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Bijlage 2: Normenkader 2018: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij gemeenten   

In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten meest relevante 
algemene wet- en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die 
overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van programma's en/of producten. In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt 
naar de specifieke activiteiten welke onder zo'n programma/product kunnen vallen. In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsen algemene 
wet- en regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de ge-
meente. De kolom regelgeving intern bevat een handvat voor te hanteren gemeentelijk beleid, vervat in regels, verordeningen etc. toegespitst 
op de plaatselijke situatie. 

Programma's/ producten/ 
paragrafen 

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 

Algemeen Bestuur en 
dienstverlening 

Algemeen financieel middelen-
beheer 

Grondwet; 
Burgerlijk Wetboek; 
Gemeentewet; 
Besluit Begroting en Verantwoor-
ding; 
Wet gemeenschappelijke regelin-
gen; 
Algemene Wet bestuursrecht 
(AWB); 
Wet houdbare overheidsfinanciën 
(HOF); 
Wet openbaarheid van bestuur 
(WOB); 
Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en semi-
publieke sector; 
Regeling informatieverstrekking 
sisa; 

Verordening ex art 212: 
Financieel beleid, beheer en inrichting 
financiële organisatie; 
Verordening ex art 213: controleverorde-
ning; 
Verordening ex art 213a: doelmatigheids- 
en doeltreffendheidsonderzoeken; 
Verordening op de ambtelijke bijstand 
voor raadsleden en fractie-ondersteuning; 
Verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden Huizen; 
Verordening gemeentelijke rekenkamer-
commissie Huizen; 
Organisatieverordening; 
Delegatie- en mandaatregeling; 
Begroting; 
; deelverordening subsidie voor lokale 
internationale initiatieven; 
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Programma's/ producten/ 
paragrafen 

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 

Algemeen Bestuur en 
dienstverlening 

Burgerlijke stand en afgifte 
documenten 

Burgerlijk wetboek; 
Gemeentewet; 
Wet basisregistratie personen 
(BRP); 
Wet rechten burgerlijke stand; 

Verordening basisregistratie personen; 
Verordening gegevensverstrekking basis-
registratie personen; 
Legesverordening; 
Verordening naamgeving en nummering 
(adressen) gemeente Huizen; 

Algemeen Bestuur en 
dienstverlening 

Vreemdelingenzaken Vreemdelingenwet;  

Algemeen Bestuur en 
dienstverlening 

Bescherming persoonsgege-
vens 

Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG); 
Uitvoeringswet algemene veror-
dening gegevensbescherming 
(UAVG); 
Meldplicht datalekken; 

Privacybeleid en –protocol; 
Protocol internet-, e-mail en social media 
gebruik; 
Richtlijnen informatieveiligheid voor ge-
bruikers; 
Procedure afhandeling incidenten en da-
talekken. 

Openbare orde en veiligheid Handhaving Gemeentewet; 
AWB; 

Algemene plaatselijke verordening (APV); 
Nadere regels tijdelijke reclame-,  
publicatie- en verwijsborden; 

Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrij-
ding 

Wet veiligheidsregio’s; Gemeenschappelijke regeling veiligheids-
regio; 

Openbare orde en veiligheid Brandbeveiligingsvergunningen Wet veiligheidsregio’s; Brandbeveiligingsverordening; 
 

Openbare orde en veiligheid Preventie  Subsidieverordening inbraakwerende 
maatregegelen koopwoningen Huizen 
2017-2019; 

Beheer en inrichting Open-
bare Ruimte 

Wegenbeheer Wegenverkeerswet;  
Gemeentewet; 
Wegenwet; 

Algemene plaatselijke verordening (APV); 
Wegsleepverordening Huizen; 
Telecommunicatieverordening Huizen 
2010; 

Beheer en inrichting Open-
bare Ruimte 

Verkeer Besluit administratieve bepalingen 
wegverkeer; 
Regelement verkeersregels en 
verkeerstekens; 

Algemene plaatselijke verordening (APV); 
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Programma's/ producten/ 
paragrafen 

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 

Beheer en inrichting Open-
bare Ruimte 

Havenbeheer Scheepvaartverkeerswet; 
Besluit administratieve bepalingen 
scheepvaartverkeer; 

Algemene voorwaarden haven- en  
liggelden; 
Algemene voorwaarden passagiers-
vaartuigen; 
Havenverordening; 

Beheer en inrichting Open-
bare Ruimte 

Groenbeheer Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (WABO); 

Algemene plaatselijke verordening (APV); 
Bestemmingsplannen; 

Beheer en inrichting Open-
bare Ruimte 

Verkeer Wet brede doeluitkering verkeer 
en vervoer; 

 

Beheer en inrichting Open-
bare Ruimte 

Grafrechten Gemeentewet; 
Wet op de lijkbezorging; 

Beheersverordening gemeentelijke be-
graafplaatsen; Verordening lijkbezor-
gingsrechten; 

Beheer en inrichting Open-
bare Ruimte 

Afvalstoffenbeheer Gemeentewet; 
Wet Milieubeheer (artikel 15.33); 

Verordening reinigingsheffingen; 
Gemeenschappelijke regeling Gooi en 
Vechtstreek; 

Beheer en inrichting Open-
bare Ruimte 

Riool, hemelwater en grondwa-
ter beheer 

Gemeentewet; 
Waterwet; 
Wet milieubeheer; 

Verordening rioolheffing; Verordening op 
de afvoer van hemel- en grondwater Hui-
zen; 
 

Beheer en inrichting Open-
bare Ruimte 

Ondergrondse activiteiten Telecommunicatiewet Telecommunicatieverordening Huizen; 

Sociale infrastructuur Algemeen welzijn en sport  Algemene subsidieverordening 

Sociale infrastructuur Kinderopvang Wet kinderopvang en kwaliteitsei-
sen peuterspeelzalen; 
AMVB; 
Ministeriële regeling; 

Verordening wet kinderopvang; 

Sociale infrastructuur Basis- en speciaal- onderwijs Wet primair onderwijs; 
Wet educatie en beroepsonder-
wijs; 
Besluit specifieke uitkeringen ge-
meentelijk onderwijsachterstan-
denbeleid 2011-2018; 

Verordening voorziening huisvesting  
onderwijs; 
Verordening leerlingenvervoer; 
Verordening materiële en financiële  
gelijkstelling onderwijs Huizen; 
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Programma's/ producten/ 
paragrafen 

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 

Sociale infrastructuur Voortgezet onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs; 
Wet educatie- en beroepsonder-
wijs; 

Verordening voorziening huisvesting  
onderwijs; 
Lokaal onderwijsbeleid; 
Collegebesluit contract Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs (WEB); 

Sociale infrastructuur Cultuur en lokale media Mediawet; 
Wet stelsel openbare bibliotheek-
voorzieningen; 

Algemene subsidieverordening Huizen; 
Subsidieregeling onkostenvergoeding 
vrijwilligers historisch onderzoek Huizen; 

Maatschappelijke onder-
steuning 

Ambulance vervoer  Tijdelijke wet ambulancezorg; Gemeenschappelijke regeling Gooi en 
Vechtstreek; 

Maatschappelijke onder-
steuning 

Sociaal domein Bepalingen financiële- en proce-
durele rechtmatigheid Wmo en 
Jeugdwet; 

Verordening Sociaal Domein gemeente 
Huizen; 
 

Maatschappelijke onder-
steuning 

Participatie Participatiewet; 
Wet IOAW; 
Wet IOAZ; 
Bbz; 

Verordening inkomensvoorziening  
Participatiewet; 
Beleidsregels inkomensvoorziening  
Participatiewet; 
Participatieverordening; 
Verordening Adviesraad Sociaal Domein 
Huizen Blaricum Eemnes Laren; 
Verordening cliëntparticipatie  
gemeentelijk Wsw-beleid; 
Verordening clientparticipatie Participa-
tiewet; 

Maatschappelijke onder-
steuning 

WMO Wet maatschappelijke ondersteu-
ning; 
Wet op de expertisecentra; 
Wet op het voortgezet onderwijs; 

Verordening Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning; 
Nadere regels WMO; 
Nadere regels waardering mantelzorgers; 

Maatschappelijke onder-
steuning 

Jeugd Jeugdwet; Verordening Jeugdhulp; 
Nadere regels jeugd; 

Maatschappelijke onder-
steuning 

Schuldhulpverlening Wet gemeentelijke schuldhulpver-
lening; 

Beleidsplan schuldhulpverlening; 
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Programma's/ producten/ 
paragrafen 

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 

Maatschappelijke onder-
steuning 

Inburgering Wet inburgering; Verordening wet inburgering; 

Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling 

Milieubeheer Wet belastingen op milieugrond-
slag; 
WABO; 
Wet milieubeheer; 

Regeling/ DVO omgevingsdienst RUD; 
Verordening kwaliteit vergunning-
verlening, toezicht en handhaving  
omgevingsrecht gemeente Huizen; 

Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling 

Marktgelden Gemeentewet; Marktgeldverordening; 

Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling  

 Winkeltijdenwet; Algemene plaatselijke verordening (APV); 
Marktverordening; 
Winkeltijdenverordening; 

Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling  

Woonwagens Gemeentewet; 
Huisvestingswet; 

Huisvestingsverordening Gooi- en Vecht-
streek  (t/m 30-6-2019); 

Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling  

Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening; 
Besluit op de ruimtelijke ordening; 

Nota grondbeleid; 
Bouwverordening (leges); 
Procedureverordening tegemoetkoming in 
planschade gemeente Huizen; 
Bestemmingsplannen; 

Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling  

Intensivering stedelijke ver-
nieuwing 

Verordening stedelijke vernieu-
wing Noord-Holland 2011; 

Beleidsplannen; 
Bestemmingsplannen; 

Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling 

Wonen, economie en beheer 
Gemeentelijke panden en ac-
commodaties, duurzaamheid. 

Leegstandwet; 
Woningwet; 
Uitvoeringswet huurprijzen woon-
ruimte; 
Huisvestingswet; 
Wet op de huurtoeslag; 
 
 

Huisvestingsverordening Gooi- en  
Vechtstreek  (t/m 30-6-2019); 
Gemeentelijk beleid accommodatie 
beheer en vergoeding beschikbaarstelling 
gemeentelijke accommodaties; 
Verordening Starterslening; 
Verordening Blijverslening; 
Verordening verzilverlening; 
Bestemmingsplannen; 
Deelverordening Gevelrenovatie  
Bedrijventerrein ’t Plaveen; 
Subsidieregeling mijn huis klimaatbewust 
(t/m 31-12-2020); 
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Programma's/ producten/ 
paragrafen 

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 

Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling 

Bijdrage winkeliers schoon, 
heel en veilig 

Wet op de Bedrijveninvesterings-
zones; 

Verordening BI-zone centrum gebied  
Huizen e.o.; 

Algemene dekkingsmidde-
len en onvoorzien 

Treasurybeheer Wet financiering decentrale over-
heden (schatkistbankieren); 
Wet HOF; 

Treasurystatuut; 
Verordening ex art 212: Financieel beleid, 
beheer en inrichting financiële organisa-
tie; 

Algemene dekkingsmidde-
len en onvoorzien 

OZB Gemeentewet; 
Wet waardering Onroerende  
Zaken; 

Verordening Onroerendezaakbelasting; 
 

Algemene dekkingsmidde-
len en onvoorzien 

Toeristenbelasting Gemeentewet; Verordening toeristenbelasting; 
Verordening watertoeristenbelasting; 

Algemene dekkingsmidde-
len en onvoorzien 

Precariorechten Gemeentewet; Verordening precariobelasting en rechten; 

Algemene dekkingsmidde-
len en onvoorzien 

Gemeentelijke belastingen Invorderingswet; 
Gemeentewet; 

Besluit gemeentelijk kwijtscheldings-
beleid; 
Leidraad invordering gemeentelijke  
belastingen; 
Reglement voor de automatische incasso; 
Beleidsregels ambtshalve verminderingen 
gemeentelijke belastingen in Huizen; 

Paragraaf bedrijfsvoering Arbeidsvoorwaarden en perso-
neelsbeleid 

Ambtenarenwet; 
Fiscale wetgeving; 
Sociale verzekeringswetten; 
CAR/UWO; 
Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en semi-
publieke sector; 
Rechtspositiebesluiten diverse 
bestuurders; 
Pensioenregeling + APPA ABP; 

Regeling beloningen; 
Verordeningen op studiefaciliteiten, reis-
kosten e.d., Werktijdenregeling, Functie-
waardering, Reglement personeelsge-
sprekken, Beloningsdifferentiatie, Gene-
ratiepact; 
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Programma's/ producten/ 
paragrafen 

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 

Paragraaf bedrijfsvoering Inkopen en contractbeheer EU- aanbestedingsregels; 
Aanbestedingswet; 
Gids proportionaliteit 1e herziening 
april 2016. 

Mandaat- en volmacht- besluiten; 
Regeling Budgethouderschap; 
Inkoopbeleid; 
Uitzonderingen inkoop- en  
aanbestedingsbeleid; 
Gemeenschappelijke Regeling Regio. 

 


