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Inleiding 
Dit normenkader 2022 bevat een actualisatie van relevante wet- en regelgeving van hogere overheden en de gemeente 
Oudewater zelf. Dit betreft alleen wet- en regelgeving waar bepalingen over financiële beheershandelingen in voorkomen, 
het is dus geen uitputtende lijst met alle wet- en regelgeving. Het college is primair verantwoordelijk voor de naleving van 
de wet- en regelgeving en moet permanent inzicht hebben in de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving. 
 
Met het aannemen van de nieuwe wet versterking decentrale rekenkamers is ook de nieuwe kadernota Rechtmatigheid 
van de commissie BBV van toepassing. Dit betekent dat het normenkader vanaf verslagjaar 2023 door de raad 
vastgesteld moet worden. Vooruitlopend op deze ontwikkeling bieden we om die reden het normenkader 2022 ter 
besluitvorming aan de raad aan. 
 
   
 
De raad besluit 
Het normenkader 2022 - Oudewater vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole over het verslagjaar 2022. 
 
   
 
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving 
Met het aannemen van de nieuwe wet versterking decentrale rekenkamers is ook de kadernota Rechtmatigheid van de 
commissie BBV van toepassing. Dit beteken dat het normenkader vanaf verslagjaar 2023 door de raad vastgesteld moet 
worden. Vooruitlopend op deze ontwikkeling bieden we om die reden het normenkader 2022 ter besluitvorming aan de 
raad aan. 
 
   
 
Beoogd effect 
We willen inzicht hebben in de actuele wet- en regelgeving in het kader van de financiële rechtmatigheid van hogere 
overheden en de gemeente Oudewater zelf. 
 
   
 
Argumenten 
Dit normenkader 2022 bevat een actualisatie van relevante wet- en regelgeving van hogere overheden en de gemeente 
Oudewater zelf. Dit betreft alleen wet- en regelgeving waar bepalingen over financiële beheershandelingen in voorkomen, 
het is dus geen uitputtende lijst met alle wet- en regelgeving. 
 



   
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
   
 
Financiën 
Niet van toepassing. 
 
   
 
Uitvoering 
Dit geactualiseerde normenkader wordt conform artikel 3 van de Controleverordening gemeente Oudewater 2020 
verstrekt aan de accountant voor de controle van de jaarrekening 2022. 
 
   
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
   
 
Samenhang met eerdere besluitvorming 
Deze actualisatie vloeit voort uit artikel 3 van de Controleverordening gemeente Oudewater 2020. 
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