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Behandeling Rechtmatigheidsverantwoording in de Auditcommissie d.d. 3 december 2020 
 
De Rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten, provincies en ook gemeenschappelijke 
regelingen zou gaan gelden met ingang van het verslagjaar 2021. Dat is nog steeds het 
streven.  
 
De invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording lift mee met Wetsvoorstel Versterking 
decentrale rekenkamers. Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting half april 2021 in de 
Tweede Kamer behandeld. 
 
Zo moet het college van B&W vanaf boekjaar 2021 een rechtmatigheidsverantwoording 
afgeven in de jaarrekening. Om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe wet is voor 
Schagen het Implementatieplan Rechtmatigheidsverantwoording 2021 opgesteld.  
In het plan wordt onder meer aan de gemeenteraad gevraagd om de verantwoordingsgrens 
en de rapporteringstolerantie vast te stellen.  
 
Het onderwerp Rechtmatigheidsverantwoording is behandeld in de Auditcommissie van 3 
december 2020. De Auditcommissie kan zich vinden in de keuzes die nu zijn voorgelegd en 
zo aan te sluiten op wat nu al gebruikelijk is. Dit om verwarring te voorkomen. Bijstelling kan 
na evaluatie altijd nog. 
 
De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording leidt tot een impuls voor de 
verbetering van de kwaliteit van de beheersing van de rechtmatigheid bij decentrale 
overheden.  
 
De gedachte is: het college is altijd al verantwoordelijk voor het in control zijn van de 
organisatie. Maar nu moet het college dit ook expliciet verklaren, te starten met de 
rechtmatigheidsverklaring. De controlerend accountant kijkt hier achteraf naar.  
 
En dat betekent nu gaande het lopend jaar meer aandacht voor de control/rechtmatigheid 
en aandacht hiervoor in de tussenrapportages.  
 
Mocht de wet pas door eventuele vertraging ingaande het boekjaar 2022 ingaan, dan 
beschouwt de Auditcommissie de geschetste aanpak prima van toepassing voor een leer- en 
oefenjaar in het boekjaar 2021. 
 
Tot zover. 
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