
 

 

Fractie Streefkerk            

 

Amendement Controleverordening gemeente Renkum 2021 

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 27 januari 2021, behandelend de 

actualisatie Verordeningen artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet gemeente Renkum 2021. 

Constaterende dat: 

• De Controleverordening gemeente Renkum 2021 dient te worden vastgesteld. 

• In artikel 2 lid 1 is vastgelegd dat de benoeming van de accountant geschiedt voor een periode 

van 4 jaar en dat aansluitend sprake kan zijn van een verlengingsperiode van twee maal 1 jaar.  

Overwegende dat:  

• De controleverordening geen einddatum kent maar met regelmaat gecontroleerd dient te 

worden op actualiteit; 

• Een accountant naast zijn controlerende rol, de organisatie ook helpt te bouwen aan verbetering 

van de bedrijfsvoering; 

• Gezien de actuele marktomstandigheden het niet eenvoudig is om een geschikte accountant te 

vinden; 

• Het voor de organisatie van belang is tijdig op zoek te kunnen gaan naar een geschikte 

accountant en het hiervoor ook ruimschoots de tijd heeft of kan nemen. 

• De mogelijkheid aanwezig moet zijn om na afloop van de periode van 4 jaar de met de 

accountant afgesloten overeenkomst, naast de al genoemde periode van twee maal 1 jaar,  te 

verlengen met twee jaar. 

Besluit ten aanzien van Artikel 2, lid 1 de tekst te wijzigen in 

• De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. De 

benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van vier jaar. Na afloop van de 

contractperiode kan het contract met de accountant, met instemming van de raad, maximaal 

twee maal met een jaar worden verlengd of één maal met twee jaar worden verlengd. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Het amendement is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen 
voorzien. 

Raad 27 januari 2021 

Amendement is unaniem aangenomen. 


