c. B en W vergaderingen - 3471

Collegevoorstel
3

Nummer:

it(1i1
Openbaar
Niet openbaar
Vertrouwelijk

1

Onderwerp
Goedkeuren van Normenkader20l8.00
Accountantscontroleprotocol 2018

1

Besluit
conform
D conform met opmerkingen
D aangehouden
niet conform

Beslispunten

1.

Instemmen met het Normenkader 201 8.00
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Instemmen met het accountantscontrole protocol 2018
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Verantwoordelij ken:

Bestuurlijke planning:

Afdeling

:

Financien, Bedrijfsvoering
Informatiebeheer

Datum college

Naam

:

H. Pennings-Doornink

Tel. Nr.

:

(0543) 49 33 33

Gewenste
datum raad
Voorstel /
Mededeling

:

21 augustus 2018
18 september 2018
Voorstel

Paraaf afdelingshoofd

Paraaf portefeuillehouder

Naam

Naam

:

J.H. van der Brug?

:

T.M.M.Kok

Samenvatting:

Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet moet de accountant van gemeente jaarlijks behalve
een getrouwheidsonderzoek naar de jaarrekening ook een rechtmatigheidonderzoek naar de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties uitvoeren.
Het accountants 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 goedkeuring- en rapporteringtoleranties. De percentages wijken niet af van
2017. In het normenkader zijn de interne en externe regelingen opgenomen die van financieel
belang zijn in de gemeente.
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1. : Instemmen met het Normenkader20l8.00
2.

:

Instemmen met het accountantscontrole protocol 2018

3.
Inleiding
In het kader van de rechtmatigheid dient de raad het normenkader vast te stellen. Dit is van belang
voor de accountantscontrole van de rechtmatigheid. De accountant moet namelijk weten wat en
hoe hij moet toetsen.
Het accountants controle protocol gaat over de uitgangspunten van de controle, toleranties,
reikwijdte controle rechtmatigheid.
Argumenten
In het normenkader zijn de interne en externe regelingen vastgelegd die van belang zijn voor de
gemeente Aalten.
In het accountants controleprotocol wordt onder andere de controle op de rechtmatigheid beperkt
tot de aspecten recht, hoogte en duur.
Kanttekeningen
Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.)
Overlegpunten:
Participatie en Communicatie
Vervoigstappen inclusief tijdspad
Bijlagen
Normenkader 2018.00
Accountantscontroleprotocol 2018
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:

Instemmen met het Normenkader 201800

2.

t

Instemmen met het accountantscontrole protocol 2018

3.

Collegebesluit
Opmerkingen van de secretaris en/of het college

Conform

B. en Vv.

2 1 AUG. 2û18

Conform met opmerkingen:

Niet conform:

Aangehouden:

Persgesprek

Ja

Nee
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