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ONDERWERP
Rechtmatigheidsverantwoording

Geachte raad,

In de vorige raadsinformatiebrief van 10 november jl., hebben wij de stand van zaken
inclusief een planning inzake de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor de 
gemeente Vlissingen met u gedeeld. De Partij Souburg-Ritthem heeft hierover op 10 
november 2021 vragen gesteld. Op 11 november 2021 heeft het college hierop een reactie 
gegeven en tijdens de raadsvergadering van 11 november 2021 is hierover verder 
gesproken. Er is toen besloten dat ten aanzien van de invoering van de rechtmatigheids-
verantwoording de raad voor de verkiezingen hierover nog besluiten wilt nemen. 

Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over het aangepaste planning 
inzake de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording van de gemeente Vlissingen. 

Wanneer Wat
December 
2021

Gesprek met accountant d.d. 20 december 2021 i.v.m. komst rechtmatigheids-
verantwoording. De opzet van het intern controleplan 2022, het normenkader en 
toetsingskader 2022 en het controleprotocol zullen worden besproken. 

December 
2021 

Opstellen aangepaste financiele verordening, opzet intern controleplan 2022, normen-
en toetsingskader 2022, controleprotocol en controleverordening. 

Januari 
2022-
februari 
2022

Bestuurlijk proces voor vaststelling eerdergenoemde documenten. Op 3 februari 2022 
is de commissie vergadering en op 24 februari 2022 de raadsvergadering. 

Er zal in januari 2022 een gesprek plaatsvinden met de auditcommissie over de 
rechtmatigheidsverantwoording inclusief planning. Aandacht voor rol van de raad, 
bepaling van de verantwoordingsgrens, eventuele rapporteringsgrens en normenkader 
en toetsingskader. Daarbij ook de aanpassingen van de financiele verordening, 
controleprotocol en controleverordening bespreken. Het Intern controleplan 2022 zal 
worden vastgesteld door het College en zal ter kennisgeving worden aangeboden aan 
de Raad. Dit zal gebeuren in kwartaal 1 van 2022. Er zal in het eerste kwartaal 2022 
ook worden gestart met de voorbereidende controlewerkzaamheden. De interne 
controlewerkzaamheden over het boekjaar 2022 zullen plaatsvinden tussen 1 april 
2022 en 1 februari 2023.



Blad 2 behorend bij 1349285 / 

In januari 2022 treden wij in gesprek met de auditcommissie over de invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording inclusief planning. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris, de burgemeester,

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar




