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Onderwerp: Advies Auditcommissie ten aanzien van vaststellen normenkader financiële 
rechtmatigheid 2018 gemeente Haarlem

Geachte raadsleden,

De leden van de Auditcommissie hebben, conform de verordening Auditcommissie, het normenkader 
financiële rechtmatigheid 2018 in hun vergadering besproken. Op basis van dit normenkader voert 
de accountant de rechtmatigheidscontrole uit ten behoeve van de jaarrekening 2018.

Advies
De Auditcommissie adviseert de raad het "Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2018" vast te 
stellen in zijn vergadering van 20 december a.s. en dit als hamerstuk te agenderen.

Terugkoppeling van de bespreking in de Auditcommissie
Tijdens de vergadering heeft de Auditcommissie de concerncontroller verzocht het normenkader aan 
te passen en dit aangepaste normenkader wordt nu aan u als raad ter besluitvorming voorgelegd. De 
aanpassing betreft het opnemen van de nota Verhuurbeleid in het normenkader. Het ontbreken van 
deze nota is door de accountant naar voren gebracht en met de accountant en concerncontroller, als 
adviseur van de Auditcommissie, besproken. De accountant heeft aangegeven dat formeel gezien de 
door de raad vastgestelde nota Verhuurbeleid (2013/293144) moet worden toegevoegd aan het 
normenkader. Op grond van de Kadernota Rechtmatigheid is het namelijk niet mogelijk dat de 
gemeente eigen regelgeving uitsluit van de rechtmatigheidscontrole. Met de vaststelling van de nota 
Verhuurbeleid is besloten tot gefaseerde invoering van kostprijsdekkende huur die tot op heden nog 
niet is vastgesteld. De commissie Ontwikkeling is in september 2018 over de vertraging van de 
invoering geïnformeerd via de nota Stand van zaken kostprijsdekkende huur (2018/256417). Naar 
verwachting wordt het voorstel tot invoering van kostprijsdekkende huur in het tweede kwartaal van 
2019 voorgelegd aan de raad voor besluitvorming en eventuele aanpassingen worden doorgevoerd 
in de Kadernota 2019. Het is wel mogelijk om als gemeenteraad te besluiten om geen financiële 
consequenties te verbinden aan bepaalde onderdelen van regelgeving in het normenkader. Het 
voorstel is om nu nog geen financiële consequenties te verbinden aan de nota Verhuurbeleid. In de 
nota is sprake van een groeipad en fasegewijze invoer van kostprijsdekkende huur. De norm is 
hierdoor op dit moment lastig toetsbaar. Bovendien heeft de gemeenteraad van Haarlem besloten 
om verhuur in het kader van de Wet Markt en Overheid als een publieke taak te beschouwen. Het

[Naam] Kenmerk: 2018/77313 1/2



besluit om (nog) geen financiële consequenties te verbinden aan deze nota ligt daarom in lijn met dit 
eerdere besluit.

De Auditcommissie adviseert de raad daarom de nota Verhuurbeleid op te nemen in het 
normenkader met dien verstande dat de financiële consequenties van deze nota buiten beschouwing 
worden gelaten voor de rechtmatigheidscontrole.

Voorzitter Auditcommissie
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