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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Tekstuele wijziging Controleverordening gemeente Bergen 2017 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
Artikel 8 van de op 9 maart 2017 vastgestelde Controleverordening gemeente Bergen 2017 
te vervangen voor de volgende tekst: 
 
Artikel 8. Inwerkingtreding  
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug 
tot en met 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing is op de 
accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 
2017 en later. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Op 9 maart 2017 heeft de raad de Controleverordening gemeente Bergen 2017 vastgesteld. 
In die verordening was opgenomen dat de verordening in werking treedt op 1 januari 2017. 
Een verordening treedt echter - op grond van artikel 142 Gemeentewet - pas in werking met 
ingang van de achtste dag na bekendmaking, tenzij in de verordening een ander tijdstip is 
aangewezen. Als de verordening later wordt vastgesteld dan de gewenste datum van 
inwerkingtreding, dient er daarom terugwerkende kracht te worden verleend aan de 
verordening. Om deze controleverordening rechtsgeldig te kunnen publiceren moet het 
artikel over de inwerkingtreding in de verordening dus aangepast worden.  
Bijgaande verordening is op deze punten aangepast. Dit betreft dus enkel een tekstuele en 
geen inhoudelijke wijziging. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
de tekstuele wijziging in de controleverordening gemeente Bergen 2017 vaststelt. 
 
 
2 KEUZERUIMTE 
 

Het vaststellen van de controleverordening door de raad volgt uit artikel 213 van de 
Gemeentewet. 
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten:  
Controleverordening gemeente Bergen 2017 
 
2.1.2 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
Artikel 213 Gemeentewet 
 

2.2 Communicatie 
 
Na vaststelling van de verordening moet deze in werking treden door deze integraal te 
publiceren in het digitale gemeenteblad van Bergen. De griffie zal de Werkorganisatie BUCH 
verzoeken zorg te dragen voor publicatie. Ook zal een exemplaar van de vastgestelde 
verordening aan de Werkorganisatie BUCH worden verstrekt zodat de verordening kan 
worden uitgevoerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens de Commissie van Onderzoek 
 
 
 
De heer S.G.W.M. Heerdink  
griffier 

De heer J.J.A.S. Houtenbos 
voorzitter Commissie van Onderzoek 

 


