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Afdeling : F&C - Financiën Raadsvoorstel:
DJ-860664 

Naam opsteller voorstel : Matjan van der Wielen
M.vander.Wielen@weert.nl / 0495-575279

Zaaknummer:
858659

Portefeuillehouder : drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

Onderwerp

Controleverordening 2019.

Voorstel

De gewijzigde controleverordening 2019 vast te stellen.

Inleiding

In het kader van regelmatig onderhoud aan de interne regelgeving van de gemeente, 
wordt de controleverordening op enige punten aangepast. 

Beoogd effect/doel

Een correcte verordening.

Argumenten 

1.1 Gebleken is dat er momenteel 2 versies van het controleprotocol geldend zijn, een 
versie uit 2012 en een versie uit 2016. De versie uit 2012 is nooit ingetrokken. 

1.2 In artikel 8 lid 2 van de verordening 2016 was de bepaling "Deze verordening heeft 
enkel interne werking en is dus niet een besluit van algemene strekking in de zin van 
de Algemene Wet Bestuursrecht. De verordening hoeft dan ook niet te worden 
gepubliceerd, voordat zij in werking kan treden.", opgenomen. Met ingang van 1 
januari 2014 zijn alle gemeenten wettelijk verplicht om nieuwe of gewijzigde 
verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften in een “elektronisch 
gemeenteblad” bekend te maken op het internet. Een verordening werkt pas als zij 
behoorlijk is bekendgemaakt. De tekst van artikel 8 lid 2 wordt daarom gewijzigd in: 
"Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op de dag van publicatie van 
deze verordening dan wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2019". 

Kanttekeningen en risico’s 

N.v.t.

Financiële gevolgen

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie 
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Communicatie/participatie 

Na vaststelling door de raad de verordening publiceren op de daarvoor bestemde bronnen.

Advies raadscommissie 

-

Bijlagen 

Controleverordening 2019

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: DJ-860664 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019

besluit:

De gewijzigde controleverordening 2019 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2019.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


