
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Vaststelling Controleverordening 2023    

Steller/telnr.  Francis Lodewijks/ 0637568868    Bijlagen 1 

Registratienummer  26348-2023  

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  M i r j am  Wi j n j a    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand april     Jaar     2023 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de 'Controleverordening gemeente Groningen 2023' vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

'Controleverordening gemeente Groningen';  

II. dit besluit bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl en in werking te laten treden op de dag na 

bekendmaking. 
  

   

 

 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. 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. 

 

B&W-besluit d.d.: 14-02-2023 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

N.v.t. 
 
Aanleiding en doel    

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 rechtmatigheidsverantwoording 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 controleverordening van de gemeente Groningen komt uit 2003. Actualisatie is nodig omdat de van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving gewijzigd is. 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. 

Het gaat vooral om actualisatie en wijziging van technische aspecten, inhoudelijk verandert er vrijwel niets.   

 
Kader     

Artikel 213 Gemeentewet 

Wet versterking Decentrale Rekenkamers 

VNG Modelverordening 213 Gemeentewet 

 
Argumenten en afwegingen     

Actualisering van de controleverordening zodat het in lijn is met de huidige wet- en regelgeving. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

N.v.t. 
 
Financiële consequenties     

Geen 

 
Overige consequenties     

N.v.t. 
 
Vervolg     

De verordening moet worden vastgesteld door uw raad. Advies is om de verordening te agenderen voor de 

raadsvergadering van 5 april 2023. Alvorens de verordening vast te stellen, is het advies de verordening te bespreken in 

de auditcommissie. 

 

Publicatie op lokaleregelgeving.overheid.nl 
 
Lange Termijn Agenda     

April 2023 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


