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Datum 10 december 2020 

Afdeling Griffie 

Contact D.Taets van Amerongen-Ingram 

Telefoon 023-5113032 

E-mail dtaets@haarlem.nl 

 

 

Onderwerp: Advies Auditcommissie ten aanzien van vaststellen normenkader financiële 

rechtmatigheid 2020 en 2021 gemeente Haarlem 

 

Geachte raadsleden, 

 

De leden van de Auditcommissie hebben, conform de verordening Auditcommissie, het normenkader 

financiële rechtmatigheid 2020 én 2021 in haar vergadering van 9 december jl. besproken. Het 

normenkader financiële rechtmatigheid 2020 en 2021 betreft de inventarisatie van de relevante wet-

en regelgeving en kaderstellende nota’s 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.  

 

In voorgaande jaren vond de vaststelling van het normenkader financiële rechtmatigheid in twee 

tranches plaats. Voorheen stelde de directie voor de zomer het concept normenkader vast en werd 

deze ter kennisname aan de Auditcommissie beschikbaar gesteld. Vervolgens stelde het college het 

normenkader in het laatste kwartaal van het jaar vast en werd deze via de Auditcommissie ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Met ingang van het jaar 2020 wordt voor de zomer 

geen conceptversie van het normenkader vastgesteld door de directie. Dit gebeurt in het laatste 

kwartaal van het jaar waarna besluitvorming in college en raad (via de Auditcommissie) plaatsvindt.   

  

Advies 

De Auditcommissie adviseert de raad het “Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2020” vast te 

stellen in zijn vergadering van 17 december a.s. en dit als hamerstuk te agenderen.  

 

Terugkoppeling van de bespreking in de Auditcommissie 

Het normenkader is door Concerncontrol uitgebreid geschoond, waardoor in het normenkader 

wetten, verordeningen en kaderstellende nota’s zijn geschrapt die uitsluitend regels bevatten met 

betrekking tot handelingen en beslissingen van niet-financiële aard. In het normenkader financiële 

rechtmatigheid 2020 en 2021 zijn alleen wetten, verordeningen en nota’s opgenomen die een 

financieel doorwerking hebben in het kader van rechtmatigheid en die van belang zijn voor de  

(controle) van de jaarrekening.   

 

Aan de gemeenteraad van Haarlem 

Van de Auditcommissie 
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De Auditcommissie heeft gevraagd om een ‘WAS/WORDT’ overzicht toe te voegen aan het raadsstuk, 

waardoor de wijzigingen beter inzichtelijk worden gemaakt voor de raad. Dit heeft de 

concerncontroller toegezegd.  

 

De Auditcommissie heeft wederom gevraagd om het duurzaam inkoopbeleid toe te voegen aan het 

normenkader. De concerncontroller gaat nog na of Duurzaam Inkoopbeheer voldoende financiële 

kaders heeft om inpasbaar te zijn in het normenkader. Het nieuwe inkoopbeleid wordt momenteel 

ambtelijk voorbereid. Duurzaam inkopen gaat hier onderdeel van uitmaken. De verwachting is dat 

het college begin volgend jaar het nieuwe inkoopbeleid vaststelt. 

 

Verder is door de Auditcommissie gevraagd om de verordening Haarlemse Wateren toe te voegen 

aan het normenkader. Ook hiervoor geldt dat de concerncontroller nagaat of deze verordening 

voldoende financiële kaders heeft om inpasbaar te zijn in het normenkader. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Sacha Schneiders-Spoor 

Voorzitter Auditcommissie 

 

 

 

 


