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Onderwerp

Aa npassen controleverordeni ng

Voorstel

De raad voorstellen 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 uit2072 en een versie uit 2016. De versie uit2OI2 is nooit ingetrokken.

t.2In artikel S 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 2074 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
2079".
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In te vullen door het B&W secretariaat:

,{nttoora¡ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
tr Anders, nl.:
Beslissing d.d.: Q2 - r.a.29\3 Nummer
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Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/participatie

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