de controleverklaring en het verslag van bevindingen. 

Het vijfde lid van het artikel gebiedt het dagelijks bestuur alle informatie die van invloed is op 
het beeld van de jaarrekening en pas na de afgifte van de controleverklaring, maar voor de 
vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur bekend 
is geworden, terstond te melden aan het algemeen bestuur en de accountant. Het sluit ver
rassingen tijdens het algemeen bestuursbehandeling uit. 

Artikel 4. Uitvoering controle 
Artikel 4 van de verordening regelt de bevoegdheidsverdeling tussen de accountant en het 
dagelijks bestuur ten aanzien van de inrichting van de accountantscontrole. De accountant is 
leidend ten aanzien van de inrichting van de accountantscontrole. Hij mag zelfs onaangekon
digd controles uitvoeren. Het dagelijks bestuur is hierin volgend. Wel moet er ter bevordering 
van een soepele accountantscontrole periodiek overleg worden gevoerd tussen de accountant 
en de verschillende vertegenwoordigers van het samenwerkingsorgaan. Ook is uitwisseling 
van informatie gewenst over specifieke aandachtsgebieden bij de accountantscontrole. 

Artikel 5. Toegang tot informatie 
In het vorige artikel hebben we gezien dat de accountant leidend is voor wat betreft de inrich
ting van de accountantscontrole. Om een goede controle uit te voeren moet hij echter ook 
onbelemmerd onderzoek kunnen doen. Artikel 5 van de verordening kent de bevoegdheid om 
onbelemmerd onderzoek te doen toe aan de accountant. Dit natuurlijk met in achtneming van 
de afspraken met het algemeen bestuur, zoals neergelegd in het programma van eisen bij de 
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aanbesteding. Het artikel legt aan het dagelijks bestuur de plicht op om er voor te zorgen, dat 
de accountant een onbelemmerde toegang heeft tot alle burelen van het samenwerkingsor
gaan en de ambtenaren van het samenwerkingsorgaan volledig meewerken aan de accoun
tantscontrole. 

Artikel 6. Overige controles en opdrachten 
Naast de controle van de jaarrekening zijn er meer werkzaamheden binnen het samenwer
kingsorgaan die de inzet van een accountant (kunnen) vereisen. Zo eisen ministeries voor de 
verantwoording over de uitvoering van de medebewindstaken door gemeenten (specifieke 
uitkeringen) vaak een aparte controleverklaring. De aanwijzing van de accountant voor onder 
andere dit soort accountantscontroles is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Ook kan 
het dagelijks bestuur besluiten om advieswerkzaamheden uit te besteden aan de door het 
algemeen bestuur benoemde accountant. Het betreft hier vanzelfsprekend advieswerkzaam
heden die samenhangen met de natuurlijke adviesfunctie van de accountant die de onafhan
kelijkheid van de accountant niet in gevaar brengen. 

Het eerste lid van artikel 6 van de verordening regelt hoe het dagelijks bestuur moet omgaan 
met de uitbesteding van "advieswerkzaamheden" zoals de verbetering van de administratieve 
organisatie, aan de door het algemeen bestuur benoemde accountant. Door deze werkzaam
heden te gunnen aan de door het algemeen bestuur benoemde accountant kan de onafhanke
lijkheid en daarmee de integriteit van de accountant ten aanzien van zijn controlewerkzaam
heden voor het algemeen bestuur in het geding komen. Op de loer liggende belangenver
strengeling tussen het dagelijks bestuur en accountant kan mogelijk een weerslag hebben op 
de kwaliteit van de controle van de jaarrekening. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarbij de 
accountant bij de accountantscontrole zijn eigen werk moet controleren. Het lid bepaalt, dat 
het dagelijks bestuur voor advieswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de 
bestuurlijke informatieverzorging of de rechtmatigheid, de door het algemeen bestuur be
noemde accountant kan inschakelen. Indien het dagelijks bestuur dit voornemen heeft, dient 
hij het algemeen bestuur hier vooraf over te informeren. Dit biedt het algemeen bestuur de 
mogelijkheid om over de desbetreffende uitbesteding van werkzaamheden zijn oordeel te 
vormen en zijn bedenkingen aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Overigens wordt de 
accountantswetgeving op het gebied van dit soort advieswerkzaamheden de komende jaren 
aangescherpt. 

Het tweede en het derde lid regelen, dat het dagelijks bestuur voor de overige controlewerk
zaamheden in het algemeen de door het algemeen bestuur benoemde accountant inschakelt. 
Het dagelijks bestuur mag hiervan afwijken indien dit in het belang van het samenwerkings
orgaan is. De accountant die de jaarrekening controleert, is vaak bekend met de administra
ties. Daarbij kunnen controles van de jaarrekening en controles van medebewindstaken tege
lijkertijd door één accountant worden uitgevoerd (single audit). Dit levert een aanzienlijke 
besparing op. In bepaalde gevallen is inschakeling van een andere accountant raadzaam en 
soms zelfs onoverkomelijk. De reden hiervoor kan van prijstechnische aard zijn, maar ook van 
bijvoorbeeld organisatorische aard (zo kunnen de controlewerkzaamheden gemeenschappe
lijke activiteiten met een andere gemeente betreffen en de accountantscontrole hiervan door 
de accountant van de andere gemeente worden uitgevoerd). De verordening regelt dat het 
dagelijks bestuur in deze gevallen vrij is in de keuze van de accountant. 

Artikel 7. Rapportering 
Het derde en vierde lid van artikel 213 Gemeentewet regelt de rapportering en de Inhoud 
daarvan van de accountant aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Aanvullend 
daarop kan het algemeen bestuur in zijn programma van eisen bij de aanbesteding aanvul-
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lende inhoudelijke eisen stellen, maar ook aanvullende rapporteringen van de accountant ver
langen (artikel 2, lid 3, letters c & e van deze verordening). Artikel 7 regelt aanvullende zaken 
aangaande de rapportering op grond van de door de accountant uitgevoerde controles. Zaken 
die dan natuurlijk wel in het programma van eisen bij de aanbesteding moeten worden gere
geld. 

Naast de uiteindelijke eindcontrole van de jaarrekening verricht de accountant meestal meer
dere controles. Dit kunnen door het algemeen bestuur in het programma van eisen van de 
aanbesteding opgenomen tussentijdse controles (interim-controles) zijn. Het eerste lid van 
artikel 7 regelt, dat het dagelijks bestuur in elk geval bij geconstateerde afwijkingen door de 
accountant die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring bij de jaarreke
ning, een afschrift krijgt van de schriftelijke mededeling hierover aan het algemeen bestuur. 
Dit opdat het dagelijks bestuur (in overleg met het algemeen bestuur en de accountant) mo
gelijk nog tijdig maatregelen tot herstel kan treffen. 

Het tweede lid van artikel 7 regelt, dat het management een rapportage krijgt van de door de 
accountant uitgevoerde (deel)controles. In deze rapportage worden kleine afwijkingen en 
tekortkomingen die niet leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring en niet 
van bestuurlijk belang zijn, aan het management meegedeeld. Het gaat hierbij om bijvoor
beeld opmerkingen over (kleine) rubriceringfouten en (kleine) onvolkomenheden in de admi
nistratieve organisatie, welke eenvoudig in onderling overleg met het management van het 
samenwerkingsorgaan kunnen worden opgelost. Het management kan op grond van de rap
portage actie ondernemen voor herstel van de afwijkingen en onvolkomenheden. 

Voorts is in het artikel een lid opgenomen voor de procedure van hoor en wederhoor. De con
stateringen in het verslag van bevindingen worden voorafgaand aan verzending van de con
troleverklaring en het verslag van bevindingen aan het algemeen bestuur door de accountant 
besproken met het dagelijks bestuur. Het geeft het dagelijks bestuur de mogelijkheid kantte
keningen te plaatsen bij de constateringen in het (concept-)verslag van bevindingen. 

Tot slot in het vierde lid van dit artikel opgenomen, dat de accountant zijn verslag van bevin
dingen aan het algemeen bestuur mondeling toelicht. 

Artikel 8. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in de plaats van de vorige op grond van artikel 213 Gemeentewet 
(oud) opgestelde verordening. De nieuwe verordening 213 Gemeentewet moet binnen twee 
weken na vaststelling door het dagelijks bestuur naar gedeputeerde staten worden verzonden 
(artikel 214 Gemeentewet). 

Artikel 9. Citeertitel 

In dit artikel wordt de naam gegeven waarmee in stukken naar deze verordening kan worden 
verwezen. 
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Bijlage 1: 
Inventarisatie wet- en regelgeving i.h.k.v de rechtmatigheidcontrole 

In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de recht
matigheidcontrole relevante algemene wet- en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt wor
den gelezen: In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt 
met de aanduiding van programma's en/ of producten. In de tweede kolom wordt een en an
der nader uitgewerkt naar de specifieke activiteiten welke onder zo 'n programma/product 
vallen. In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsen algemene wet- en regelgeving aan
gegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de finan
ciële organisatie van de gemeenschappelijke regeling. Het feitelijke toetsingkader voor een 
specifieke geldstroom moet echter veelal nog nader worden uitgewerkt. Voor subsidies van en 
voor derden worden bijvoorbeeld nadere subsidieregels opgesteld. 
De randvoorwaarden waarbinnen uitgaven (lasten) mogen worden (aan)gedaan worden onder 
meer ontleend aan de begroting, de financiële verordening en het delegatie en mandaatbe
sluit. 
De eigen verordeningen met een direct financieel belang zijn uitgewerkt in de kolom wetge
ving intern. 
Het financiële belang van de onderhavige wet- en regelgeving wordt uiteraard mede bepaald 
door de omvang van de geldstroom die daarmee direct is gemoeid. Daarnaast zijn echter de 
potentiële risico's van belang welke kunnen ontstaan wanneer relevante wet- en regelgeving 
niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld op het gebied van Europese aanbesteding. Dergelijke risi
co's kunnen indirect tot geldstromen gaan leiden wanneer bijvoorbeeld schadeclaims moeten 
worden gehonoreerd of op een onjuiste titel verkregen gelden moeten worden geretourneerd. 

Programma's Specifieke Wetgeving extern Regelgeving in-

activiteit tern 

Bestuur en onder- Algemeen financieel Grondwet Verordening ex art 
steunende pro- middelenbeheer Burgerlijk Wetboek 212: financieel be-
cessen Gemeentewet leid, beheer en in-

Besluit Begroting en richting financiële 
Verantwoording organisatie 
Wet gemeenschappe- Verordening ex art. 
iijke regelingen 213: controle 
Algemene Wet Be- Mandaatregeling 
stuursrecht 

Treasu rybeheer Wet financiering de- Treasurystatuut 
centrale overheden 

Arbeidsvoorwaarden Ambtenarenwet 
en personeelsbeleid Fiscale wetgeving 

Sociale verzekerings-
wetten 
CAR/UWO 

Inkopen en contract- EU-aanbestedings- Geen 
beheer reqels 

Ruimte Beheer BWS-budget Besluit Woninggebon- Verordening Wo-
den Subsidies (BWS) ninggebonden Sub-

sidies Holland Rijn-
land 2005 
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Verkeersveiligheid en Brede Doel Uitkering 
cvv Verkeer en Vervoer 
Programma Samenle- Algemene Subsidie-
ving van de provincie verordening provincie 

Zuid Holland (project-
subsidie) 

Volwasseneneducatie Wet Volwassenenedu-
ca tie 
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