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Toelichting
Probleemstelling
Voor het rechtmatigheidsoordeel van de accountant op de financiële administratie en de
jaarrekening moet een geactualiseerd normenkader worden vastgesteld. De accountant
stelt bij zijn rechtmatigheidsonderzoek vast of baten, lasten en de balansmutaties
conform de geldende wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen.
Inleiding
Het normenkader betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante
regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf. Het normenkader moet
actueel worden gehouden en aangepast worden op basis van de nieuwe wet- en
regelgeving. Het normenkader 2013 is een geactualiseerde versie van het normenkader
2012. De raad wordt geadviseerd het normenkader 2013 vast te stellen.
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Kader / Eerdere besluiten
Controleprotocol en Normenkader 2010-2013, vastgesteld op 3 februari 2011.
Normenkader 2012, vastgesteld op 20 december 2012.
Beoogd effect
De accountant een volledig overzicht te geven van de relevante wet- en regelgeving voor
het uitvoeren van zijn controle over het jaar 2013.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:


Voorgestelde besluiten
1. Het Normenkader 2013 vast te stellen;



Argumenten
Zonder normenkader zal de accountant geen oordeel geven over de rechtmatigheid
van de jaarrekening.

Kanttekeningen:
Niet van toepassing.
Risico’s / Beheersmaatregelen
Door het niet bevestigen dan wel vaststellen van het normenkader door de raad heeft de
accountant geen volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving voor de
uitvoering van zijn controle. Door het aanbieden en het door de raad te laten vaststellen
van het normenkader is de accountant in staat zijn controle uit te voeren.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
Niet van toepassing.
Communicatie / Participatie
De accountant stelt bij zijn rechtsmatigheidsonderzoek vast of baten, lasten en
balansmutaties conform de geldende wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Normenkader 2013.
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Advies meningsvormende raad II 28 november 2013
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende besluitvormende raadsvergadering op verzoek van MPN,
OLN en PN.
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