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Bestuurlijke context
Het normenkader financiële rechtmatigheid betreft de inventarisatie van de relevante regelgeving van de
EU, het rijk en de gemeente ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. Daarbij
moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, voor
zover het handelingen betreft waaruit financiële gevolgen voortkomen die in de jaarrekening dienen te
worden verantwoord.

Deze inventarisatie bestaat uit de externe wet- en regelgeving en de gemeentelijke regelgeving. Met het
opstellen van het normenkader behoort aan de accountant een volledig overzicht van de relevante wet-
en regelgeving te worden geboden.

Vanwege de WMO-problematiek stellen we de raad voor in overleg met de accountant de artikelen 6
vijfde en zesde lid en artikel 34 en 35 van de WMO-verordening voor de controle van de jaarrekening
2007 op financiële rechtmatigheid buiten beschouwing te laten..
De betreffende bepalingen gaan over de terugvordering van ten onrechte verstrekte budgetten of
voorzieningen.

Raadsparagraaf:
De raad hoeft het normenkader niet expliciet vast te stellen, maar kan het bevestigen door het voor
kennisgeving aan te nemen. Aangezien de raad wel de mogelijkheid moet hebben het overzicht aan te
vullen is er voor gekozen het normenkader aan de raad ter goedkeuring voor te leggen.

De Auditcommissie heeft de conceptstukken gezien en geeft daarover haar advies. Dit advies wordt,
zodra het beschikbaar is, bij de stukken gevoegd.
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Advies van de auditcommissie ten aanzien van het normenkader rechtmatigheid 2007.

In de vergadering van de auditcommissie van woensdag 14 november 2007 lag het “Normenkader 
rechtmatigheid 2007” voor.

De auditcommissie adviseert de raad om dit normenkader te gebruiken als uitgangspunt van de
rechtmatigheidscontrole 2007. Bij dit positieve advies voegt de commissie de volgende
kanttekeningen toe.

1. Het is voor de auditcommissie niet mogelijk om vast te stellen of dit normenkader uitputtend
is. Er is echter ook geen reden om aan te nemen dat er regelingen zijn vergeten. Dit jaar
accepteren wij de verkregen informatie als een gegeven. Met oog op de komende jaren wil de
auditcommissie zich in één van haar volgende vergaderingen op de hoogte laten stellen van
het proces en werkwijze bij de totstandkoming van het normenkader.

2. In het besluit wordt voorgesteld om een aantal artikelen uit de WMO verordening buiten
beschouwing te laten bij de controle van de jaarrekening 2007 op financiële rechtmatigheid.
Het gaat om artikel 6, lid 5 en 6 en de artikelen 34 en 35. Die bepalingen gaan over de
terugvordering van ten onrechte verstrekte budgetten of voorzieningen. De auditcommissie
heeft hier moeite mee. De accountant heeft ons verteld dat de problemen vooral zitten bij de
zorgleveranciers en niet bij de Haarlemse gemeente. Het is een probleem dat zich in veel
gemeenten voordoet vanwege de snelle invoering van de WMO. De auditcommissie adviseert
om hier voor één jaar mee akkoord te gaan. Het bij de formele toetsing buiten beschouwing
laten van een aantal cruciale artikelen uit de WMO-verordening, wil niet zeggen dat de
accountant geen aandacht zal besteden aan de WMO. In tegendeel. We hebben afgesproken
dat de WMO voor de accountant bij de controle juist een extra aandachtspunt zal zijn.



Onderwerp: normenkader financiële rechtmatigheid 2007

1 Inhoud van het voorstel

Het normenkader financiële rechtmatigheid (bijlage) betreft de inventarisatie van de
relevante regelgeving van de EU, het rijk en de gemeente voor de jaarlijkse
rechtmatigheidscontrole door de accountant. Bij die controle moet worden
vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen,
voor zover het handelingen betreft waaruit financiële gevolgen voortkomen die in
de jaarrekening dienen te worden verantwoord.

Het normenkader, ofwel de inventarisatie van financiële beheershandelingen,
bestaat uit de externe wet- en regelgeving en de gemeentelijke regelgeving, waarbij
verordeningen, kaderstellende beleidsnota’s en regelingen worden onderscheiden. 
Met het opstellen van het normenkader behoort aan de accountant een volledig
overzicht van de relevante wet- en regelgeving te worden geboden.

Het normenkader 2007 is ten opzichte van 2006 enigszins aangepast. Er is
onderscheid gemaakt tussen wetten en gedelegeerde regelgeving (van het Rijk).
Daarnaast zijn vanwege de overzichtelijkheid in de laatste kolom zowel
kaderstellende nota’s als relevante collegebesluiten opgenomen waarvan het college 
voorstelt deze in het normenkader op te nemen. Het voorgaande jaar waren dit nog
twee kolommen.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming

De accountantsverklaring bij de jaarrekening van gemeenten bevat een oordeel over
het getrouwe beeld en de rechtmatigheid. Reden hiervoor is dat het rechtmatig
omgaan met publieke middelen zo belangrijk is dat overheden ook moeten kunnen
laten zien dat ze rechtmatig met hun middelen omgaan.

Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole
In het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) wordt
onderscheid gemaakt tussen het juridische begrip rechtmatigheid en de
rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole. Het juridische begrip
rechtmatigheid heeft betrekking op alle geldende wetten en regels. Rechtmatigheid
is dan het handelen in overeenstemming met alle wetten en regels. Het begrip
rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole is een minder omvattend
begrip.

Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke
relatie met het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, lasten en
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant hoeft niet vast te
stellen of álle handelingen binnen de provincie of gemeente conform de geldende
wet- en regelgeving zijn verricht. De aandacht blijft beperkt tot die handelingen
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waaruit financiële gevolgen voortkomen die als baten, lasten en/of balansmutaties
in de jaarrekening dienen te worden verantwoord. Met andere woorden: het gaat om
de financiële beheershandelingen.

Normenkader
Het normenkader voor een rechtmatigheidcontrole betreft de inventarisatie van de
voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de
gemeente zelf. De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen
regelgeving; met name verordeningen.

WMO-problematiek
Eerder is de raad geïnformeerd over de problematiek rond de uitvoering van de
WMO. Deze problematiek heeft ook gevolgen voor het oordeel over de
rechtmatigheid van de uitgaven van de gemeente.
Het blijkt dat het op dit moment niet objectief is vast te stellen dat de uitgaven ten
behoeve van de WMO rechtmatig zijn gedaan. Hierdoor is de kans aanwezig dat de
onzekerheid van de rechtmatigheid van de uitgaven zo hoog is dat de
tolerantiegrens wordt overschreden.
Aangezien de oorzaak van het niet objectief kunnen vaststellen van de
rechtmatigheid van de uitgaven niet zozeer bij de gemeente zelf ligt, maar bij de
instellingen die de zorg verlenen, is overleg gepleegd met de accountant over de
vraag hoe de gemeente hier mee om moet gaan.
Uit dit overleg is als voorstel naar voren gekomen om een aantal specifieke
bepalingen uit de WMO-verordening voor wat betreft de gevolgen van deze
bepalingen voor de rechtmatigheidsbeoordeling buiten werking te stellen.
De accountant stemt hiermee in.
Het gaat om de artikelen 6, het vijfde en zesde lid en de artikelen 34 en 35 van de
WMO-verordening. Deze bepalingen hebben betrekking op de terugvordering van
ten onrechte verstrekte budgetten of voorzieningen.

Voor alle duidelijkheid wil het college benadrukken dat het buiten werking stellen
van die bepalingen voor de rechtmatigheidscontrole niet tot gevolg heeft dat die
bepalingen van de verordening niet geldig zijn, maar dat de accountant die
specifieke bepalingen uitzondert bij het toetsen van de rechtmatigheid van de
financiële beheershandelingen.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Het normenkader financiële rechtmatigheid (bijlage) betreft de inventarisatie van de
relevante regelgeving voor de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door de
accountant. Bij die controle moet worden vastgesteld dat baten, lasten en
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, voor zover het handelingen
betreft waaruit financiële gevolgen voortkomen die in de jaarrekening dienen te
worden verantwoord.
Met het opstellen van het normenkader behoort aan de accountant een volledig
overzicht van de relevante wet- en regelgeving te worden geboden.

Doel van de bespreking in de commssie is een advies aan de raad te geven met
betrekking tot het voorliggende normenkader. Als inventarisatie van “relevante 
financiele beheershandelingen”zijn de opgenomen regelingen niet uitputtend, maar
een selectie.



Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, ziet het college graag dat de gemeenteraad
zijn goedkeuring geeft aan de gekozen inventarisatie en legt het derhalve ter
instemming aan de raad voor. De raad kan indien gewenst voorstellen doen voor de
verdere verfijning van het normenkader.

4 Financiële paragraaf
Dit voorstel heeft geen financiele gevolgen. Wel kan het niet tijdig vaststellen
gevolgen hebben voor het oordeel van de accountant over de (totstandkoming van)
de rechtmatigheidstoets over het begrotingsjaar 2007.

5 Planning
De Auditcommissie heeft op basis van de conceptstukken een advies geformuleerd.
Dit is als bijlage bij de stukken gevoegd.
Het normenkader 2007 dient nog dit jaar te worden vastgesteld. Wij stellen voor het
normenkader in de gemeenteraad van 13 december 2007 vast te stellen.

Wij stellen de raad voor:

1. In te stemmen met het normenkader financiële rechtmatigheid 2007 dat als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.

2. Te besluiten dat de het vijfde en zesde lid van artikel 6 en de artikelen 34 en 35
van de in het normenkader opgenomen Verordening voorzieningen Wet
maatschappelijke ondersteuning over 2007 buiten werking blijven voor de
controle van de rechtmatigheid door de accountant.

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met het normenkader financiële rechtmatigheid 2007 dat als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.

2. Te besluiten dat de het vijfde en zesde lid van artikel 6 en de artikelen 34 en 35
van de in het normenkader opgenomen Verordening voorzieningen Wet
maatschappelijke ondersteuning over 2007 buiten werking blijven voor de
controle van de rechtmatigheid door de accountant.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter
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Normenkader financiële rechtmatigheid 2007 gemeente Haarlem (bijlage bij raadsstuk)
Overzicht regelgeving

1. Bestuur en Algemeen Beleid
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Gemeentelijke Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Algemeen
bestuur

• Gemeentewet
• Alg. pensioenwet

politieke ambtsdragers

• Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris
• Rechtspositiebesluit wethouder
• Regeling rechtspositie wethouders
• Rechtspositiebesluit raads- / commissieleden
• Rechtspositiebesluit burgemeesters
• Regeling rechtspositie burgemeesters
• Circulaire bezoldiging, eindsjaarsuitkering, eenmalige

uitkering burgemeesters en wethouders, en vergoeding
raadsleden en commisieleden

• Verordening op de wijkraden
• Verordening burgerinitiatief
• Geldelijke voorzieningen raadsleden,

wethouders, commissieleden en fracties

Burgerlijke stand
en afgifte
documenten

• Wet GBA
• Gemeentewet
• Burgerlijke wetboek
• Wet rechten burgerlijke

stand
• Paspoortwet
• Wegenverkeerswet
• Wet op de justitiële en

strafvorderlijke
gegevens

• Leges besluit akten burgerlijk stand
• Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
• Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
• Regeling periodieke audit GBA
• Besluit paspoortgelden
• Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
• Aanwijzing paspoortsignalering
• Circulaire misbruik met reisdocumenten (artikel 24, onder b

van de Paspoortwet)
• Kentekenreglement
• Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen
• Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen
• Regeling gegevensverstrekking rijbewijzenregister
• Regeling gehandicaptenparkeerkaart
• Regeling gelijkwaardige keuringen
• Regeling vaststelling tarief rijbewijzen
• Reglement rijbewijzen

• Verordening GBA
• Legesverordening 2007

Belasting
algemeen

• Gemeentewet
• Algemene wet inzake

rijksbelastingen c.a.
• Invorderingswet 1990

• Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing
• Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
• Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen

1994
• Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende

zaken

• Tarievenverordening / tabel 2007
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1. Bestuur en Algemeen Beleid
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Gemeentelijke Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

• Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
• Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en

gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
• Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering

waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
• Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
• Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering

onroerende zaken
• Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en

invorderingsrente bij belastingen
• Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
• Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Onroerende en
roerende zaken

• Wet waardering
Onroerende Zaken

• Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende
zaken

• Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
• Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en

gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken
• Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering

waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
• Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
• Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering

onroerende zaken

• Verordening OZB 2007
• Verordening belasting op roerende woon-

en bedrijfruimten 2007

2. Veilige samenleving
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Handhaving • Gemeentewet
• Wet BIBOB
• Drank- en Horecawet
• Wet op de Kansspelen
• Opiumwet
• Wegenverkeerswet

1994

• Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 • Algemene Plaatselijke Verordening
• Legesverordening 2007
• Verordening parkeerregulering
• Wegsleepregeling

Handhavingsprogr
amma 2007
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2. Veilige samenleving
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

• Wet Mulder
(administratiefrechtelijk
e heffingen Wegenwet

• Politiewet
Brandveiligheid,
brandweer en
rampenbestrijdin
g

• Gemeentewet
• Brandweerwet 1995
• Wet rampen en zware

ongevallen
• Wet

kwaliteitsbevordering
rampenbestrijding

• Brandbeveiligingsverordening
• Haarlemse bouwverordening
• Verordening brandweerrechten 2007
• Verordening Brandveiligheid en

Hulpverlening

Sociale
veiligheid

• BDU sociaal integratie en veiligheid
• Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en

veiligheid

• Algemene subsidieverordening • Uitvoeringspr
ogramma
2005-2010
voor de
Sociale Pijler

• Uitvoeringspr
ogramma
OPH2 / Brede
Doeluitkering
Sociaal 2006

3. Zorgzame samenleving
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Ambulance
vervoer

• Wet ambulancevervoer

Jeugdgezondheid
s zorg

• Wet collectieve
preventie
volksgezondheid

• Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg
• Besluit jeugdgezondheidszorg

WMO • Wet Maatschappelijke
ondersteuning

• Regeling experimenten WMO
• Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
• Besluit maatschappelijke ondersteuning
• Regeling experimenten Wmo
• Regeling maatschappelijke ondersteuning

• Verordening Wet voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning

• Besluit
maatschappelij
ke
ondersteuning

• Beleidsregels
Wet
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3. Zorgzame samenleving
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

maatschappelij
ke
ondersteuning

Versterking
sociale
infrastructuur

• Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties • Algemene Subsidieverordening

Impuls
opvoedonder-
steuning

• Tijdelijke stimuleringsregeling lokale opvoedondersteuning
en gezinsondersteuning

• Algemene Subsidieverordening

4. Maatschap- pelijke ontwikkeling en cultuur
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Verzorgen basis-
en speciaal-
onderwijs

• Wet op het primair
onderwijs

• Wet op de
Expertisecentra

• Wet op de basiseducatie
• Wijzigingswet Wet op

het basisonderwijs, enz.
(gemeentelijk
onderwijsachterstanden
beleid)

• Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging
onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010

• Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Haarlem

• Verordening bestuurscommissie openbaar
primar onderwijs

• Verordening leerlingenvervoer
• Regeling medegebruik gebouwen

openbare scholen basisonderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs

• Strategisch
huisvestingspl
an
onderwijsVmb
o
huisvestingspl
an

Verzorgen
voortgezet
onderwijs

• Wet op het voortgezet
onderwijs

• Wet op het hoger
onderwijs en
wetenschappelijk
onderzoek

• Wet educatie- en
beroepsonderwijs

• Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid • Bijzonder subsidieverordening
godsdienstonderwijs en
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

• Verordening Overleg lokaal
onderwijsbeleid

Cultuur en lokale
media

• Mediawet
• Wet op het specifiek

cultuurbeleid

• Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
• Ministeriële Regeling uitkering cultuurbereik 2005 - 2008

• Verordening Programmaraad Kabel
Haarlem

• Algemene Subsidieverordening
• Gemeenschappelijke regeling MZK

• Raambeleid
subsidies
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4. Maatschap- pelijke ontwikkeling en cultuur
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

• Gemeenschqappelijke regeling Noord
Hollands Archief

• Subsidieverordening Ver. van
Amateurkunst beoefening

• Verordening beheerscommissie
Stadsbibliotheek

Vreemdelingenz
aken en asiel

• Vreemdelingenwet • Regeling Opvang Asielzoekers /VVTV
• Voorschrift Vreemdelingen 2000
• Vreemdelingenbesluit 2000

• Algemene subsidieverordening

Integratie • Wet inburgering • Besluit inburgering
• Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

• Boeteverordening Wet inburgering
nieuwkomers / Verordening Wet
inburgering nieuwkomers

• Verordening Stedelijke Adviesraad
Multiculturele Stad

Algemeen
welzijn en sport

• Tijdelijke stimuleringsregeling BOS impuls • Algemene subsidieverordening

Beheer
gemeentelijke
panden en
accommodaties

• Regeling stimulering huisvesting brede scholen en
sportaccomodaties

• Bijzondere subsidieverordening
sportaccomodaties en duurzame
sportvoorzieningen

Kinderopvang • Wet kinderopvang • Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten
kinderopvang

• Regeling indexering kinderopvang 2007
• Regeling indexering kinderopvang 2008
• Regeling Wet kinderopvang
• Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang
• Beleidsregels kwaliteit kinderopvang
• Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang

• Verordening subsidie kinderopvang

Preventie geweld
in gezin

• Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten
huiselijk geweld

• Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

• Algemene subsidieverordening

Vorming
basisbibliotheken
vernieuwings-
impuls

• Koepelconvenant bibliotheekvernieuwing
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5. Wonen
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Bouwen • Woningwet • Asbestverwijderingsbesluit 2005
• Besluit archeologische monumentenzorg
• Besluit bevordering eigenwoningbezit
• Besluit bouwvergunningsvrije en licht-

bouwvergunningplichtige bouwwerken
• Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
• Besluit locatiegebonden subsidies 2005
• Besluit op de huurtoeslag
• Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
• Bouwbesluit 2003
• Bouwstoffenbesluit bodem- en

oppervlaktewaterenbescherming

• Haarlemse Bouwverordening (HBV)
• Legesverordening 2007

Wonen • Huisvestingswet
Leegstandswet

• B.W. boek 7

• Huisvestingsbesluit • Verordening garanties voor
totaalfinanciering

• Huisvestingsverordening 2006
• Legesverordening 2007
• Gemeentelijke Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

6. Economie en toerisme
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Economie • Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden
• Regeling impuls leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie

G6
• Besluit subsidies stadseconomie GSB III

• OPH 2005 –
2010

• Convenant GSB
2005

• Uitvoeringsprog
ramma besteding
fysieke piujler

Markten en
koopdagen

• Gemeentewet
• Winkeltijdenwet

• Algemene Plaatselijke Verordening
• Marktreglement gemeente Haarlem
• Verordening Marktgelden 2007
• Verordening winkeltijden 2007

Toeristenbelastin
g

• Gemeentewet • Verordening toeristenbelasting

Reclame en • Gemeentewet • APV
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6. Economie en toerisme
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

precariorechten • Precariobelasting en rechtenverordening
2007

7. Werk en inkomen
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Sociale inkomens
voorzieningen

• Wet Werk en Bijstand
• IOAW en IOAZ
• Wet werk en inkomen

kunstenaars (WWIK)

• Besluit gelijkstelling vreemdelingen WWB, IOAW, IOAZ
en WWIK

• Besluit inburgering
• Besluit Inlichtingenbureau gemeenten
• Besluit maatschappelijke ondersteuning
• Besluit SUWI
• Besluit WWB 2007
• Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WWIK
• Regeling WWB

• Bijstandsverordening WWB
• Afstemmingsverordening WWB

• Bijdrageregeling
meerjarige
minima

Werkgelegenheid • Wet Werk en Bijstand
• IOAW en IOAZ
• WWIK

• Besluit inkoop dienstverlening
Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten

• Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici
• Besluit rekenregels i.o.a.w. en i.o.a.z. overheveling

opslagpremies
• Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ
• Boetebesluit socialezekerheidswetten
• Grondslagen IOAW per 1 januari 1993
• Inkomensbesluit IOAW
• Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften IOAW,

IOAZ en Bbz 2004
• Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en

Bbz 2004
• Regeling sanctiebepalingen IOAW en IOAZ
• Regeling terugvordering geringe bedragen
• Regeling vaststelling grondslagen IOAW
• Voorschriften inrichting administratie en vaststelling

onderzoektermijn
• Beleidsregels financieel maatregelenbeleid IOAW, IOAZ,

Bbz 2004 en WWIK

• Reintegratieverordening WWB
• Afstemmingsverordening WWB
• Reïntegratieverordening WIKK
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7. Werk en inkomen
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

• Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
• Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik
• Regeling financiering en administratieve

uitvoeringsvoorschriften WWIK
• Regeling Wet werk en inkomen kunstenaars
• Uitvoeringsbesluit WWIK

Schuldhulpverlen
ing

• Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006

8. Bereikbaarheid en Mobiliteit
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Wegenbeheer en
Verkeersreguleri
ng

• Wegenverkeerswet
1994

• Gemeentewet
• Wet Mulder

administratief-
rechtelijke heffingen
Wegenwet

• Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
• Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(BABW)
• Besluit personenvervoer 2000
• Besluit wegslepen van voertuigen
• Regeling verkeerslichten
• Regeling verkeersregelaars
• Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen
• Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
• Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV

1990)
• Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens

• Wegsleepregeling
• Verordening Parkeerregulering
• Nadeelcompensatieverordening

infrastructurele werken

• Haarlems
Verkeers- en
vervoersplan
(HVVP) /

• Aanwijzingsbeslui
t parkeerbelasting

• Tarieventabel en
Besluit
Parkeerregulering

Openbaar
Vervoer

• Wet personenvervoer
• Wet BDU verkeer en

vervoer

• Besluit BDU verkeer en vervoer
• Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en

vervoer

Beroepsvaart,
pleziervaart en
bedrijfsvaartuigen

• Binnenvaartpolitie -
reglement

• Scheepvaartverkeerswet

• Scheepvaart- en Havenverordening
• Verordening Havengelden 2007

• Nota aanwijzing
oevers

• Nota afmeerbeleid
Woonschepen • Woonschepenverordening
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9. Ruite voor stedelijke ontwikkeling
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Grondbeleid • Wet ruimtelijke
ordening

• Wet voorkeursrecht
Gemeenten

• Besluit voorkeursrecht gemeenten • Exploitatieverordening
• Beheersverordening Grond- en

gebouwenexploitaatie
• Legesverordening 2007

• Nota grondbeleid

Ruimtelijk
Beleid

• Wet Ruimtelijke
Ordening

• Awb
• Monumentenwet
• Wet op de Stads- en

Dorpsvernieuwing
• Interimwet Stad- en

milieubenadering

• Besluit bouwvergunningsvrije en licht-
bouwvergunningplichtige bouwwerken

• Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectoraat-
Generaal VROM 2007

• Besluit externe veiligheid inrichtingen
• Besluit op de ruimtelijke ordening 1985
• Besluit archeologische monumentenzorg
• Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties
• Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
• Regeling archeologische monumentenzorg

• Haarlemse Bouwverordening HBV
• Verordening Commissie Welstand en

Monumenten
• Legesverordening 2007
• Precarioverordening 2007
• Monumentenverordening
• Procedureregeling planschadevergoeding

Stedelijke
Vernieuwing

• Wet stedelijke
vernieuwing

• Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en
verdeelsleutel stedelijke vernieuwing

• Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing 2005
• Besluit impulsbudget stedelijke vernieuwing 2006 tot en

met 2009
• Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing
• Besluit impulsbudget stedelijke vernieuwing 2006 tot en

met 2009

• Gemeentelijke subsidieverordening
stadsvernieuwing (gssv)

• OPH 2005 –2010
• Convenant GSB

2005
• Uitvoeringsprogra

mma besteding
fysieke pijler

10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Groenbeheer • Boswet • Verordening op de houtopstanden

Afvalstoffenbehe
er en
afvalinzameling

• Gemeentewet
• Wet Milieubeheer

• Welke regelingen wordt vooral mee gewerkt (zie voor
een grove selectie de bijlage)

• Destructieverordening
• Verordening Reinigingsheffingen 2007
• Afvalstoffen verordening
• Verordening hondenbelasting 2007
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10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Rioolbeheer en
reiniging

• Gemeentewet
• Waterleidingwet
• Wet Milieubeheer
• Europese Kaderrichtlijn

Water

• Verordening reinigingsheffingen 2007
• Verordening rioolrecht

Milieubeheer
Regulering en
Handhaving

• Wet milieubeheer
• Wet milieugevaarlijke

stoffen
• Algemene wet

bestuursrecht
• Gemeentewet

• Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer
• Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven

milieubeheer
• Besluit externe veiligheid inrichtingen
• Regeling externe veiligheid inrichtingen
• Subsidieregeling Programmafinanciering EV-beleid

voor andere overheden
• Subsidieregeling programmafinanciering EV-beleid

voor andere overheden 2006–2010
• Besluit financiële zekerheid milieubeheer
• Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen

milieubeheer
• Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen

milieubeheer
• Besluit jachthavens
• Besluit LPG-tankstations milieubeheer
• Besluit luchtkwaliteit 2005
• Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
• Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998
• Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer
• Besluit tandartspraktijken milieubeheer
• Besluit tankstations milieubeheer
• Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer
• Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer
• Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
• Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
• Vuurwerkbesluit
• Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties in

de gerbuiksfase 2006
• Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003
• Besluit broeikasgassen Wms 2003

• Algemene Plaatselijke Verordening



Normenkader financiële rechtmatigheid 2007 gemeente Haarlem; Overzicht regelgeving pag: 11

10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

• Bouwstoffenbesluit
Externe
Veiligheid

• Wet Milieubeheer • Besluit externe veiligheid inrichtingen
• Regeling externe veiligheid inrichtingen
• subsidieregeling programfinanciering externe

veiligheid
Bodembeheer • Wet verontreiniging

oppervlaktewater
• Wet bodembeschering
• Wet belastingen op

milieugrondslag

• Bouwstoffenbesluit
• Lozingenbesluit
• Besluit Opslag Ondergrondse Tanks
• Besluit Uniforme Saneringen
• Bedrijvenregeling
• Circulaire bodemsanering
• Provinciale Milieu Verordening
• Besluit uitvoeringkwaliteit bodembeheer
• Besluit Bodemkwaliteit
• Regeling financiële Bepalingen Bodemsanering.
• Circulaire schade-vergoeding wet Mb
• SUBBIED

• Legesverordening 2007

Milieuzorg • Wet uitvoering verdrag
van Aarhus

• Wet Geluidhinder
• Interimwet Stad en

milieubenadering

• Besluit MER / milieueffectrapportage
• Besluit luchtkwaliteit\Regeling saldering

luchtkwaliteit 2005
• Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing

huishoudens met lage inkomens

Grafrechten • Wet op de lijkbezorging • Verord algemene begraafplaatsen
• Verord Begraafrechten 2007
• Verord lijkbezorgingsrechten

Kabels &
Leidingen

• Telecommunicatiewet • Telecommunicatieverordening
• Precario belasting en rechtenverordening

• Beleidsregel
telecomkabels
Haarlem

• Beleidsregel niet-
telecomkabels en
leidingen Haarlem

• Beleidsregel
Verlegregeling
Haarlem

Telecommunicati • Telecommunicatiewet • Telecommunicatie verordening



Normenkader financiële rechtmatigheid 2007 gemeente Haarlem; Overzicht regelgeving pag: 12

10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

e

11. Organisatie en Financien
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

Financieel
middelenbeheer

• Burgerlijk Wetboek
• Gemeentewet
• Wet gemeenschapp

regelingen
• Algemene Wet

Bestuursrecht
• Wet op het Btw

compensatiefonds

• Besluit Begroting en Verantwoording
• Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten
• AMvB Sisa

• Verordening ex art 212: financiële
beheersverordening

• Verordening ex art. 213: controle
• Verordening ex art 213a: doelmatigheids- en

doeltreffendheids -onderzoeken.
• Verordening op de rekenkamercommissie

• Nota reserves en
voorzieningen

• Delegatie- en
mandaatregeling

• Nota
begrotingsbeheer
en
budgethouderscha
p

• Mandaatbesluit
belastingen

Treasurybeheer • Wet financiering
decentrale overheden

• Treasurystatuut
• Mandaatbesluit

treasury
Arbeidsvoorwaar
den en
personeelsbeleid

• Ambtenarenwet
• Fiscale wetgeving
• Sociale

verzekeringswetten
• CAR/UWO
• Arbeidsomstandighede

nwet

• Ambtenarenregle
ment 1995

• Bezoldigingsveror
dening 1997

• Onderhandelingsa
kkoord CAO
2005-2007

Inkopen en
contractbeheer

• Richtlijn 2004/18/EG
• BW

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten • Inkoopbeleid
leveringen en
diensten

• Aanbestedingsbele
id werken

Gebouwenbeheer • Wet milieubeheer
• Arbeidsomstandighede

http://insite.haarlem.nl/smartsite.dws?id=5227
http://insite.haarlem.nl/smartsite.dws?id=5227
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11. Organisatie en Financien
Specifieke
activiteit

Wetten Gedelegeerde regelgeving Verordeningen Kaders /
Collegebesluiten

nwet
• BW

Verzekeringen
en
aansprakelijkhei
d

• BW
• AWB

• Nadeelcompensatieverordening
infrastructurele werken

Documentaire
Infor-
matievoorziening
(DIV)

• Archiefwet 1995
• Algemene Wet

Bestuursrecht
• Wet op de

Electronische
Handtekening

• Archiefbesluit 1995 • Archiefverordening


