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 Controleprotocol 2014 - 2016 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
Het controleprotocol 2014 - 2016 vast te stellen 
 

INHOUD 

INLEIDING 

De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants 
aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in 
art. 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring 
en het uitbrengen van een rapport van bevindingen. De gemeenteraad heeft op 29 april 2004 
gelet op art. 213 GW en het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten de 
verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële 
organisatie vastgesteld. 
 
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant dient de gemeenteraad duidelijk 
aan te geven welke wet- en regelgeving in het kader van het financiële beheer, onderwerp van 
rechtmatigheid controle zal zijn. 
 
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt onderscheid gemaakt 
tussen het juridische begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheid in het kader van de 
accountantscontrole. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een 
duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, lasten en 
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het normenkader voor een rechtmatigheid 
controle betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van 
hogere overheden (externe regelgeving) en van de gemeente zelf (verordeningen/ interne 
regelgeving). 
 
De gemeenteraad dient voorafgaand aan de werkzaamheden van de accountant ten behoeve 
van de controle op de jaarrekening 2014 hier een besluit over te nemen. De controle van de 
jaarrekening 2014 zal plaatsvinden in voorjaar van 2015. De interim-controle heeft plaats 
gevonden in september/oktober 2014. 
 
 
ARGUMENTEN 

1.1 Bestaande controleprotocol vaststellen voor de nieuwe periode 
In februari 2012 heeft de gemeenteraad van Dronten het controleprotocol voor de controle van 
de jaarrekeningen 2011 - 2013 vastgesteld. Nu wordt een vergelijkbaar controleprotocol ten 
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behoeve van de jaarrekeningen 2014 - 2016 aan u ter vaststelling voorgelegd. In dit protocol 
wordt een aantal zaken geregeld die van belang zijn voor de uitvoering van de controle-
opdracht. Overigens is dit controleprotocol tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met onze 
accountant. 
 
1.2 Doelstelling controleprotocol 
Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij 
verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de 
jaarrekeningen 2014 - 2016. Tevens wordt aangegeven welke wet- en regelgeving in het kader 
van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn.  
 
1.3 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)  
Zoals in art. 213 GW is voorgeschreven is de accountantscontrole van de jaarrekening gericht 
op het afgeven van een oordeel over:  
- de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 

activa en passiva;  
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 
waaronder gemeentelijke verordeningen;  

- de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 
deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;  

- het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of 
krachtens Algemene Maatregel van Bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 GW 
(Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);  

- de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.  
 
Ook voor de bijzondere verklaringen geldt in beginsel, dat deze vallen onder het bereik van de 
accountantscontroles 2014 - 2016. De verantwoordingsinformatie van een aantal specifieke 
uitkeringen is nu onderdeel van de jaarrekening. De accountantscontrole hierop volgt het 
principe 'single information single audit' ('sisa'). De accountantscontrole op de betreffende 
verantwoordingsinformatie is onderdeel van de controle op de jaarrekening.  
 
Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur 
worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 GW (Besluit Accountantscontrole Provincies en 
Gemeenten; BAPG) bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden.  
 
1.4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de rechtmatigheid  
In het hierna opgenomen schema is de goedkeuringstolerantie opgenomen zoals deze wordt 
voorgesteld voor de controlejaren 2014 - 2016. 
 

Goedkeuringstolerantie  Goedkeurend  Beperking  Oordeelonthouding  Afkeurend  

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten)  

≤ 1%  >1%<3%  -  ≥ 3%  

Onzekerheden in de 
controle (% lasten)  

≤ 3%  >3%<10%  ≥ 10%  -  

 
Bovenstaande percentages zijn in overeenstemming met de eisen in het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Deze toleranties zijn afzonderlijk van 
toepassing op de aspecten getrouwheid en financiële rechtmatigheid.  
Van de accountant wordt naast deze kwantitatieve benadering bij de weging van fouten en  
onzekerheden ook een kwalitatieve beoordeling verwacht (professional judgement).  
 
Voor de rapporteringstolerantie stelt de raad als maatstaf dat de accountant op het niveau van 
programma's in de begroting elke fout of onzekerheid groter of gelijk aan € 100.000 van de 
goedkeuringstolerantie rapporteert. Deze rapporteringstolerantie is conform het aangenomen 
amendement uit uw vergadering van 26 januari 2006. 



No. B14.000946 

 - 3 - 

 
1.5 Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing  
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole 
Provincies en Gemeenten (BAPG) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en 
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen "in overeenstemming zijn met 
de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke 
verordeningen".  
 
De accountantscontrole op rechtmatigheid voor de kalenderjaren 2014 - 2016 is gericht op de 
naleving van wettelijke kaders en bij raadsbesluit vastgestelde gemeentelijke regels, zoals 
nader uitgewerkt in het "normenkader voor de interne en externe regelgeving in het kader van 
de rechtmatigheidscontrole jaarrekening 2014" (opgenomen in bijlage II). Dit uitsluitend voor 
zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen.  
 
1.6 Rapportering accountant  
De accountant rapporteert naar aanleiding van de interim-controle en de jaarrekeningcontrole 
op de wijze als aangegeven in bijlage I.  
 
  
 
Bijlage I: Rapportagevormen accountant  
 
Bijlage II: Normenkader accountantscontrole jaarrekening 2014 
 
 
 
 
 

Het college 
 
 
 
 
R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 
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Bijlage I: Rapportagevormen accountant  
 
De volgende standaard rapportagevormen worden onderkend:  
 

Rapportage Tijdstip Inhoud Gericht aan 

Managementletter 
interim-controle, uit te 
brengen uiterlijk 1 
december van het 
rekeningsjaar. 

Na afronding 
van de interim-
controle. 

Mogelijke risico’s, verbeter- en 
aandachtspunten betreffende de 
processen en procedures.  
 
 

College 
 
 
 
 

Rapport van 
bevindingen 
jaarrekening en 
bijbehorende 
accountantsverklaring 
uiterlijk 1 juni van het 
kalenderjaar volgend 
op het rekeningsjaar. 

Na afronding 
van de controle 
van de 
jaarrekening. 

In bevindingen en 
accountantsverklaring wordt 
ingegaan op aspecten van 
getrouwheid en rechtmatigheid in 
relatie tot de controletoleranties. 

Raad 

 
 
Uitgangspunten voor de rapportagevorm  
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard van het 
criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.).   
 
Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie, als bedoeld onder 1.4 van dit raadsvoorstel  
overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht in het rapport van bevindingen.   
 
De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid 
en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.  
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Bijlage II normenkader accountantscontrole jaarrekening 2014 
 
Inventarisatie interne en externe regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij 
gemeenten behorend bij controleprotocol 2014 - 2016 ten behoeve van de 
jaarrekeningcontrole 2014. 
 
De gemeenteraad heeft ter verdere implementatie van de uitvoering van algemene wet- en 
regelgeving eigen verordeningen en/of beleidsregels vastgesteld waarmee een nadere invulling 
wordt gegeven voor de lokale uitvoering van het daaraan verbonden financiële beheer.  
 
Ook collegebesluiten kunnen hieraan uitvoering geven. Collegebesluiten zijn te onderscheiden in 
twee soorten: kaderstellend en uitvoerend. Kaderstellende besluiten hebben een algemene 
uitwerking voor alle nog te nemen uitvoerende besluiten. Uitvoerende besluiten kunnen door het 
college worden genomen, bijvoorbeeld in het kader van het dagelijks bestuur van de gemeente. 
Uitvoerende besluiten vallen voor zover deze betrekking hebben op baten, lasten dan wel 
balansmutaties al onder de getrouwheidscontrole. 
 
Kaderstellende collegebesluiten (betrekking hebbend op financiële beheershandelingen) kunnen 
verplicht zijn gesteld door hogere regelgeving of raadsbesluiten c.q. - verordeningen. Indien in deze 
regelgeving de verplichting tot het opstellen en nemen van een besluit is opgenomen, zal de 
accountant alleen onderzoeken of dit besluit ook daadwerkelijk door het college is vastgesteld. 
Indien ook eisen aan het collegebesluit zijn opgenomen wordt ook (alleen) gecontroleerd of het 
collegebesluit die bepalingen bevat. Controle van de naleving van de kaderstellende 
collegebesluiten hoort dus niet standaard onder de accountantscontrole. Hierop zijn echter twee 
uitzonderingen: 
1. De eerste uitzondering betreft wettelijk verplichte kaderstellende collegebesluiten waarbij is 
voorgeschreven dat een rechtmatigheidtoets moet worden uitgevoerd. Dit doet zich voor bij 
specifieke uitkeringen. Controle van de naleving van deze collegebesluiten hoort wel standaard 
onder de accountantscontrole. 
2. De tweede uitzondering betreft die kaderstellende collegebesluiten betreffende financiële en/of 
niet-financiële beheershandelingen (niet vallend onder de eerste uitzondering) die de raad 
(aanvullend) opneemt in het normenkader. Omdat de controle van de naleving 
van deze kaderstellende collegebesluiten niet standaard onder de accountantscontrole valt, 
adviseert het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) gemeenten over deze 
normstelling een afzonderlijk raadsbesluit te nemen. Dit raadsbesluit valt dan onder de normale 
rechtmatigheidcontrole. Ook bestaat de mogelijkheid aan de accountant hiervoor een aparte 
aanvullende onderzoeksopdracht te verstrekken. Bij een aanvullende opdracht werken de 
bevindingen van de accountant niet door in de strekking van de accountantsverklaring.  
 
Dit laat overigens onverlet dat sommige collegebesluiten, vooral betreffende delegatie en mandaat, 
invloed hebben op het financieel beheer. Deze besluiten kunnen daarom wel gevolgen hebben 
voor het getrouwe beeld. In die zin worden deze besluiten wel meegenomen met de 
accountantscontrole ten behoeve van de getrouwheid. Door het ontbreken of niet naleven van 
verplichte collegebesluiten kan het financieel beheer oncontroleerbaar worden en daardoor kan de 
getrouwheid en rechtmatigheid in gevaar komen. 
 
Een lokale inventarisatie van geldende verordeningen en raads- en collegebesluiten wordt bij het 
controleprotocol 2014 - 2016 opgenomen. Het is aan het college om deze inventarisatie jaarlijks ten 
behoeve van de jaarrekeningcontrole te actualiseren. Onderstaand is de bijlage waarin de interne 
en externe regelgeving is opgenomen ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2014 
weergegeven. 
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Bijlage: Normenkader accountantscontrole jaarrekening 2014 * Regelgeving w aarbij jaar is geactualiseerd

** Nieuw e regelgeving of gew ijzigde naamgeving

Programma Product Wetgeving extern Regelgeving intern gemeente Dronten

0. Algemeen bestuur Bestuurorganen Grondwet Verordening naamgeving en nummering 2011

Burgerlijk Wetboek Verordening regelende de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning

Gemeentewet Delegatiebesluit 2008

Algemene Wet Bestuursrecht Delegatiebesluit ex artikel 3.10 Wro

Wet op de Ondernemeningsraden (WOR) Delegatiebesluit ex artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Wet Extern Klachtrecht Verordening gegevensverstrekking basisregistratie peronen Dronten

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden Inspraakverordening

Rechtspositiebesluit burgemeesters Klachtenverordening

Regeling rechtspositie burgemeesters Verordening antidiscriminatievoorziening Dronten 2011

Rechtspositiebesluit wethouders Mandaatbesluit 2014*

Regeling rechtspositie wethouders Reglement van orde college

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) verordening Reglement van orde van de raad 2013

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie

Verordening op de raadscommissie 2013

Verordening huishoudelijk reglement van het presidium Dronten 2013

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Verordening op het onderzoeksrecht

Verordening gemeentelijke rekenkamer**

Verordening rechtspositie gemeentelijke rekenkamer

Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden

Verordening bestuurlijke integriteit voor bestuurders van de gemeente Dronten 2012**

Controleverordening 2004

Financiële verordening 2004

Bestuursondersteuning college van B&W en raad Grondwet Legesverordening 2014*

Burgerlijk Wetboek Mandaatbesluit 2014*

Gemeentewet Klachtenverordening

Algemene Wet Bestuursrecht Verordening antidiscriminatievoorziening Dronten 2011

Wet financiering decentrale overheden Verordening ambtelijke bijstand raad en raadsleden

EU-aanbestedingsregels Verordening commissie bezwaarschriften 

Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten Verordening commissie bezwaarschriften 2010

Archiefwet Verordening fractievergoedingen

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Archiefverordening Dronten 2011

Financiële Verhoudingswet Mandaat presidium en griffier

Besluit Accountantscontrole decentrale overheden Controleverordening 2004

Wet op het BTW Compensatiefonds Financiële verordening 2004

Wet op de Omzetbelasting Instructie voor de griffier

Wet dwangsom Treasurystatuut**

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)** Referendumverordening 2013

Wet HOF** Nota reserves en voorzieningen

Single information single audit (SISA)** Inkoopbeleid gemeente Dronten 2013-2018**
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Bijlage: Normenkader accountantscontrole jaarrekening 2014 * Regelgeving w aarbij jaar is geactualiseerd

** Nieuw e regelgeving of gew ijzigde naamgeving

Programma Product Wetgeving extern Regelgeving intern gemeente Dronten

Burgerzaken Burgerlijk wetboek Legesverordening 2014*

Gemeentewet Mandaatbesluit 2014*

Wet gemeentelijke basisadministraties (GBA) Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wet rechten burgerlijke stand Verordening vergoeding leden stembureau's

 Paspoortwet Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke stand en de 

buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

Kieswet Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen

Verzameluitkering Veiligheid & Justitie (V&J)

Bestuurlijke samenwerking Algemene Wet Bestuursrecht

Gemeentewet

1. Openbare orde en veiligheid Brandweer en Rampenbestrijding Gemeentewet Mandaatbesluit 2014*

Brandweerwet 1995 Verordening brandweerrechten 2009

Wet gemeenschappelijke regelingen Brandbeveiligingsverordening

Wet veiligheidsregio's Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Flevoland 2008"

Openbare orde en Veiligheid Gemeentewet Algemene plaatselijke verordening 2013

Drank- en Horecawet Uitvoeringsbesluit Algemene plaatselijke verordening 2011 gemeente Dronten

Drank- en Horecaverordening

Speelautomatenhallenverordening gemeente Dronten 1987

Verordening binnentreden noodverordeningen

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Wegenwet Legesverordening 2014*

Wegenverkeerswet 1994 Mandaatbesluit 2014*

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Algemene subsidieverordening

Wet personenvervoer Subsidiebeleidsregels 2014*

Verkeersmaatregelen te land Wegenwet Legesverordening 2014*

Wegenverkeerswet 1994 Mandaatbesluit 2014*

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen 

medeoverheden

Parkeren Gemeentewet Regeling ontheffinghouders parkeerplaatsen Het Diep

Wet Mulder administratiefrechtelijke heffingen Beleidsnotitie parkeerexcessen

Parkeerbelasting Gemeentewet Verordening parkeerbelastingen 2014*

Wet Mulder administratiefrechtelijke heffingen

Waterkering, afwatering, landaanwinning Binnenschepenwet

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
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Bijlage: Normenkader accountantscontrole jaarrekening 2014 * Regelgeving w aarbij jaar is geactualiseerd

** Nieuw e regelgeving of gew ijzigde naamgeving

Programma Product Wetgeving extern Regelgeving intern gemeente Dronten

3. Economische zaken Handel en ambacht Gemeentewet Instellingsbesluit Bracheadviescommissie

Winkeltijdenwet Legesverordening 2014*

Wet markt en overheid Verordening naamgeving en nummering 2011

Verordening winkeltijden gemeente Dronten

Marktgelden Gemeentewet Marktgeldverordening 2014*

Mandaatbesluit 2014*

Marktverordening Dronten 2013

Reglement voor de marktcommissie

Marktreglement Dronten 2013

Industrie Verordening naamgeving en nummering 2011

Verordening subsidie arbeidsplaatsen

Algemene subsidieverordening

Subsidiebeleidsregels 2014*

Agrarische productie en ontginning Verordening naamgeving en nummering 2011

4. Onderwijs Basisonderwijs Wet Primair Onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dronten 2004

Wet Basiseducatie Overlegverordening onderwijsbeleid

Voortgezet onderwijs Wet Voortgezet Onderwijs Verordening Almere College

Wet op het hoger en wetenschappelijk onderzoek Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dronten 2004

Wet educatie- en beroepsonderwijs Overlegverordening onderwijsbeleid

Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs Wet Primair Onderwijs Mandaatbesluit 2014*

Wet Basiseducatie Verordening leerlingenvervoer gemeente Dronten 2010

Wet Voortgezet Onderwijs Overlegverordening onderwijsbeleid

Wet educatie- en beroepsonderwijs

Wet voor bestrijding onderwijsachterstanden

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

Volwasseneducatie Wet Basiseducatie Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dronten 2004

Overlegverordening onderwijsbeleid

5. Cultuur, recreatie en welzijn Openbaar bibliotheekwerk Algemene subsidieverordening

Subsidiebeleidsregels 2014*

Vormings- en ontwikkelingswerk Welzijnswet

Algemene Wet Bestuursrecht

Sport Gemeentewet Algemene subsidieverordening

Welzijnswet

Wet markt en overheid Subsidiebeleidsregels 2014*

Groene sportvelden en terreinen Gemeentewet

Kunst Wet op het specifiek cultuurbeleid Algemene subsidieverordening

Mediawet Subsidiebeleidsregels 2014*

Oudheidkunde/Musea Wet op het specifiek cultuurbeleid Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land

Wet gemeenschappelijke regelingen

Archiefwet

Natuurbescherming Gemeentewet

Flora- en faunawet

Kaderwet LNV-subsidies

Boswet  
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Bijlage: Normenkader accountantscontrole jaarrekening 2014 * Regelgeving w aarbij jaar is geactualiseerd

** Nieuw e regelgeving of gew ijzigde naamgeving

Programma Product Wetgeving extern Regelgeving intern gemeente Dronten

Openbaar groen en openluchtrecreatie Gemeentewet Algemene subsidieverordening

Flora- en faunawet Subsidiebeleidsregels 2014*

Kaderwet LNV-subsidies

Boswet

Overige recreatieve voorzieningen Gemeentewet Algemene subsidieverordening

Subsidiebeleidsregels 2014*

6. Sociale voorzieningen en Bijstandsverlening Wet Werk en Bijstand Afstemmingsverordening Sociale Zaken 2013

    maatschappelijk werk Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte Werkloze werknemer (IOAW)

Verordening Handhaving Sociale Zaken 2013

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige (IOAZ)

Toeslagenverordening 2013

Sociale en fiscale wetgeving

Wet Werk en Inkomen Kunstenaars Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Dronten 2010

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud)

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren gemeente Dronten 2010

Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2010

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB 

Gemeentedeel 2013

Mandaatbesluit 2014*

Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren

Beleidsregel tegenprestatie

Werkgelegenheid Wet Werk en Bijstand Verordening Wachtlijstbeheer Wsw

Wet werk en inkomsten kunstenaars Verordening activering en reintegratie

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Verordening clientenparticipatie 2008

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) _totaal 2013* Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Beleidsregel tegenprestatie

Inkomensvoorziening vanuit het rijk Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte Werkloze werknemer (IOAW)

Mandaatbesluit 2014*

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige (IOAZ)

Beleidsregel tegenprestatie

Gemeentelijk minimabeleid Welzijnswet Mandaatbesluit 2014*

Schuldhulpverlening Verordening kwijtschelding 2012

Wet op het kredietbeheer Verordening langdurigheidstoeslag 2013

Wet kinderopvang Verordening tegemoetkoming kinderopvang

Maatschappelijke begeleiding en advies Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Mandaatbesluit 2014*

Vreemdelingen Vreemdelingenwet Verordening inburgering gemeente Dronten 2010

Wet Inburgering (WI) Mandaatbesluit 2014*

Wet Inburgering nieuwkomers

Besluit inburgering Beleidsregels voorzieningen inburgering

Regeling inburgering

WMO huishoudelijke verzorging Wet Maatschappelijke Ondersteuning Besluit eigen bijdragen en financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 

2014*

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dronten

Mandaatbesluit 2014*

Algemene subsidieverordening

Subsidiebeleidsregels 2014*

Verordening clientenparticipatie 2008  
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** Nieuw e regelgeving of gew ijzigde naamgeving

Programma Product Wetgeving extern Regelgeving intern gemeente Dronten

Participatiebudget Wet Werk en Bijstand Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Dronten 2010

Wet Participatiebudget (WPB) Verordening activering en reïntegratie

Verordening clientenparticipatie 2008

Beleidsregel tegenprestatie

Peuterspeelzaalwerk Wet basisvoorziening kinderopvang Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2011

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Mandaatbesluit 2014*

Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen

Beleid toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Algemene subsidieverordening

Subsidiebeleidsregels 2014*

Voorzieningen gehandicapten Wet Maatschappelijke Ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dronten

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Mandaatbesluit 2014*

7. Volksgezondheid Openbare gezondheidszorg Wet ambulancevervoer Mandaatbesluit crisisorganisatie bevolkingszorg 2014 Flevoland en Gooi en Vechtstreek**

Wet gemeenschappelijke regelingen

Jeugdgezondheidszorg Wet collectieve preventievolksgezondheid Algemene subsidieverordening

Subsidiebeleidsregels 2014*

Jeugd en gezin Wet collectieve preventievolksgezondheid

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Afvalverwijdering en -verwerking Gemeentewet Afvalstoffenverorderning 2010

Wet milieubeheer Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening

Riolering en waterzuivering Gemeentewet Mandaatbesluit 2014*

Wet op de Waterhuishouding Algemene subsidieverordening

Wet milieubeheer Subsidiebeleidsregels 2014*

Waterleidingwet Rioleringsverordening

Milieubeheer Wet milieubeheer Mandaatbesluit 2014*

Wet Bodemsanering Algemene subsidieverordening

Wet belastingen op milieugrondslag Subsidiebeleidsregels 2014*

Algemene wet bestuursrecht Algemene plaatselijke verordening 2013

Wet dwangsom Uitvoeringsbesluit Algemene plaatselijke verordening 2011 gemeente Dronten

Lijkbezorging Gemeentewet Mandaatbesluit 2014

Wet op de lijkbezorging

Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Verordening afvalstoffenheffing 2014*

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening

Rioolrechten Verordening rioolheffing 2014*

Rioleringsverordening

Begraafplaats Verordening begraafplaatsrechten 2014*

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Dronten 2012

Nadere regels aan grafbedekking
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** Nieuw e regelgeving of gew ijzigde naamgeving

Programma Product Wetgeving extern Regelgeving intern gemeente Dronten

8. Ruimtelijke ordening en Ruimtelijke ordening Wet en Besluit op de Ruimtelijke Ordening Instellingsbesluit Bracheadviescommissie

    volksgezondheid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Legesverordening 2014*

Investering stedelijke vernieuwing SiSa tussen 

medeoverheden

Verordening naamgeving en nummering 2011

Leegstandswet Delegatiebesluit 2008

Woningwet Mandaatbesluit 2014*

Huurprijzenwet woonruimte Telecommunicatieverordening

Huisvestingswet

Huurwet

Huursubsidiewet

Besluit woninggebonden subsidies

Wet bevordering eigen wonningbezit

Telecommunicatiewet

Wet markt en overheid

Overige volkshuisvesting Woningwet Verordening naamgeving en nummering 2011

Gemeentewet Mandaatbesluit 2014*

Leegstandswet Verordening duurzaamheidslening 2013

Huurprijzenwet woonruimte Verordening VROM starterslening

Huisvestingswet

Huurwet

Huursubsidiewet

Besluit woninggebonden subsidies

Wet bevordering eigen woningbezit

Wet markt en overheid

Bouwvergunningen Woningwet Legesverordening 2014*

Wet en Besluit op de Ruimtelijke Ordening Bouwverordening van de gemeente Dronten 2002

Monumentenwet Erfgoedverordening 2010

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Mandaatbesluit 2014*

Bouwbesluit Aanwijzing van categorieen van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bezwaar is 

vereist

Mandaatbesluit OFGV

Aanwijzing toezichthouders en ambtenaren bouw- en woningtoezicht 2007

Bouwgrondexploitatie Wet Ruimtelijke Ordening Verordening naamgeving en nummering 2011

Besluit Ruimtelijke Ordening Mandaatbesluit 2014*

Grondexploitatiewet Procedureregeling planschadevergoeding 2005

Wet voorkeursrecht gemeenten Procedureverordening planschade

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke 

synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

Exploitatieverordening gemeente Dronten 1999

Verzameluitkering EZ

Onteigeningswet

Wet markt en overheid
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** Nieuw e regelgeving of gew ijzigde naamgeving

Programma Product Wetgeving extern Regelgeving intern gemeente Dronten

9. Algemeen Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 

(ruddo)

Treasurystatuut**

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet 

financiering decentrale overheden (fido) in verband met het 

rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks 

schatkist (verplicht schatkistbankieren)

Uitvoering wet WOZ Gemeentewet Mandaatbesluit 2014*

Algemene Wet Bestuursrecht Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014*

Algemene wet Rijksbelastingen Beleidsregel Besluit proceskosten bestuursrecht

Wet waardering Onroerende Zaken

Invorderingswet 1990

Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990

Baatbelasting Gemeentewet Verordening baatbelasting winkelcentrum Dronten 1982

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Regeling gemeentelijke belastingen

Mandaatbesluit 2014*

Algemene dekkingsmiddelen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 

(ruddo)

Treasurystatuut**

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet 

financiering decentrale overheden (fido) in verband met het 

rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks 

schatkist (verplicht schatkistbankieren)

OZB Gemeentewet Mandaatbesluit 2014*

Wet waardering Onroerende Zaken

Invorderingswet 1990

Forensenbelasting Gemeentewet Verordening forensenbelasting 2014*

Algemene wet Rijksbelastingen

Invorderingswet 1990

Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990

Toeristenbelasting Gemeentewet Verordening toeristenbelasting 2014*

Algemene wet Rijksbelastingen Verordening watertoeristenbelasting 2014*

Invorderingswet 1990

Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990

Hondenbelasting Gemeentewet Verordening hondenbelasting 2014*

Algemene wet Rijksbelastingen

Invorderingswet 1990

Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990

Precariobelasting Gemeentewet Verordening precariobelasting 2014*

Algemene wet Rijksbelastingen

Invorderingswet 1990

Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990

Mutaties reserves Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Nota reserves en voorzieningen
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** Nieuw e regelgeving of gew ijzigde naamgeving

Programma Product Wetgeving extern Regelgeving intern gemeente Dronten

Paragraaf bedrijfsvoering Personeel Ambtenarenwet Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling

Fiscale wetgeving Instellingsbesluit werkgeverscommissie

Sociale verzekeringswetten Mandaatbesluit 2014*

CAR/UWO Verordening werkgeverscommissie

Wet Arbeid en Zorg** Bezoldigingsverordening april 1996

Wet normering Topinkomens (WNT)** E-mail protocol digitaal berichtenverkeer gemeente Dronten

Financieringsregeling huisvesting ambtenaren

Gedragscode voor ambtenaren en overige (tijdelijke) medewerkers van de gemeente 

Dronten

Regeling functiebeschrijving, -waardering en plaatsing

Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag gemeente Dronten

Regeling klokkenluiders gemeente Dronten

Reglement ambtelijke organisatie

Sociaal statuut gemeente Dronten 2007

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke stand en de 

buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

 


