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Normenkader. 
 

Inventarisatie wet - en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de 

gemeente Schagen 

 

In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de 

rechtmatigheidscontrole bij de gemeente Schagen relevante interne wet- en regelgeving.  

Interne regelgeving 

 

Overzicht gescreende verordeningen + beleidsregels 

 

o Inkoop en Aanbestedingsbeleid 2016 gemeente Schagen 

o Inkoopvoorwaarden gemeente leveringen en diensten 

o Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 

o Financiele verordening gemeente Schagen (Artikel 212 Gemeentewet) 

o Controleverordening gemeente Schagen (Artikel 213 Gemeentewet) 

o Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording WMO en 

Jeugdwet 2017   

o Budgetregeling gemeente Schagen 

o Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Schagen 

o Regeling gemeentelijke belastingen 

o Mandaatbesluiten gemeente Schagen 

o Treasurystatuut gemeente Schagen  

o Verordening gemeentelijke basisadministratie personen 

o Sociaal Statuut gemeente Schagen  

o Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2018 

o Verordening afvalstoffenheffing 2018 

o Verordening lijkbezorgingsrechten 2018 

o Verordening forensenbelasting 2018 

o Verordening marktgelden 2018 

o Verordening leges 2018 

o Verordening onroerendezaakbelastingen 2018 

o Verordening precariobelasting 2018 

o Verordening rioolheffing 2018 

o Verordening toeristenbelasting 2018 

o Verordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen 2018 

o Verordening lig- en kadegelden 2018 

o Verordening campergeld  2018 

o Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke 

belastingen 

o Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar, belast met de inning van gemeentelijke 

belastingen 
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De externe wetgeving is niet opgenomen in het normenkader. Uitgangspunt is dat van de 

externe wetgeving alle voorwaarden met betrekking tot financiële beheershandelingen door 

de accountant gecontroleerd dienen te worden. De gemeenteraad heeft geen 

bevoegdheid om voorwaarden van de externe wetgeving uit te sluiten of anders te 

interpreteren. 

 

Daarnaast worden door de Rijksoverheid dan wel andere instanties op grond van deze 

algemene wet - en regelgeving specifieke geldstromen geïnitieerd, bijvoorbeeld in de vorm 

o Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 

o Stagebeleid gemeente Schagen 

o Regeling lokale aanvulling IKB 

o Regeling belastende werkzaamheden gemeente Schagen 

o Regeling Persoonlijk toelage voormalig personeel ‘oud’ gemeente Schagen 

o Reis- en verblijfkosten gemeente Schagen 

o Regeling bedrijfskleding 

o Regeling Byod 

o Regeling vergoeding hulpmiddelen 

o Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de 

gemeente Schagen  

o Verordening ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning Schagen 2013 

o Archiefverordening van de gemeente Schagen 2013 

o Algemene subsidieverordening gemeente Schagen 2018 

o Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Schagen  

o Verordening leerlingenvervoer gemeente Schagen 2015 

o Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2018 

o Verordening recht standplaats woonwagen 2018 

o Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Schagen 2013 

o Verordening Erfgoedcommissie Schagen 2013 

o Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016 

o Bouwverordening Schagen 2017 

o Brandbeveiligingsverordening 2013 

o Verordening VROM Starterslening gemeente Schagen 

o Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 

o Verordening tot vergoeding van het ophalen van oud papier van huishoudens 

o Verordening Kwaliteit Peuterspeelzalen Schagen 

o Verordening Wet kinderopvang (vWk) Schagen 

o Besluit niet-girale betalingen 

o Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Schagen 2016 

o Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Schagen 2017. 

o Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Schagen 2015 

o Beheer verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Schagen 2014 

o Verordening jeugdhulp 2016 

o Re-integratieverordening Schagen 2017 

o Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Schagen 2015 

o Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Schagen 2016 

o Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Schagen 2015 

o Nota rente activa en afschrijvingsbeleid 

o De Kop Werkt! 2017-2020 

o Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 2016 

o Uitvoeringsregeling subsidieregeling energiebesparing bestaande koopwoningen 

2016-2018 

o Uitvoeringsregeling subsidieregeling energiebesparing bestaande koopwoningen 

2018 

o CAR-UWO 
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van subsidies en/of specifieke uitkeringen. Deze specifieke (subsidie) regelgeving is niet in dit 

overzicht opgenomen. Ter zake wordt verwezen naar het Overzicht Specifieke Uitkeringen 

(OSU) dat op de website van het Ministerie van BZK is te vinden www.minbzk.nl.  

 

Voor het verkrijgen van subsidies en/of specifieke uitkeringen moet veelal worden voldaan 

aan de in deze wet - en regelgeving geformuleerde (nadere) voorwaarden, het 

zogenaamde voorwaardencriterium. Wanneer voor het verkrijgen van de geldstromen ook 

gesteund moet worden op gegevens van derden, dan zal inzake de juistheid en volledigheid 

van deze gegevens rekening moeten worden gehouden met mogelijk misbruik en oneigenlijk 

gebruik, het zogenaamde M&O -criterium.  

 

In algemene zin gelden in voorkomende gevallen ook nog andere rechtmatigheidscriteria, 

vaak ook als nadere invulling van het voorwaardencriterium. Het calculatiecriterium, ofwel 

wordt het juiste bedrag berekend, is algemeen geldend wanneer op basis van tarieven of 

normen geldstromen worden verkregen.  

 

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 inzake Europese aanbesteding. Dergelijke 

risico’s kunnen indirect tot geldstromen gaan leiden wanneer bijvoorbeeld schadeclaims 

moeten worden gehonoreerd of op een onjuiste titel verkregen gelden moeten worden 

geretourneerd. 

http://www.minbzk.nl/

