
 
 
 
Controleprotocol 2011 
 
 
1. Inleiding 
Ter voorbereiding en ondersteuning van de ui tvoering van de accountantscontrole moet de 
gemeenteraad per jaar een aantal zaken regelen, hetgeen op hoofdli jnen in dit controlepro-
tocol plaatsvindt. 
 
Object van controle is de jaarrekening 2011 en daarmee tevens het financieel beheer over 
het jaar 2011 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Haren. 
 
1.1  Doelstell ing 
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstell ingen en de daarbij 
te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 
2011 van de gemeente Haren. 
 
1.2  Wetteli jk kader 
De Gemeentewet (GW), artikel 213, schrijft voor dat de gemeenteraad een of meer accoun-
tants aanwijst als bedoeld in artikel 393, eerste l id, van Boek 2 van het Burgerli jk Wetboek 
voor de controle van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken 
van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 
 
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan de gemeenteraad nadere 
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal 
in de opdrachtverstrekking duideli jk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving 
in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. 
 
De gemeenteraad heeft op 14 december 2009 de Financiële verordening gemeente Haren, 
de Controleverordening gemeente Haren, de Verordening auditcommissie gemeente Haren 
en de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Haren vastge-
steld. In de Controleverordening gemeente Haren zijn nadere regels opgenomen met be-
trekking tot de accountantscontrole, zoals voorgeschreven in artikel 213 GW. Dit is nader 
uitgewerkt in de vorm van een programma van eisen zoals gebruikt voor de aanbesteding 
van de externe controle van de jaarrekening van de boekjaren 2010 tot en met 2013. 
 
Met dit controleprotocol stelt de gemeenteraad nadere aanwijzingen vast die specifiek van 
toepassing zijn voor het controlejaar 2011. 
 
1.3  Procedure 
In de Controleverordening gemeente Haren is in artikel 4 de volgende zin opgenomen: 
“Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (af-
stemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de auditcommissie.” 
 
De griff ier draagt in overleg met betrokkenen zorg voor de praktische invull ing hiervan. 
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In artikel 3 van de Verordening op de auditcommissie gemeente Haren is het volgende op-
genomen: 
“De commissie heeft als aandachtsgebied alle activi teiten die van belang zijn voor een goe-
de beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid en de getrouwheid in het 
kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordeli jkheid van de gemeenteraad. 
Hieronder wordt in ieder geval begrepen de voorbereiding van het jaarli jks door de gemeen-
teraad vast te stellen controleprotocol.” 
 
In artikel 7 van de Controleverordening gemeente Haren is vastgelegd dat de accountant 
voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met 
de auditcommissie bespreekt. 
 
2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid) 
Zoals in artikel 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW bedoel-
de jaarrekening uitgevoerd worden door de door de gemeenteraad benoemde accountant. 
Deze controle is gericht op het afgeven van een oordeel in de vorm van een controleverkla-
ring, welke op grond van de uitgevoerde controle aangeeft of: 
a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en 

samenstell ing van het vermogen; 
b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen; 
c. de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 186 GW (Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten) en 

d. het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. 
 
Op grond van artikel 213, l id 6 GW (Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten) 
geldt dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld met be-
trekking tot de reikwijdte van en de verslaglegging omtrent de accountantscontrole. De 
Richtli jnen voor de Accountantscontrole (NIVRA) zi jn mede bepalend voor de uit te voeren 
werkzaamheden. 
 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole 
Provincies en Gemeenten (BAPG) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en ba-
lansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn 
met de begroting en met de van toepassing zijnde wetteli jke regelingen, waaronder gemeen-
teli jke verordeningen”. 
 
3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
3.1  Mogelijkheden 
De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. 
De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de 
controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van 
de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmuta-
ties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeu-
ringstolerantie 1. De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten 
en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en deelwaarnemingen en 
extrapolaties. 
 
In het Besluit accountantscontrole Provincies en Gemeenten zijn minimumeisen voor de in 
de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. De gemeenteraad mag de 

                                                           
1 Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vastgestelde goedkeuringstole-
rantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte werkzaamheden dan deelwaarnemingen worden toege-
past. Met name door toepassing van cijferanalyse (verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIV/HoofdstukXII/Artikel186/geldigheidsdatum_18-10-2010


 3  

goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel 
worden toegelicht in de controleverklaring. De minimumeisen zijn: 
 Strekking controleverklaring: 
Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 
Fouten in de jaarrekening 
(% lasten) 

≤ 1% > 1% en < 
3% 

≥ 3% ≥ 3% 

Onzekerheden in de con-
trole (% lasten) 

≤ 3% > 3% en < 
10% 

≥ 10% > 3% en < 
10% 

 
Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling 
hanteren (‘professional judgement’). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook 
plaats op basis van professional judgement. De goedkeuringstolerantie kan als volgt worden 
gedefinieerd: 
 
De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onze-
kerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zon-
der dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers 
kan worden beïnvloed. 
 
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te 
geven controleverklaring. 
 
Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. Deze kan als 
volgt worden gedefinieerd: 
 
De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat geli jk is aan of lager is dan de bedragen 
voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapporte-
ring plaats in het verslag van bevindingen. 
 
Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaam-
heden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De rapporteringstoleran-
tie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 80%, van de goedkeuringstole-
rantie of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals bijvoorbeeld 
€ 100.000,-. 
De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die de gemeen-
teraad specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt. 
De rapporteringtolerantie wordt door de gemeenteraad vastgesteld, met inachtneming van 
bovengenoemde minimumeisen. De accountant r icht de controle in rekening houdend met de 
rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden 
die dit bedrag overschrijden ook daadwerkeli jk in het verslag van bevindingen worden opge-
nomen. 
 
3.2  Harense toetsingskaders 
In het hierna opgenomen schema is de goedkeuringstolerantie opgenomen zoals door de 
gemeenteraad vastgesteld voor het controlejaar 2011: 
 
Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 
Fouten in de jaarrekening 
(% lasten) 

≤ 1% > 1% en < 
3% 

≥ 3% ≥ 3% 

Onzekerheden in de con-
trole (% lasten) 

≤ 3% > 3% en < 
10% 

≥ 10% > 3% en < 
10% 

De rapporteringstolerantie is door de gemeenteraad geli jkgesteld aan de goedkeuringstole-
rantie. 
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4. Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria 
 
4.1  Mogelijke toetsingskaders 
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden 
onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik- en oneigenli jk-
gebruikcriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, 
het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. 
Van deze negen criteria worden zes al getoetst in het kader van het getrouwheidsonder-
zoek. Aan de overige drie criteria, die in het bijzonder van belang zijn bij rechtmatigheids-
onderzoek, zal voor de oordeelsvorming over de rechtmatige totstandkoming van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties extra aandacht besteed moeten 
worden: 
1. Het begrotingscriterium; 
2. Het misbruik en oneigenli jk-gebruikcriterium (M&O-criterium); 
3. Het voorwaardencriterium. 
 
In de Audit Alert 17 van het NIVRA d.d. 9 februari 2006 is over deze rechtmatigheidscriteria 
het volgende opgenomen: 
 
Ad 1 
Als bli jkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan 
de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het 
de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige financiële be-
heershandelingen. De financiële beheershandeling die deze begrotingsoverschrijding ver-
oorzaakt kan namelijk in stri jd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld 
in de Gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de be-
grotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid. Bij ho-
gere lasten dan was begroot zal bijvoorbeeld worden beoordeeld of deze worden gecom-
penseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen van welke begro-
tingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de gemeenteraad. 
 
Als het voor de accountant niet duideli jk is of begrotingsoverschrijdingen binnen het door de 
gemeenteraad vastgestelde beleid passen, bestaat onzekerheid over de rechtmatigheid van 
deze overschrijdingen. De accountant zal dan eerst trachten meer duideli jkheid te kri jgen 
over de visie van de gemeenteraad met betrekking tot deze overschrijdingen. Indien de on-
zekerheid bli jft bestaan zal de accountant de onzekerheid kwantif iceren en in zijn oordeel 
betrekken. 
 
Ad 2 
Gemeenten zullen een beleid ter voorkoming en bestri jding van misbruik en oneigenli jk ge-
bruik moeten hebben. In het jaarverslag en/of de toelichting op de jaarrekening verant-
woordt het college zich over de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&O-beleid. 
 
Indien een gemeente geen toereikend M&O-beleid ten aanzien van een regeling voert is er 
geen sprake van een verantwoord financieel beheer ten aanzien van die regeling. De ac-
countant weet dan met zekerheid dat er een verhoogd risico ten aanzien van de rechtmatig-
heid bestaat en dat de met de desbetreffende regeling samenhangende posten in de jaarre-
kening onzeker is of is voldaan aan de te stel len eisen. Op grond daarvan is de bevinding 
van de accountant veelal niet te kwantif iceren, maar die afhankeli jk van de relatieve omvang 
van de desbetreffende posten wel medebepalend kan zijn voor de strekking van de af te 
geven verklaring. Ook een gebrekkige uitvoering van het vastgestelde M&O-beleid door de 
gemeente kan leiden tot een bevinding. 
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Indien bij een toereikend M&O-beleid dat in voldoende mate is uitgevoerd toch een belang-
rijke (materiële) onzekerheid - die inherent is aan de regeling - met betrekking tot de recht-
matigheid van de uitgaven of ontvangsten bli jft  bestaan en deze niet verder kan worden ge-
reduceerd, dient de accountant te beoordelen of deze onzekerheid in de toelichting bij de 
jaarrekening adequaat wordt weergegeven. De accountant dient te overwegen of hij na zijn 
oordeel in zijn verklaring een toelichtende paragraaf opneemt waarin hij de gebruikers van 
de verantwoording nog eens nadrukkeli jk op de bestaande onzekerheid wijst. Indien de on-
zekerheid van materieel belang ten gevolge van de M&O-problematiek niet toereikend in de 
toelichting op de jaarrekening is uiteengezet, dan heeft de accountant een bedenking tegen 
de jaarrekening en is een goedkeurend getrouwheidsoordeel niet toegestaan. 
 
Ad 3 
Besteding en inning van gelden door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaarden verbon-
den, waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in 
wet- en regelgeving van hogere overheden en de (eigen) gemeenteli jke regelgeving. De ge-
stelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op de omschrijving van de doel-
groep respectieveli jk het project, de heffings- en/of declaratiegrondslag, normbedragen, de 
bevoegdheden, het voeren van een administratie, het verkrijgen en bewaren van bewijsstuk-
ken, aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie en dergeli jke. 
 
De minimale voorwaarden met betrekking tot een financiële beheershandeling hebben be-
trekking op ‘recht, hoogte en duur’, de eventuele invull ing verschilt per wet respectieveli jk 
regeling respectieveli jk verordening. Voor alle geldstromen dient in het toetsingskader on-
dubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden erop van toepassing zijn. 
 
4.2  Harense toetsingskaders 
Voor de nadere uitwerking van het begrotingscriterium is de Financiële Verordening ge-
meente Haren van belang. Hierin is namelijk beleid vastgelegd ten aanzien van het ti jdig 
melden van verwachte budgetoverschrijdingen via periodieke bestuursrapportages waarin 
deze overschrijdingen als begrotingswijzigingen worden voorgesteld. Verder geldt het ver-
band dat door de gemeenteraad middels de zogenaamde 4W-vragen wordt gelegd tussen de 
beoogde maatschappelijke effecten en de ter beschikking gestelde middelen op doel-
groep(programma)niveau. Dit geeft mede richting aan het beoordelingskader voor de recht-
matigheid van begrotingsoverschrijdingen. 
 
Voor wat betreft het M&O-criterium is door de gemeenteraad in verschil lende verordeningen 
en besluiten een M&O-beleid vastgesteld. Voor bestaande procedures wordt getoetst in 
hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenli jk gebruik wor-
den genomen. Daarbij is de vooronderstell ing gerechtvaardigd dat binnen de belangrijkste 
procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn getroffen ter waarborging van de 
getrouwheid van de financiële verantwoording. 
 
Voor wat betreft het voorwaardencriterium zijn door de gemeenteraad in verschil lende ver-
ordeningen en besluiten voorwaarden opgenomen. Met het vaststellen van de reikwijdte van 
de rechtmatigheidstoets door de accountant in dit controleprotocol wordt het voorwaarden-
criterium nader uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat vooralsnog het huidige informele be-
leid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet met terugwerkende kracht stren-
gere normen zullen worden toegepast. 



 6  

5. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing bij de gemeente Haren 
 
De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2011 is l imitatief gericht 
op: 
 De naleving van wetteli jke kaders, zoals die in de kolom “Wetgeving extern” van de “In-

ventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole” is opgeno-
men (hoofdstuk 7 van dit protocol). Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële be-
heershandelingen betreffen of kunnen betreffen. 

 De naleving van de volgende interne kaders: 
- de begroting; 
- de Financiële Verordening gemeente Haren; 
- de overige kaders zoals opgenomen in de kolom ‘Regelgeving intern’ van de ‘Inven-

tarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole’ (hoofdstuk 7 
van dit protocol). Dit alleen voor zover van toepassing en uitsluitend voor zover deze 
directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. Ten aanzien 
van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een toets 
plaats naar de hoogte, duur en doelgroep/object van financiële beheershandelingen. 

 
Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige hande-
lingen worden geconstateerd worden deze in de rapportage en oordeelsweging uitsluitend 
betrokken indien en voor zover het door de gemeenteraad of hogere overheden vastgestelde 
regels betreft. Met andere woorden: interne regels van college naar ambteli jke organisatie 
c.q. collegebesluiten vallen daar buiten. Deze interne regels kunnen overigens wel relevant 
zijn voor de nadere vaststell ing van de invull ing van “hogere” besluiten, maar zijn op zich 
geen object van onderzoek. Voorts kan een afwijking van deze lagere regelgeving passend 
zijn binnen de uitvoering van hogere besluiten. Het is (over het algemeen) aan het college 
om een oordeel te vellen over de geconstateerde afwijkingen van lagere interne regels. 
 
De bevindingen van de accountant zullen worden opgenomen in het rapport van bevindingen 
dat naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole wordt opgesteld. De mate waarin de bevin-
dingen invloed hebben op het oordeel van de accountant valt onder de professionaliteit van 
de accountant. 
 
6. Rapportering accountant 
Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant, hierna in 
het kort weergegeven, als volgt: 
 
1. Managementletter 
De accountant voert een zogenaamde interim-controle uit. Over de uitkomsten van die con-
trole wordt een managementletter uitgebracht ten behoeve van het management en het col-
lege van burgemeester en wethouders. Bestuurli jk relevante zaken worden ook aan de ge-
meenteraad gerapporteerd. 
 
2. Verslag van bevindingen 
Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen 
uitgebracht aan de gemeenteraad en in afschrift aan het college van burgemeester en wet-
houders. 
 
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het fi-
nanciële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer 
en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen. 
 
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard van het 
criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). 
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Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit 
controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag 
van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking 
tot de betrouwbaarheid en de continuïteit  van de door de gemeente gehanteerde geautoma-
tiseerde informatieverzorging. 
 
3. Controleverklaring 
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wetteli jk voorge-
schreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de 
getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor de gemeente-
raad, zodat deze de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde jaarreke-
ning kan vaststellen. 
 
7. Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij 

de gemeente Haren 

Doelgroep Specifieke acti -

vi tei t   

Wetgeving extern Regelgeving intern Datum vast-

stell ing 

door raad 

Art.nrs. 

voorw.-

cri terium 

Inwoners Burgerl i jke stand 

en afgi f te docu-

menten 

Burgerl i jk  Wetboek 

Gemeentewet 

Wet gemeentel i jke ba-

s isadminist rat ie per-

soonsgegevens 

Wet rechten burgerl i jke 

stand 

Verordening op de heff ing 

en de invordering van leges 

2011 + tar ieventabel 2011 

29-11-2010 Art  2 tm 9 

+ tar.  tabel  

 Li jkbezorging Gemeentewet 

Wet op de l i jkbezorging 

Verordening op het  beheer 

en het gebruik van de ge-

meentel i jke begraaf-

plaats(en) voor de gemeen-

te Haren 2011 

 

Verordening op de heff ing 

en de invordering van de 

rechten voor het  gebruik  

van de algemene begraaf-

plaats ‘De Harenerhof ’  te  

Haren 2010 

+ tar ieventabel  2011 

 

Verordening op de heff ing 

en invordering van rechten 

voor het  gebruik van de 

algemene begraafplaats 

Eshof 2011 te Haren 

28-2-2011 

 

 

 

 

 

30-11-2009 

 

 

 

 

 

29-11-2010 

 

29-11-2010 

 

 

 

 

 

 

Art  1 tm 5 

+ tar. tabel  

 

 

 

 

 

 

Art  1 tm 12 

 Bestuur Gemeentewet 

Algemene wet  pol i t ieke 

ambtsdragers (Appa) 

Verordening geldel i jke 

voorz ieningen raads- en 

commissieleden 

 

Verordening op de reken-

kamercommissie 2010 

20-12-1993 

( laatste wi jz .  

27-10-2003) 

 

29-3-2010 

Art  1 tm 5 

 

 

 

Art  10,11 

Gebruikers 

sociale 

Sociale inko-

mensvoorz ienin-

Wet Werk en Bi jstand 

Wet Inburgering 

Toeslagenverordening Wwb 

2010 

29-11-2010 

 

Art  1 tm 6 
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Doelgroep Specifieke acti -

vi tei t   

Wetgeving extern Regelgeving intern Datum vast-

stell ing 

door raad 

Art.nrs. 

voorw.-

cri terium 

voorzienin-

gen 

gen Wet Sociale Werkvoor-

z iening 

 

Verordening Wet inburge-

r ing Haren 2010 

 

Re-integrat ieverordening 

2010 

 

Maatregelverordening Wwb 

2010 

 

Beleidsregels  Krediethypo-

theek en Pandrecht 2010 

 

 

Ui tvoeringsnot i t ie  armoe-

debestr i jd ing 

+ Ui tvoer ingsnot i t ie Part ic i -

pat iefonds 2011 

 

 

Verordening Werkleeraan-

bod WIJ 2010 

 

Maatregelenverordening 

WIJ 2010 

 

Toeslagenverordening WIJ 

2010 

 

Verordening Cl iëntenpart i -

c ipat ie 2010 

 

Verordening Langdurig-

heidstoeslag 2010 

 

Fraudeverordening Sociale 

Zekerheid 2010 

 

Beleidsregels  verhaal  Wet 

werk en bi jstand en Wet 

investeren in jongeren 2011 

 

Verordening Wacht l i js tbe-

heer Wsw GR BWR 2011 

 

Beleidsnota part ic ipat ie-

budget 2011 t /m 2014 en 

ui tvoeringsnot i t ie part ic ipa-

t iebeleid 2011 

 

29-11-2010 

 

 

29-11-2010 

 

 

29-11-2010 

 

 

27-07-2010 

(door col le-

ge) 

 

18-9-2001 

 

18-01-2011 

(door col le-

ge) 

 

28-6-2010 

 

 

28-6-2010 

 

 

28-6-2010 

 

 

28-6-2010 

 

 

28-6-2010 

 

 

28-6-2010 

 

 

19-07-2011 

(door col le-

ge) 

 

26-09-2011 

 

 

27-06-2011 

 

Art  2 tm 10 

 

 

12,13,18, 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art  3 tm10, 

12 tm 29 

  IOAW en IOAZ Maatregelenverordening 29-11-2010  



 9  

Doelgroep Specifieke acti -

vi tei t   

Wetgeving extern Regelgeving intern Datum vast-

stell ing 

door raad 

Art.nrs. 

voorw.-

cri terium 

IOAW en IOAZ 2010 

  Sociale en f iscale wet-

geving 

   

  Beslui t  b i js tandverlening 

zel fstandigen (Bbz) 

   

  Wet werk en inkomen 

kunstenaars 

(ui tvoering door gemeente 

Groningen) 

  

 Werkgelegenheid Wet Werk en Bi jstand    

 Schuldhulpver le-

ning 

Beslui t  t i jdel i jke speci -

f ieke ui tker ing schuld-

hulpverlening [Regel ing 

verval t  per 01-01-2013] 

(ui tvoering door gemeente 

Assen) 

  

Jongeren Verzorgen basis- 

en speciaal  on-

derwi js 

Wet op het pr imair on-

derwi js 

Verordening voorzieningen 

huisvest ing onderwi js ge-

meente Haren 

 

Verordening leer l ingenver-

voer gemeente Haren 

 

 

Verordening mater iële f i -

nanciële gel i jkstel l ing on-

derwi js 

 

Beslui t  verzel fstandiging 

openbaar basisonderwi js  

( inclusief  bruidsschatrege-

l ing,  lopend t /m 2012) 

 

Subsidieverordening gods-

dienst- en vormingsonder-

wi js 

19-11-1996 

( laatste wi jz .  

28-1-2008) 

 

26-8-2002 

( laatste wi jz .  

 26-4-2004) 

 

28-6-2010 

 

 

 

1-9-2008 

 

 

 

 

29-05-2000 

Art  1tm45,  

47 en 48 

 

 

Art  1 tm 27 

 

 

 

Art  1 tm 14 

 Verzorgen voort-

gezet onderwi js 

Wet op het voortgezet  

onderwi js  

Wet educat ie en be-

roepsonderwi js 

   

 Kinderopvang Wet basisvoorziening 

kinderopvang 

Verordening wet  k inderop-

vang gemeente Haren 

27-9-2004 

( laatste wi jz .  

20-12-2004) 

Art  1,4,5,8 

tm 11 

 Kinderop-

vang/onderwi js 

e.a.  

Regel ing OCW dagar-

rangementen en combi-

nat iefunct ies 

   

 Jeugdgezond-

heidszorg 

Ti jdel i jke regel ing Brede 

Doelui tker ing Centra 

voor Jeugd en Gezin 

   

Gebruikers 

Zorg 

Algemeen welz i jn  Wet maatschappel i jke 

ondersteuning (Wmo) 

Algemene subsidieverorde-

ning gemeente Haren 

 

 

Subsidieverordening Cul -

24-4-2006 

 

 

 

25-6-2007 

Art  1,4,5,  

6,9,10,19,  

20 en 25 

 

Art  1,  4 tm 



 10  

Doelgroep Specifieke acti -

vi tei t   

Wetgeving extern Regelgeving intern Datum vast-

stell ing 

door raad 

Art.nrs. 

voorw.-

cri terium 

tuur,  Sport ,  Welz i jn en Zorg 

2007 

6 en 10 

 Maatschappel i jke 

ondersteuning 

Wet maatschappel i jke 

ondersteuning (Wmo) 

Algemene Wet Bi jzonde-

re Ziektekosten (AWBZ) 

Verordening voorzieningen 

maatschappel i jke onder-

steuning gemeente Haren 

2009 

 

Beslui t  maatschappel i jke 

ondersteuning 2011 

27-10-2008 

 

 

 

 

14-2-2011 

(door col le-

ge) 

 

 

 

 

 

Art  1 tm 11 

 Vreemdel ingen-

zaken  

Vreemdel ingenwet 

Wet inburgering  

Verordening Wet inburge-

r ing Haren 2010 

29-11-2010 Art  2 tm 10 

Culturele 

k lanten 

Algemeen welzi jn 

en sport  

Wet maatschappel i jke 

ondersteuning (Wmo) 

Algemene subsidieverorde-

ning gemeente Haren 

 

 

Subsidieverordening Cul -

tuur,  Sport ,  Welz i jn en Zorg 

2007 

 

Tar ievenregel ing bui ten-

sportaccommodat ies 

24-4-2006 

 

 

 

25-6-2007 

 

 

 

29-11-1999  

Art  1,4,5,  

6,9,10,19,  

20 en 25 

 

Art  1,  4 tm 

6 en 10 

  BOS-impuls,  st imulans 

voor samenwerking 

buurt ,  onderwi js en 

sport  

   

 Cultuur Wet op het speci f iek 

cul tuurbeleid 

Algemene subsidieverorde-

ning gemeente Haren 

 

 

Subsidieverordening Cul -

tuur,  Sport ,  Welz i jn en Zorg 

2007 

 

Lesgeldverordening Cen-

trum voor Kunst & Cul tuur 

Haren 

24-4-2006 

 

 

 

25-6-2007 

 

 

 

25-4-2005 

( laatste wi jz .  

29-3-2010) 

Art  1,4,5,  

6,9,10,19,  

20 en 25 

 

Art  1,  4 tm 

6 en 10 

 

 

Art  1 tm 7 

Eigenaren 

en huurders 

Brandweer en 

rampenbestr i jd ing 

Wet Vei l igheidsregio 's Verordening brandweerzorg 

en rampenbestr i jd ing 

 

Bouwverordening gemeente 

Haren 2010 

 

Verordening op de heff ing 

en de invordering van 

brandweerrechten 2011 + 

tar ieventabel 2011 

19-5-2003 

 

 

29-11-2010 

 

 

29-11-2010 

N.v. t .  

 

 

 

 

 

Art  1 tm 7 

+ tar.  tabel  

 Gebruikersver-

gunningen i .v.m. 

brandvei l igheid 

Gemeentewet Brandbevei l ig ingsverorde-

ning gemeente Haren 2010 

 

29-11-2010 

 

 

Art  2 tm 9 

 

 



 11  

Doelgroep Specifieke acti -

vi tei t   

Wetgeving extern Regelgeving intern Datum vast-

stell ing 

door raad 

Art.nrs. 

voorw.-

cri terium 

Verordening op de heff ing 

en de invordering van leges 

2011 + tar ieventabel 2011 

29-11-2010 Art  2 tm 9 

+ tar.  tabel  

 Afvalstof fenbe-

heer 

Gemeentewet Afvalstof fenverordening 

2011 

 

Verordening op de heff ing 

en de invordering van af-

valstof fenhef f ing en reini -

gingsrechten 2011 + tar ie-

ventabel 2011 

 

Subsidieverordening oud 

papier 

29-11-2010 

 

 

29-11-2010 

 

 

 

 

 

29-5-2000 

 

 

 

Art  2 tm 4, 

6 tm12, 14, 

15 + tar.  

tabel  

 

 

Art  1 tm 6 

 (Woon)voorz ienin

gen gehandicap-

ten 

Wet Maatschappel i jke 

Ondersteuning (WMO) 

Verordening voorzieningen 

maatschappel i jke onder-

steuning gemeente Haren 

2009 

 

Beslui t  maatschappel i jke 

ondersteuning 2011 

27-10-2008 

 

 

 

 

14-2-2011 

(door col le-

ge) 

 

 

 

 

 

Art  1 tm 11 

 Grondexploi tat ie Wet ruimtel i jke ordening 

Beslui t  ruimtel i jke orde-

ning 

Nota grondbeleid 

 

Procedureregel ing plan-

schadevergoeding 2005  

 

Procedureverordening voor 

adviser ing tegemoetkoming 

in planschade 2008 Haren 

24-11-2008 

 

13-9-2005 

 

 

29-9-2008 

 

 Stads- en dorps-

vernieuwing 

Invester ingsbudget  Ste-

del i jke Vernieuwing 

(ISV-3) 

Nota reserves en voorzie-

ningen 2011 (onderdeel van 

Voorjaarsnota 2011) 

27-6-2011  

 Wonen Woningwet 

Leegstandswet 

Huisvest ingswet 

Huursubsidiewet 

Wet bevorder ing eigen-

woningbezi t  

Beslui t  locat iegebonden 

subsidies 2005 

Bouwverordening gemeente 

Haren 2010 

 

Monumentenverordening 

 

Subsidieverordening Cul -

tuur,  Sport ,  Welz i jn en Zorg 

2007 

 

Nota reserves en voorzie-

ningen 2011 (onderdeel van 

Voorjaarsnota 2011) 

 

Verordening op de heff ing 

en de invordering van leges 

2011 + tar ieventabel 2011 

 

29-11-2010 

 

 

1-6-2004 

 

25-6-2007 

 

 

 

27-6-2011 

 

 

 

29-11-2010  

 

 

 

 

 

 

N.v. t .  

 

Art  1,  4 tm 

6 en 10 

 

 

 

 

 

 

Art  2 tm 9 

+ tar. tabel   

 

 



 12  

Doelgroep Specifieke acti -

vi tei t   

Wetgeving extern Regelgeving intern Datum vast-

stell ing 

door raad 

Art.nrs. 

voorw.-

cri terium 

Verordening St imuler ings-

fonds Startersregel ing 

29-5-2007 Art  3tm10 

  Wet algemene bepal in-

gen omgevingsrecht 

(Wet Wabo) 

   

Gebruikers 

publ .  ruim-

ten 

Wegenbeheer Wegenverkeerswet  1994    

  Beslui t  administrat ieve 

bepal ingen inzake het 

wegverkeer (BABW) 

   

  Wet personenvervoer 

2000 

   

 Rioolbeheer-  en 

reiniging 

Gemeentewet Verordening op de heff ing 

en invordering van r ioolhef-

f ing 2011 

29-11-2010 Art  1 tm 7 

  Waterwet    

  Water leidingwet [Rege-

l ing is  verval len per 01-

07-2011] 

   

 Groenbeheer Boswet 

Kaderwet LNV-subsidies 

Subsidieverordening on-

derhoud monumentale bo-

men 

25-1-2010 Art  1 tm 6 

 Wegenaanleg Regel ing eenmal ige 

ui tker ing spoorse door-

sni jd ingen 

Wet BDU Verkeer en 

Vervoer 

   

Economi-

sche klan-

ten 

Openbare orde en 

vei l igheid,  

handhaving en 

toezicht 

Gemeentewet APV 2010 

 

Verordening op de heff ing 

en de invordering van leges 

2011 + tar ieventabel 2011 

28-6-2010 

 

29-11-2010 

 

 

Art  2 tm 9 

+ tar.  tabel  

  Winkel t i jdenwet Verordening winkel t i jden 

Haren 

27-3-2000 

( laatste wi jz .  

17-7-2000) 

N.v. t .  

 Parkeerbeheer Gemeentewet APV 2010 

 

Parkeerverordening 2011 + 

tar ieventabel 2011 + nade-

re regels ui tg i f te  vergun-

ningen voor parkeren op 

parkeerapparatuurplaatsen 

en/of  op belanghebbenden-

plaatsen 

28-6-2010 

 

29-11-2010 

( laatste wi jz .  

28-3-2011) 

 

 

Art  2 tm 11 

+ tar. tabel  

 Markten Gemeentewet Verordening op de heff ing 

en invordering van markt-

gelden 2011 in de gemeen-

te Haren 

29-11-2010 Art  1tm6 

 Mil ieubeheer Wet belast ingen op APV 2010 28-6-2010  



 13  

Doelgroep Specifieke acti -

vi tei t   

Wetgeving extern Regelgeving intern Datum vast-

stell ing 

door raad 

Art.nrs. 

voorw.-

cri terium 

mil ieugrondslag 

 Telecommunicat ie Telecommunicat iewet Telecommunicat ieverorde-

ning gemeente Haren 

28-6-1999  

Bedri j fsvoe-

r ing /  a lge-

mene dek-

kingsmidde-

len 

Algemeen f inan-

cieel  middelen-

beheer 

Grondwet 

Burgerl i jk  Wetboek 

Gemeentewet 

Beslui t  Begrot ing en 

Verantwoording 

Wet gemeenschappel i j -

ke regel ingen 

Algemene wet  bestuurs-

recht 

Financiële verordening 

gemeente Haren,  Controle-

verordening gemeente Ha-

ren 

 

Nota reserves en voorzie-

ningen 2011 (onderdeel van 

Voorjaarsnota 2011) 

14-12-2009 

 

 

 

 

27-6-2011 

 

 Treasurybeheer Wet f inancier ing decen-

trale overheden 

Verordening Financier ings-

statuut 2010 

25-1-2010  

 Arbeidsvoorwaar-

den en perso-

neelsbeleid 

Ambtenarenwet 

Fiscale wetgeving 

Sociale zekerheidswet-

ten 

CAR /  UWO 

   

 Inkopen en con-

tractbeheer 

EU-aanbestedingsregels     

 OZB Gemeentewet 

Wet waardering onroe-

rende zaken 

Verordening op de heff ing 

en de invordering van on-

roerende-zaakbelast ing 

2011 

29-11-2010 Art1tm7 

 Toeris tenbelas-

t ing 

Gemeentewet Verordening op de heff ing 

en de invordering van toe-

r istenbelast ing 2011 

29-11-2010 Art  1tm12 

 Forensenbelas-

t ing 

Gemeentewet Verordening op de heff ing 

en de invordering van fo-

rensenbelast ing 2011 

29-11-2010 Art  1tm8 

 


