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Controleprotocol 2018 - 2021 + Normenkader 2018

Publiekssamenvatting
Ten behoeve van de controle op de jaarrekening stel de raad het controleprotocol vast. Dit protocol 
bevat de uitgangspunten voor de controle door de accountant over de járen 2018 - 2021.

Gevraagde besluit
1. Het controleprotocol 2018 - 2021 * Normenkader 2018 vaststellen
2. Het jaarlijks actualiseren van het normenkader te mandateren aan het college van Burgemeester 
en Wethouders en de Audicommissie hierover jaarlijks te intormeren.

Aanleiding
Ten behoeve van de controle op de jaarrekening stel de raad het controleprotocol vast. Dit protocol 
bevat de uitgangspunten voor de controle door de accountant. Aan IPA-ACON is opdracht verstrekt 
de accountantscontrole als bedoeld in art. 213 van de Gemeentewet voor de gemeente Schagen uit 
te voeren voor een periode van twee jaar (2018 4- 2019) met een optie dit met twee jaar te verlengen. 
In dit protocol gaan we uit van een periode van vier jaar, mocht er tussentijds aanbesteed worden, 
komt ook dit protocol opnieuw aan de orde. Dit zal ook het geval zijn wanneer wijzigingen van de wet 
of andere richtlijnen zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hier aanleiding toe geven.
Dit betekent dat thans het protocol voor de járen 2018 - 2021 kan worden vastgesteld. In het 
controleprotocol wordt door de raad aangegeven hoe de accountant de controle van de 
jaarrekening dient uit te voeren en waarover hij dient te rapporteren. Het Normenkader een bevat 
een Inventarisatie wet - en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente 
Schagen. Omdat de verordeningen/beleidsregels jaarlijks (kunnen) wijzigen -zoals 
belastingverordeningen- wordt het college gevraagd dit jaarlijks te actualiseren

Kader
Dit 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 goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2018 - 2021 
van de gemeente Schagen.

Argumentatie
In het controleprotocol wordt door de raad aangegeven hoe de accountant de controle van de 
jaarrekening dient uit te voeren en waarover hij dient te rapporteren. Met name de toepassing van 
een aantal criteria voor de toetsing op rechtmatigheid van tot stand gekomen mutaties wordt in dit 
protocol uitgewerkt.

Maatschappelijk draagvlak
niet van toepassing
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Financiële consequenties
Niet van toepassing

Communicatie van het besluit
Het protocol en normenkader vormen het kader voor de accountant.

Realisatie van het besluit
Niet van toepassing

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

De Auditcommissie

de secretaris, de voorzitter,

Mevŗpuw B.J. GlashouwerMevrouw E. Zwagerman

Gepubliceerde bijlagen:
1 Controleprotocol 2018 - 2021
2 Normenkader 2018
3 Kadernota rechtmatigheid commissie BBV 2017 (laatste versie
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