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Besluit 
 
Het dagelijks bestuur van Ferm Werk 
 
  
 

besluit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ondertekening 
 
Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 
12 december 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Vlaar       B.F. Drost  
Vervangend voorzitter dagelijks bestuur    secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk 
Ferm Werk    

  

 
 
In te stemmen met bijgevoegd concept voor een Controleverordening ex artikel 213 gemeentewet en 
dit ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur. 
 
Deze concept verordening niet voor zienswijzen aan te bieden aan de gemeenteraden omdat het een 
technische wijziging betreft van de voorgaande Controleverordening van Wvs De Sluis. 
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Voorstel 

Inleiding 
Artikel 213 van de gemeentewet draagt op om bij verordening regels vast te stellen voor de controle 
op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Zo’n verordening is in 2005 
vastgesteld door het algemeen bestuur van De Sluis en daarna nooit meer gewijzigd. Omdat de GR 
De Sluis is gewijzigd naar GR Ferm Werk is deze nog steeds van toepassing. 
 
Nu we staan voor het moment van aanbesteding van de accountantscontrole is er goede aanleiding 
om deze verordening te actualiseren. U ontvangt daarom bijgaand het concept voor een nieuwe 
verordening voor de GR Ferm Werk.  
 

Beoogd effect  
Deze verordening beoogt te waarborgen dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de 
inrichting van de financiële organisatie adequaat worden getoetst. 
 

Overwegingen  
De voorliggende verordening bevat inhoudelijk in feite geen wijzigingen. De overweging om de oude 
verordening te vervangen is gelegen in het feit dat we er nu een Ferm Werk verordening van kunnen 
maken. De tekst is daarnaast gemoderniseerd en aangepast aan de huidige wetgeving en de actuele 
GR (bijvoorbeeld t.a.v. deadlines). 
 
Conform artikel 5, tweede lid, van de GR worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om 
hun zienswijzen kenbaar te maken over door het algemeen bestuur van Ferm Werk vast te stellen 
verordeningen. In geval van technische wijzigingen kan het dagelijks bestuur besluiten hiervan af te 
zien. Voorgesteld wordt om deze verordening niet voor zienswijzen aan de gemeenteraden aan te 
bieden. 
 

Financiële consequenties 
Het vaststellen van een nieuwe controleverordening heeft geen financiële consequenties. 
 

Vervolgtraject 
Na vaststelling van de verordening door het algemeen bestuur zal de verordening op de 
voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt en beschikbaar gesteld op Overheid.nl. 
 

Communicatie 
Verdere externe publiciteit is in dit geval niet aan de orde. 
 

Bijlage 
 Concept Controleverordening GR Ferm Werk. 


