
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 22 maart 2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Vaststelling Controleverordening 2023 (raadsvoorstel d.d. 15 februari 2023)
Vaststelling-Controleverordening-2023 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Francis Lodewijks (controler), 06 3756 8868, francis.lodewijks@groningen.nl 
Michiel Smit (bestuursadviseur weth Wijnja), 050 367 7622, michiel.smit@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De controleverordening van de gemeente Groningen komt uit 2003. Inmiddels is de van toepassing 
zijnde wet – en regelgeving gewijzigd waardoor actualisatie van de controleverordening nodig is. Op 
1 januari 2023 is de Wet versterking Decentrale Rekenkamers van kracht geworden. Voor gemeenten
betekent dit dat over het verslagjaar 2023 (in 2024) voor het eerst een rechtmatigheids-
verantwoording door het college van B&W zelf wordt afgegeven. Dit heeft effect op de gemeentelijke
controleverordening die is gebaseerd op artikel 213 Gemeentewet. De controleverordening regelt de
controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. De nieuwe 
verordening is opgesteld a.d.h.v. de modelverordening van de VNG, waardoor de nieuwe 
verordening in lijn is met de huidige wet- en regelgeving.

Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Het auditcommittee van de gemeenteraad heeft de nieuwe verordening met de concerncontroller 
besproken en heeft naar aanleiding daarvan de agendacommissie geadviseerd het raadsvoorstel als 
conformstuk te agenderen.

Voorgeschiedenis / dossier
…

Nadere informatie
…
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