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Vragen voor David Hoog – Gemeente Almere
1. Zou je dat normenkader als voorbeeld eens willen delen?
Op verzoek kan het besproken normenkader persoonlijk worden gedeeld. Op termijn kunt u het
ook op onze Kennisbank vinden. Neem contact op met Jomar@engageprocess.com als u
interesse heeft in het normenkader.

2. Zijn er ook gemeentes die gebruik maken van het GEMMA-framework als basis voor
de inrichting van Engage?
Dit is inderdaad het geval hoewel de meeste gemeenten ervoor kiezen een ‘eigen’ weergave te
creëren in de Publisher. Dit is een voorbeeld van de GEMMA weergave:

Vragen voor Nicolette Verlaan RA – Haute Equipe
1. De raad hoeft het normenkader ook bij de rechtmatigheidsverantwoording niet
expliciet (jaarlijks) vast te stellen toch?
In de modeltekst van de rechtmatighedsverantwoording staat aangegeven dat het normenkader
door de Raad moet worden vastgesteld. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarbij het
normenkader ook alleen ter informatie aan de Raad mag worden aangeboden. Ik verwacht dat
hierover duidelijkheid komt in de kadernota rechtmatigheid.

2. Gaat dit al gelden voor de jaarrekening 2020? Hoorde Nicolette net zeggen dat we
voor het eerst er mee te maken krijgen in 2022 (jaarrekening 2021 dus).
Ja, de rechtmatigheidsverantwoording gaat in over boekjaar 2021, dus we hebben er voor de
eerste keer mee te maken in voorjaar 2022 bij het opstellen van de jaarrekening over 2021.

3. Is er ook een kans dat de rechtmatigheidsverantwoording nog wordt uitgesteld? Over
4 maanden begint 2021 al. Dus dan moet je in principe "klaar zijn".
Het is mogelijk dat er uitstel komt. Ik heb hierover geen signalen ontvangen. Op de website van
de commissie BBV wordt wel aangegeven dat er over enkele weken een nieuwe kadernota
rechtmatigheid verschijnt.

Vragen voor Jomar van Manen – Engage Process
1. Is het nieuwe icoontje van de kwaliteitscontrole al beschikbaar?
Ja dit icon is beschikbaar en kan vanuit de iconen-bibliotheek worden geselecteerd.

2. Kunnen jullie in de standaard set iconen een icoon voor rechtmatigheidscontrole
toevoegen?
Ja, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Deze worden in de presentatie van Jomar van
Manen behandeld. Neemt u gerust contact op voor verdere uitleg.

