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Onderwerp:  

Nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2012 gemeente Hillegom 

 

 

Wij stellen voor:  

- de Nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2012 gemeente Hillegom vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Financiële verordening  gemeente Hillegom (ex artikel 212 Gemeentewet) 

 

Doelstelling : 

Deze nota is bedoeld om binnen de gemeente  vanuit één integrale visie het misbruik en 

oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving te voorkomen en te bestrijden. 

 

 

Inleiding: 

De rechtmatigheideis betreft onder andere de toetsing op juistheid en volledigheid 

van de gegevens, die door de belanghebbenden zijn verstrekt om het voldoen aan 

voorwaarden aan te tonen. Dit ter voorkoming en bestrijding van misbruik en 

oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving (M&O-criterium). 

 

Het M&O-criterium kan zich op vele terreinen en in verschillende vormen voordoen. 

Als zodanig is dit criterium zeer breed en hangt als het ware als een schil om alle 

andere rechtmatigheidcriteria heen en uit zich vaak via specifiek geformuleerde 

voorwaarden. De uitwerking van M&O-beleid vindt plaats in specifieke regelingen en 

verordeningen.  

 

De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten) 

geeft de suggestie aan gemeenten om het algemene beleid en de afwegingen ten 

aanzien van M&O uiteen te zetten en vast te leggen in een overkoepelende nota. 

 

De accountant betrekt het M&O criterium bij zijn oordeel over de rechtmatigheid. 
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Argumenten: 

1. Uitvoering geven aan de Financiële verordening  van de gemeente Hillegom. 

Het volgende is opgenomen in de Financiële verordening:  

 -‘Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik 

 en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.’ 

 - Het college biedt de raad tenminste elke vier jaar een nota aan met de       

uitgangspunten voor het beleid voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk 

gebruik van de gemeentelijke regelingen en eigendommen. 

 

2. Hiermee vanuit één integrale visie het misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en 

regelgeving te voorkomen en te bestrijden. 

 

Financiële dekking: 

N.v.t. 

 

Communicatie/Participatie: 

De nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2012 gemeente Hillegom wordt toegevoegd 

aan het Normenkader (Bijlage 1 Programmabegroting).  

Het college neemt de visie over in M&O gevoelige verordeningen en regelingen. 

 

Urgentie: 

Geen. Om te voldoen aan de Financiële verordening is een door de raad vastgestelde 

nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik gemeente Hillegom nodig. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2012 gemeente Hillegom 

Informatie bij: dhr. M. Meulendijks, m.meulendijks@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 291 
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