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Object van controle

Object van controle is de jaarrekening 2013 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 
2013, zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dalfsen.

Bij de gemeente Dalfsen is het gebruikelijk dat het controleprotocol jaarlijks wordt vastgesteld. Met 
ingang van 2014 wordt het controleprotocol voor 4 jaren vastgesteld voor de nieuwe raadsperiode 
2014 – 2017. In deze nieuwe situatie vanaf 2014 vindt er jaarlijks wel een actualisatie van de 
goedkeuringstolerantie plaats. De bedragen van de goedkeuringstolerantie worden ieder jaar opnieuw 
vastgesteld door de gemeenteraad, omdat het begrotingstotaal aan de lastenzijde van jaar tot jaar 
wijzigt. 

Tevens wordt het normenkader voor de rechtmatigheid jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. 
Door middel van de vaststelling bepaalt de gemeenteraad de kaders voor de accountantscontrole. 
 
Het voorliggende controleprotocol is geldig tot de nieuwe gemeenteraad aantreedt.

Doelstelling

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte 
van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren 
goedkeurings- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening 2013 van de gemeente 
Dalfsen.

Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties

De accountant controleert niet ieder document of iedere beheershandeling, maar richt de controle 
zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en 
de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten, de balansmutaties en de financiële 
beheershandelingen. 
De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. Het gaat 
hierbij om de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie. De kwantitatieve omvang van deze 
toleranties moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant een kwalitatieve beoordeling hanteren. De 
weging van fouten en onzekerheden vindt plaats op basis van beroepsmatig oordeel.

Goedkeuringstolerantie
De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in 
de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de 
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden 
beïnvloed. 
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en dus de strekking van de af te 
geven accountantsverklaring. In het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) zijn 
minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Deze 
minimumeisen worden door de gemeente Dalfsen gehanteerd.

In het hierna opgenomen schema zijn de minimumeisen weergegeven.

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel-
onthouding 

Afkeurend 

Fouten in de jaarrekening 
(% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 
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Op basis van de begroting 2013, betekenen bovengenoemde percentages dat een voorlopig 
totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening 2013 van circa € 464.250 (1% van de totale lasten)  en een 
totaal van onzekerheden van circa € 1.392.750 (3% van de totale lasten) de goedkeurende strekking 
van de accountantsverklaring niet zullen aantasten. De hoogte van de bedragen wordt definitief 
berekend op basis van de werkelijke lasten, verantwoord in de jaarrekening 2013.

Rapporteringtolerantie
Dit is een bedrag gelijk aan of lager dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij 
overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. 
Voor de rapporteringtolerantie wordt een absoluut bedrag van € 55.000 voorgesteld, zodat de 
accountant elke fout of onzekerheid groter of gelijk aan circa € 55.000 rapporteert.

Sisa
Met ingang van 2006 behoeven er voor een aantal specifieke uitkeringen geen aparte 
deelverklaringen meer opgesteld te worden, maar vindt controle plaats bij de jaarrekening. (Single 
Audit, Single Information). Voor de gemeente Dalfsen zal dit om ± 15 regelingen gaan.
Voor deze specifieke uitkeringen gelden wettelijke rapporteringtoleranties:
-   € 10.000  indien de lasten  kleiner of gelijk aan € 100.000;
-   10%, indien de lasten groter dan €100.000 en kleiner of gelijk aan  €1.000.000;
-   € 100.000 indien de lasten meer bedragen dan € 1.000.000.
Deze rapporteringtoleranties worden in dit voorstel overgenomen, met dien verstande dat de 
accountant  elke fout of onzekerheid boven de € 55.000 dient te rapporteren. Hierbij wordt aansluiting 
gezocht bij de hiervoor genoemde rapporteringtoleranties.

Begrip financiële rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidcriteria

Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole vereist dat de baten en lasten in de 
jaarrekening en de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dat betekent volgens het BAPG 
dat deze in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke 
regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen.
Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal de accountant extra 
aandacht besteden aan de volgende rechtmatigheidcriteria:
1. Het begrotingscriterium;
2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium);
3. Het voorwaardencriterium.

1. Het begrotingscriterium
Het begrotingscriterium betreft financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten 
en lasten, alsmede de balansposten. 
Deze dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde 
programmabegroting en hiermee samenhangende functies (begrotingscriterium). Als blijkt dat de 
gerealiseerde bedragen hoger zijn dan de, ook na de laatste begrotingswijziging, geraamde bedragen 
is sprake van onrechtmatige uitgaven (begrotingsonrechtmatigheid), omdat een overschrijding in strijd 
is met het budgetrecht van de raad zoals geregeld in de Gemeentewet. 
Volgens het BAPG dienen deze overschrijdingen goed herkenbaar in de jaarrekening te worden 
opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad, waarin die uitgaven wel zijn 
opgenomen en adequaat zijn toegelicht, worden de betreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het 
gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad 
uitgezette beleid is gebleven. 
Het college neemt in de jaarrekening een overzicht op van de uitgaven die de raad nog dient te 
autoriseren. De accountant geeft in het verslag van bevindingen aan of dit overzicht toereikend is.

2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium)
De gemeente Dalfsen heeft geen specifiek overkoepelend M&O-beleid, maar op onderdelen is er wel 
beleid ontwikkeld. In de toekomst wordt het nut en de noodzaak bepaald van een overkoepelend 
M&O-beleid. Voor bestaande procedures toetst de accountant in hoeverre deugdelijke maatregelen 
ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik zijn genomen. Indien bij een toereikend M&O-
beleid dat in voldoende mate is uitgevoerd toch een belangrijke (materiële) onzekerheid – die inherent 
is aan de regeling – blijft bestaan met betrekking tot de rechtmatigheid van de uitgaven of ontvangsten 
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en deze niet verder kan worden gereduceerd, dient de accountant te beoordelen of deze onzekerheid 
in de toelichting bij de jaarrekening adequaat wordt weergegeven. 

3. Het voorwaardencriterium.
Besteding en inning van gelden door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaarden gebonden 
waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wetten en regels 
van hogere overheden en in de (eigen) gemeentelijke regelgeving. De door hogere overheden 
gestelde voorwaarden liggen volledig vast. Dit geldt echter niet voor de voorwaarden in de 
gemeentelijke regelgeving. De gemeenteraad dient dan ook op grond van een overzicht van alle voor 
de betreffende gemeente geldende wet- en regelgeving het voorwaardencriterium te 
operationaliseren. Concreet betekent dit dat door de gemeenteraad limitatief moet zijn bepaald aan 
welke in wet- en regelgeving vastgelegde, voor de gemeente relevante, voorwaarden de accountant 
moet toetsen. Dit wordt in onderdeel 5, Reikwijdte rechtmatigheidtoetsing, verder uitgewerkt.

Reikwijdte rechtmatigheidtoetsing

De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het jaar 2013 is limitatief gericht op:
1. de naleving van wettelijke kaders, zoals die onder de noemer  “Wetgeving extern” van het 

normenkader, samengesteld in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij gemeenten, is 
opgenomen (bijlage 3 van dit protocol) en uitsluitend voor zover deze directe financiële 
beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen;

2. de naleving van het voorwaardencriterium voor de interne regelgeving (wetgeving intern, zoals 
opgenomen in bijlage 3 onder het kopje “Interne regelgeving” van het normenkader). Hierbij 
zal uitsluitend een toets plaatsvinden naar de naleving van voorwaarden betreffende de 
doelgroep, de heffing- en declaratiegrondslag (recht) en de normbedragen (hoogte en duur). 

3. de naleving van de volgende kaders:
 de begroting 2013, inclusief de evt. nog vast te stellen begrotingswijzigingen;
 de op 25 oktober 2004 door de raad vastgestelde “Financiële verordening gemeente 

Dalfsen” ex artikel 212 Gemeentewet; 
 de op 25 oktober 2004 door de raad vastgestelde “Controleverordening gemeente 

Dalfsen” ex artikel 213 Gemeentewet;
 de op 25 oktober 2004 door de raad vastgestelde “Verordening onderzoeken 

doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Dalfsen” ex artikel 213a 
Gemeentewet. 

Rapportering accountant

Na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant, overeenkomstig het gestelde 
in artikel 8 van de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet, hierna in het kort weergegeven. 
Zie ook bijlage 2. 

1. Verslag van bevindingen/ Managementletter
Overeenkomstig de Gemeentewet wordt over de controle een verslag van bevindingen 
uitgebracht aan de raad en in afschrift aan het College van Burgemeester en Wethouders. In 
het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het 
financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer 
en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen.
Uitgangspunten voor de rapportagevorm:
 Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht, gespecificeerd naar de aard van 

het criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.).
 Fouten of onzekerheden die de rapporteringtolerantie als bedoeld in onderdeel 3 van dit 

controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het 
verslag van bevindingen. 

 De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de gemeente gehanteerde 
geautomatiseerde informatieverzorging.
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2. Accountantsverklaring
In de accountantsverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk 
voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien 
van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring is bestemd voor de 
gemeenteraad, zodat de raad de door het College van Burgemeester en Wethouders 
opgestelde jaarrekening kan vaststellen.

Procedure

In bijlage 1 wordt het communicatietraject met de accountant nader uitgewerkt.
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Bijlage 1: Communicatie en periodiek overleg

Wie Aantal 
overleggen

per jaar

 Toelichting

Formele gesprekken ( inclusief verplichting tot verslaglegging en rapportage)
Gemeenteraad Minimaal 

een
 De gemeenteraad is opdrachtgever van de accountant. De raad 
 is het   aanspreekpunt voor de accountant voor de 
 opdrachtformulering. 

 De bevindingen van de eindejaarscontrole (op basis van het  
 definitief rapport van bevindingen) worden gepresenteerd door   
 de accountant.

Informele gesprekken (geen verplichting tot verslaglegging en rapportage)
 Hoofd Financiën en 
 Belastingen + de 
coördinator van de 
jaarrekening + medewerker 
interne controle

Minimaal 
twee

 Het afdelingshoofd Financiën en belastingen, medewerker 
interne controle en de coördinator van de jaarrekening zijn voor 
de accountant belangrijke gesprekspartners binnen de 
gemeentelijke organisatie.

Voorafgaand aan de controle van de jaarrekening vindt een   
overleg plaats om te komen tot een afstemming inzake de 
nadere invulling van de controle-opdracht. In dit overleg vindt  
eveneens een evaluatie van het controleprotocol plaats en  
wordt het voorstel voor een protocol voor het nieuwe jaar 
besproken.
 
 Naast de tussentijdse gesprekken wordt in ieder geval 
 bespreking gevoerd over: 
 -    Pre-audit gesprek; 
 -    De eindejaarscontrole (op basis van het conceptrapport van 
      bevindingen);
 -    Interim-controle ( deze hoeft niet in de vorm van een 
      managementletter uitgebracht te worden).

 Directieteam + 
Managementteam

PM  In het kader van de accountantscontrole zal nader overleg van 
 toepassing kunnen zijn met het managementteam. 
 Op verzoek zal de accountant verschijnen in het DT en MT.

 Portefeuillehouder  
 Financiën

Minimaal 
een  

 Bespreking bevindingen eindejaarscontrole. Deze besprekingen  
 kunnen ook gecombineerd worden met de besprekingen met 
 het hoofd Financiën en Belastingen.

 College van burgemeester 
 en wethouders en 
 gemeenteraad

PM  Op verzoek zal de accountant verschijnen in de vergaderingen 
 van college en gemeenteraad.
 

9



Gemeente Dalfsen   Controleprotocol 2013          Controleprotocol 2010

Bijlage 2: Rapportage door de accountant

De volgende standaard rapportagevormen worden onderkend:
 
 Rapportage/ 
Managementletter

 Tijdstip  Inhoud  Gericht aan

 Verslag van bevindingen 
 jaarrekening (gelijktijdig 
 met het aanbieden van de  
 jaarrekening aan de raad)

 Na afronding 
 van de controle 
 van de  
 jaarrekening.

 Het gaat hierbij om bevindingen, 
 zoals omschreven onder 6 van het 
 controleprotocol:
  - fouten, onzekerheden m.b.t. de 
    getrouwheid en rechtmatigheid (in  
    relatie tot de controletoleranties)
    of de inrichting van het financieel 
    beheer en van de financiële 
    organisatie een getrouwe en 
    rechtmatige verantwoording 
    mogelijk maken.
  - fouten, onzekerheden of 
    verbeteringen op het gebied van 
    verslaglegging rekening houdend 
    met afgesproken 
    rapporteringtoleranties. 

 Raad

 Accountantsverklaring 
 (gelijktijdig met het 
 aanbieden van de 
 jaarrekening aan de raad)

 Na afronding 
 van de controle 
 van de 
 jaarrekening.

 Het oordeel over de mate waarin de 
 gemeenterekening een getrouw 
 beeld geeft in overeenstemming met   
 verslaggevingvoorschriften en 
 voldoet aan de eisen van 
 rechtmatigheid, zoals omschreven 
 onder 6 van het controleprotocol.

 Raad

10



Gemeente Dalfsen   Controleprotocol 2013          Controleprotocol 201011



Gemeente Dalfsen   Controleprotocol 2013          Controleprotocol 201012



Gemeente Dalfsen   Controleprotocol 2013          Controleprotocol 2010

NORMENKADER

behorende bij het

CONTROLEPROTOCOL

Voor de accountantscontrole op
de jaarrekening 2013
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Bijlage 3: Externe wetgeving gemeente Dalfsen
Activiteit Wetgeving extern

Algemeen Financieel 
Middelenbeheer

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Besluit Begroting en Verantwoording
 Wet Gemeenschappelijke Regelingen
 Algemene Wet Bestuursrecht
 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT)
 Wet Markt en Overheid
 Algemene Pensioenswet Politieke Ambtsdragers (APPA)
 Wet op de Economische Delicten
 Sociale en fiscale wetgeving

Treasurybeheer  Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO)
 Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO)

Gemeentefinanciën  Financiële verhoudingswet
 Ministeriële besluiten en regelingen financiële verhoudingen en 

uitkeringen gemeentefonds
 Wet op het BTW compensatiefonds
 Overige fiscale wetgeving

Arbeidsvoorwaarden en 
personeelsbeleid

 Ambtenarenwet
 Fiscale wetgeving
 Sociale verzekeringswetten
 CAR/UWO
 Arbeidsomstandighedenwet
 Wet Walvis

Inkopen en contractbeheer  Europese wetgeving aanbestedingsrecht
 Mededingingswet
 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
 Europese regels Staatssteun
 Wet Markt en Overheid
 Wet Bibob
 Het aanbestedingsreglement
 Aanbestedingsreglement Werken

Burgerlijke stand en afgifte 
documenten

 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Wet GBA
 Wet rechten burgerlijke stand

OZB  Gemeentewet
 Wet Waardering Onroerende Zaken

Parkeerbeheer  Wet Mulder administratiefrechtelijke heffingen
Grafrechten  Gemeentewet

 Wet op de lijkbezorging
Hondenbelasting  Gemeentewet
Baatbelasting  Gemeentewet
Marktgelden  Gemeentewet
Precariorechten  Gemeentewet
Brandweer en 
rampenbestrijding

 Brandweerwet 1985
 Wet op de Veiligheidsregio

Gebruiksvergunningen  Woningwet
 Bouwbesluit
 Gebruiksbesluit
 Wet algemene bepaling omgevingsrecht
 Wet milieubeheer

Wegenbeheer  Wegenverkeerswet 1994
 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
 Wet personenvervoer

Havenbeheer  Gemeentewet
Groenbeheer  Boswet

 Kaderwet LNV-subsidies

Activiteit Wetgeving extern
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Afvalstoffenbeheer  Gemeentewet
 Wet Milieubeheer
 Regeling Europese Afvalstoffenlijst
 Besluit beheer autowrakken

Rioolbeheer en reiniging  Gemeentewet
 Wet Milieubeheer
 Wet op de Waterhuishouding
 Waterleidingwet

Milieubeheer  Wet Milieubeheer
 Wet belastingen op milieugrondslag

Grondexploitatie  Wet op de Ruimtelijke Ordening
 Besluit op de Ruimtelijke Ordening
 Besluit indieningsvereisten
 Asbestverwijderingsbesluit
 Regeling bouwbesluit 2003
 Protocol nader onderzoek
 Besluit bouwvergunningvrije en lichtbouwvergunningsplichtige 

bouwwerken
 Woningwet
 Wet bodembescherming
 Wet van oordeel
 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing

Stedelijke vernieuwing  Wet ISV
Telecommunicatie  Telecommunicatiewet
Wonen, economie en beheer 
gemeentelijke panden en 
accommodaties

 Leegstandswet
 Woningwet
 Huurprijzenwet woonruimte
 Huisvestingswet
 Huurwet
 Huursubsidiewet
 Besluit woninggebonden subsidies
 Wet bevordering eigen woningbezit
 Monumentenwet 1988
 Wet algemene bepalingen omgevingsvergunningen (WABO)
 Bouwbesluit en regeling Bouwbesluit
 Huisvesting asielzoekers

Algemeen Welzijn en sport  Wet maatschappelijke zorg
 Wet maatschappelijke ondersteuning

Gehandicaptenzorg  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Kinderopvang  Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 Wet basisvoorziening kinderopvang
Overig  Algemene Wet bijzondere Ziektekosten

 Wet op de bejaardenoorden
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Verzorgen basis- en speciaal 
onderwijs

 Wet primair onderwijs
 Wet op de basiseducatie
 GOA
 OALT

Cultuur en lokale media  Mediawet
Integratie  Wet inburgering nieuwkomers

 ROA/ VVTV
Sociale inkomens-voorzieningen  Wet werk en bijstand (incl. IOAW en IOAZ)

 Wet investeren in jongeren
 Algemene wet bijzondere ziektekosten
 Wet inkomensvoorzieningkunstenaars
 Wet SUWI
 Wet op participatiebudget

Sociale werkvoorziening  Wet Sociale Werkvoorziening
 Sociale en Fiscale wetgeving

Activiteit Wetgeving extern
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Werkgelegenheid  Wet Werk en Bijstand
 Wet investeren in jongeren

Schuldhulpverlening  Wet op kredietbeheer
Handhaving  Winkeltijdenwet
Brandweer en 
rampenbestrijding

 Brandweerwet 1995

Vreemdelingenzaken  Vreemdelingenwet
Onderwijs  Wet educatie- en beroepsonderwijs

 Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijke onderzoek 
 Wet op het voortgezet onderwijs
 Wet primair onderwijs
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Bijlage 4: Verordeningen gemeente Dalfsen

Naam Verordening Korte omschrijving Verordening
Vastgesteld 

door/dd
Datum 

inwerkingtreding
Verordening Fractieondersteuning Dalfsen - 2013 Regelt de (geldelijke) ondersteuning van de fracties van de in de Raad / 27-03-2012 1-1-2013

raad vertegenw oordigde partijen
Verordening rekenkamercommissie gem. Dalfsen Regelt de samenstelling en w erkw ijze van de rekenkamercommissie Raad / 02-07-2013 29-8-2013
Verordening rechtspositie w ethouders, Regelt kostenvergoedingen en voorzieningen voor de genoemde leden Raad / 28-09-2009 2-3-2010
raads- en commissieleden
Bezoldigingsverordening gemeente geeft regels voor de bezoldiging van ambtenaren Raad / 25-11-2003 1-1-2004
Dalfsen 2002
Verordening Hondenbelasting 2013 Regelt de heff ing en invordering van hondenbelasting Raad / 01-11-2012 25-12-12
Verordening OZB 2013 Regelt de heff ing en invordering van de OZB Raad / 17-12-2012 25-12-12
Verordening Toeristenbelasting 2013 Regelt de heff ing en invordering van toeristenbelasting Raad / 01-11-2012 25-12-12
Verordening Precariobelasting 2013 Regelt de heff ing en invordering van precariobelasting Raad / 01-11-2012 25-12-12
Verordening Leges 2013 Regelt de heff ing en invordering van de leges Raad / 01-11-2012 25-12-12
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013 Regelt de heff ing en invordering van lijkbezorgingskosten Raad / 01-11-2012 25-12-12
Verordening Afvalstoffenheff ing en Regelt de heff ing en invordering van afvalstoffenheff ing en Raad / 26-11-2012 25-12-12
Reinigingsrechten 2013 reinigingsrechten
Verordening Rioolheff ing 2013 Regelt de heff ing en invordering van rioolrechten Raad / 01-11-2012 25-12-12
Verordening Rioolaansluitingsrecht 2013 Regelt de heff ing voor de aansluiting op de gemeentelijke riolering Raad / 01-11-2012 25-12-12
Aangevuld bekostigingsbesluit riolering Kosten ivm de aanleg van een riolering Raad / 16-12-2002 17-12-2002
Westeinde Nieuw leusen
Aangevuld bekostigingsbesluit riolering Bekostigingbesluit voor de aanleg van riolering in het buitengebied Raad / 25-08-2003 26-8-2003
buitengebied Dalfsen en Lemelerveld 2002 van Dalfsen en Lemelerveld
Aangevuld bekostigingsbesluit riolering Kosten ivm de aanleg van een riolering Raad / 16-12-2002 17-12-2002
Westeinde Nieuw leusen
Aangevuld bekostigingsbesluit riolering Bekostigingbesluit voor de aanleg van riolering in het buitengebied Raad / 25-08-2003 26-8-2003
buitengebied Dalfsen en Lemelerveld 2002 van Dalfsen en Lemelerveld
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
De Meele Nieuw leusen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Den Hulst/Oosterhulst Nieuw leusen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Oosterveen/Oosteinde Nieuw leusen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Zandspeur/Bouw huisw eg Nieuw leusen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Ankum Dalfsen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
De Stuw e Dalfsen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Gerner ES Dalfsen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Hessem Dalfsen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Koelmansstraat Dalfsen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Oudleusen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Weerdhuisw eg Lemelerveld
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Welsummerw eg Dalfsen
Verordening Baatbelasting Riolering Regelt de heff ing en invordering van baatbelasting Raad / 27-9-2004 1-1-2005
Zw artew eg Dalfsen
Verordening voor periodiek onderzoek door De verordening betreffende doelmatigheids- en Raad / 25-10-2004 1-11-2004
het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheidsonderzoeken op basis van artikel 213 van de 
doeltreffendheid van het door het college Gemeentew et
gevoerde bestuu, van de gemeente Dalfsen In de verordening ex.art. 213a van de Gemeentew et w orden
(ex. Art 213a Gemeentew et) bepalingen opgenomen over de frequentie en de w ijze van 

onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid
Verordening op de uitgangspunten voor het De f inanciële verordening op basis van artikel 212 van de Raad / 25-10-2004 1-11-2004
financieel beleid, alsmede voor het f inancieel Gemeentew et
beheer en voor de inrichting van de f inanciële Op basis van de verordening ex 212 stelt de raad de uitgangspunten
organisatie van de gemeente Dalfsen voor het f inanciële beleid, het f inanciële beheer en de inrichting
(ex. Art. 212 Gemeentew et) van de f inanciële organisatie vast
Verordening voor de controle op het De controle verordening op basis van artikel 213 van de Raad / 25-10-2004 1-11-2004
financieel beheer en op de inrichting van de Gemeentew et
f inanciële organisatie van de gemeente In de verordening ex. Art. 213 van de Gemeentew et w orden kaders
Dalfsen (ex. Art. 213 Gemeentew et) gesteld voor de accountantscontrole
WegsleepVerordening 2003 Regelt zaken m.b.t. de Orde en Veiligheid in Openbaar Gebied Raad / 22-12-2003 2-2-2004

binnen de Gemeente Dalfsen
Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Regelt de vervoersvoorziening ten behoeve in de gemeente Raad / 25-05-2009 1-5-2009
Dalfsen 2009 verblijvende leerlingen
Verordening leerlingenvervoer 1e w ijziging w ijziging over de term 'gehandicapte leerling' Raad / 20-02-2012 21-3-2012
Verordening leerlingenvervoer 2e w ijizging w ijziging kilometergrens speciale school voor basisonderw ijs Raad / 25-02-2013 7-3-2013
Verordening Voorzieningen Huisvesting Regelt de toekenning van voorzieningen in de huisvesting voor het Raad / 20-04-2009 1-1-2009
Onderw ijs basisonderw ijs, speciaal onderw ijs en voortgezet onderw ijs
Verordening Voorzieningen Huisvesting Regelt de toekenning van voorzieningen in de huisvesting voor het Raad / 27-09-2010 10-11-2010
Onderw ijs 1e w ijziging basisonderw ijs, speciaal onderw ijs en voortgezet onderw ijs
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Naam Verordening Korte omschrijving Verordening
Vastgesteld 

door/dd
Datum 

inwerkingtreding
Verordening f inanciële en materiële gelijkstelling regelt de gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderw ijs Raad / 14-12-2009 6-1-2010
onderw ijs gemeente Dalfsen
Algemene subsidieverordening Gemeente Dalfsen Is de grondslag voor het verstrekken van subsidies voor activiteiten Raad / 22-04-2013 9-5-2013
2013
Subsidieverordening instandhouding monumenten regelt de f inanciële vergoeding voor het in stand houden van Raad / 21-04-2008 21-5-2008
gemeente Dalfsen 2008 monumenten
Re-integratieverordening 2012 Regels m.b.t. het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het Raad / 20-02-2012 1-1-2012

aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling
Participatieverordening schoolgaande kinderen Regels voor het opheffen van f inanciële belemmeringen voor deelnameRaad / 26-11-2012 1-1-2012
2012 A aan maatschappelijke activiteiten voor schoolgaande kinderen
Toeslagenverordening 2012 A Geeft de criteria voor toekenning, verhoging of verlaging van Raad / 26-11-2012 1-1-2012

bijstandsnorm / toeslag
Maatregelverordening 2013 Geeft de criteria voor toekenning, verhoging of verlaging van Raad / 25-03-2013 11-4-2013

bijstandsnorm / toeslag
verordening verrekening bestuurlijke boete bij regelt de manier w aarop de opgelegde bestuurlijke in het geval van Raad / 25-03-2013 11-4-2013
recidive recidive w ordt verrekend 
Anitmisbruikverordening 2012 Regelt de terugvordering van bijstand voor zover deze ten onrechte Raad / 20-02-2012 1-1-2012

of tot een te hoog bedrag is verleend
Verordening langdurigheidstoeslag 2012 regelt de toeslag voor personen die langdurig bijstand ontvangen Raad / 20-02-2012 1-1-2012
Verordening voorzieningen maatschappelijke Regelt de vergoedingen voor voorzieningen o.g.v. WMO Raad / 26-11-2012 1-1-2013
ondersteuning gemeente Dalfsen 1e w ijzging
Verordening Wet inburgering gemeente Dalfsen Regels voor de taakuitoefening o.g.v. Wet inburgering Raad / 11-12-2006 1-1-2007
Bijstand (WWB) de positie van de cliënten
Verordening persoonsgebonden budget begeleid Regels m.b.t.het verstrekken van een persoonsgebonden budget aan Raad / 23-6-2008 1-1-2008
w erken w et sociale w erkvoorziening een Wsw  geïndiceerde
Verordening Wet Kinderopvang gemeente Regels en eisen mbt tegemoetkoming kinderopvang Raad / 27-09-2010 1-7-2010
Dalfsen
Verordening kw ijtscheldingsbeleid Dalfsen geeft regels voor kw ijtschelding van gem. belastingen en heff ingen Raad / 27-05-2013 1-1-2013
Beheersverordening gemeentelijke begraaf- Regelt het beheer / gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Raad / 31-05-2010 16-6-2010
plaatsen Dalfsen 2010
Aangevuld bekostigingsbesluit riolering Kosten ivm de aanleg van een riolering Raad / 16-12-2002 17-12-2002
Westeinde Nieuw leusen
Aangevuld bekostigingsbesluit riolering Bekostigingbesluit voor de aanleg van riolering in het buitengebied Raad / 25-08-2003 26-8-2003
buitengebied Dalfsen en Lemelerveld 2002 van Dalfsen en Lemelerveld
Exploitatieverordening Dalfsen 2005 Regelt de voorw aarden w aaronder de gemeente medew erking Raad / 26-9-2005 4-10-2005

zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden
Verordening tot verhoging drempelbedrag regelt de verhoging van het drempelbedrag voor planschade Raad / 22-09-2008 8-10-2008
aanvraag verzoek om planschade
Subsidieverordening afkoppelen hemelw ater Regels voor het aanvragen  subsidies afkoppelen hemelw ater Raad / 21-4-2008 1-1-2008
Subsidieverordening zonne- energie Dalfsen 2012 regels voor verdeling subsidie zonnepanelen bedrijven Raad / 20-02-2012 29-2-2012
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