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31 december 2019

Gemeentelijke indeling in 2020 ongewijzigd
In 2020 blijft de gemeentelijke indeling uit 2019 gehandhaafd. Opnieuw telt ons land dan 355 gemeenten.
Het is voor het eerst sinds 2008 dat er geen gemeenten worden samengevoegd of heringedeeld in nieuwe gemeenten.
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 1840 is het aantal gemeenten geleidelijk afgenomen, van
ruim elfhonderd tot 355 in 2019. Sindsdien is het slechts acht keer voorgekomen dat er geen gemeentelijke
herindelingen waren. Voor het laatst was dat in 2008.
Begin 2018 telde ons land nog 380 gemeenten. Als gevolg van gemeentelijke herindelingen daalde dat aantal in een jaar
tijd met 25, de sterkste daling sinds 2001.
86 procent van die 380 gemeenten kreeg over het verslagjaar 2018 een goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid, zo
bleek dit najaar. Een inventarisatie door Accountant.nl liet zien dat er zeventien accountantskantoren actief waren op
de markt voor gemeentelijke accountantscontrole, exclusief de gemeentelijke accountantsdiensten (Amsterdam en
Den Haag).
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18 januari 2022

BDO: Tekorten gemeenten nemen af, uitdagingen
worden groter
Nederlandse gemeenten kampen met structurele nanciële uitdagingen.
Hoewel het resultaat van alle gemeenten met 4,6 miljard euro in 2020
positief was, sloot nog... 
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15 december 2021

Kwartiermakers zoeken organisaties voor experiment
met intermediair
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zoeken gemeenten,
woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen die
deel willen nemen aan een experiment... 
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24 november 2021

Flinke stijging aandeel gemeenten met goedkeurend
oordeel rechtmatigheid
Ruim 90 procent van de gemeenten heeft bij de verantwoording over 2020
een goedkeurend oordeel op rechtmatigheid van de accountant gekregen. Dat
is een stijging... 
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06 juli 2021

'Vestigingsklimaat Nederland voor bedrijven
verslechtert'
Het vestigingsklimaat in Nederland voor bedrijven wordt slechter en dat
moet een nieuw kabinet gaan oplossen. 

NIEUWS

25 juni 2021

Invoering rechtmatigheids-verantwoording voor
gemeenten en provincies per verslagjaar 2022
Gemeenten en provincies moeten per verslagjaar 2022 zelf in de jaarrekening
verantwoording a eggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.
De accountant... 

