Normenkader 2014
De gemeente is verplicht om naast de getrouwheid ook aan te tonen dat financiële handelingen
rechtmatig hebben plaatsgevonden. In de accountantsverklaring doet de accountant een formele
uitspraak over de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties. Baten, lasten en
balansmutaties zijn altijd het gevolg van financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan in
de administratie. Er is rechtmatig gehandeld wanneer de financiële beheershandelingen door en
namens het college passen binnen de in- en externe wet- en regelgeving. De gemeenteraad bepaald
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en legt dit vast in het normenkader. Aan de hand van
het vastgestelde normenkader voert de accountant de rechtmatigheidscontrole uit.

Het normenkader bevat in- en externe wet- en regelgeving waarin handelingen zijn geregeld waaruit
financiële gevolgen voortkomen die als baten, lasten of balansmutaties in de jaarrekening worden
verantwoord. De gemeente heeft voor de externe wetgeving en de gemeentelijke verordeningen niets
te kiezen, deze regelgeving hoort per definitie tot het normenkader. Wat betreft de interne regelgeving
kan de gemeente zelf bepalen welke beleidsnota’s, raadsbesluiten en collegebesluiten wel en niet tot
het normenkader behoren.

Het normenkader 2014 bevat de volgende gegevens:
De eerste twee kolommen geven respectievelijk het programma en het product weer. De kolom IC
2014 geeft het proces aan waar de regelgeving betrekking op heeft. In de kolom Wetgeving extern is
de algemene wet- en regelgeving opgenomen die direct een relatie heeft met het financieel beheer en
de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente. De laatste kolom geeft de gemeentelijke
verordeningen en eventueel beleidsnota’s, raadsbesluiten en collegebesluiten weer.
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4. Energiek ondernemen

3. Oude industrie
verbonden met
cultuur en kunst

2. Samenleven
en zorgzaam zijn

1. Krachtige kernen in
prachtig gebied

Progr.

Product
05. Sportfacilitering
27. Riolering
38. Bouwgrondexploitatie

IC 2014
Grond en gebouwen
Belastingen
Bouwgrondexploitatie

Wetgeving extern
Gemeentewet
Wet ruimtelijke ordening
Gemeentewet
Algemene wet Bestuursrecht

Regelgeving intern
Tarievenstelsel sport- en welzijnsaccommodaties
Verordening rioolheffing
Exploitatieverordening

Nota grondbeleid
40. Grond en gebouwen

Grond en gebouwen

Burgerlijk wetboek
Uitvoeringsbesluit pacht
Uitvoeringsregeling pacht
Gemeentewet
Wet maatschappelijke ondersteuning

Nota grondbeleid

57. WMO

WMO

Subsidieverstrekkingen

Gemeentewet
Algemene wet Bestuursrecht

Algemene subsidieregeling
Uitvoeringregels subsidie welzijn, cultuur en sport

50. Cultuur en kunst

Subsidieverstrekkingen

Gemeentewet
Algemene wet Bestuursrecht

Algemene subsidieregeling
Uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport

56. Werk en inkomen

Gemeenschappelijke
regeling
SiSa verantwoording

Wet gemeenschappelijke regeling
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Wet Werk en Bijstand (WWB)
Wet Investeren Jongeren (WIJ)
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW)
Wet participatiebudget

Gemeenschappelijke regeling ISWI
Gemeenschappelijke regeling Wedeo

Verordening maatschappelijke ondersteuning
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
Besluit maatschappelijke ondersteuning
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5. Kwaliteit in dienstverlening en bestuur

Progr.

Product
59. Overige
onderwijsvoorzieningen

IC 2014
Leerlingenvervoer

Wetgeving extern
Wet op het primair onderwijs
Wet op de expertisecentra
Wet op het voortgezet onderwijs

Regelgeving intern
Verordening leerlingenvervoer

66. Inkomensondersteuning

Kwijtschelding
belastingen

Invorderingswet
Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke
belastingen
Verordening hondenbelasting

09. Inkoop

Inkoop

11. Personeelsbeheer

Personeel

Richtlijn 2004/17/EG
Richtlijn 2004/18/EG
Aanbestedingswet 2012
Aanbestedingsbesluit
CAR/UWO

22. Financieel beheer

Financiën

Gemeentewet
Besluit begroting en verantwoording
Wet financiering decentrale overheden

25. Reiniging/afvalverwijdering

Belastingen

Gemeentewet

Verordening afvalstoffenheffing
Verordening reinigingsrechten

43. Omgevingsvergunning
bouwen
61. Identiteitsgebonden
producten

Omgevingsvergunning

Gemeentewet

Legesverordening incl. tarieventabel

Burgerzaken

Gemeentewet

Legesverordening incl. tarieventabel

69. Belastingen

Belastingen

Gemeentewet

Verordening onroerende zaakbelasting
Verordening hondenbelasting

Regeling bewust belonen
Bezoldigingsverordening
Interne jubel- en treurregeling
Fietsregeling Oude IJsselstreek
Reiskostenregeling woon- en werkverkeer
Reiskosten regeling zakelijk
Reiskosten opleiding
Regeling stagebeleid
Uitwisseling eindejaarsuitkering met reiskosten
woon-verkeer via cafetariamodel
Betaling vakbondscontributie via cafetariamodel
Controle verordening
Financiële verordening
Reglement budgethouders
Treasurystatuut
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Progr.

Product
70. Brand- en
ongevallenbestrijding

IC 2014
Gemeenschappelijke
regeling

Wetgeving extern
Wet gemeenschappelijke regeling

Regelgeving intern
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Noord- en Oost Gelderland

