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  Raadsvergadering van 25 november 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Onderwerp 

Programma 

Registratienr. 

 Auditcommissie / registratienr.:  

17 november 2014 

A.M. van der Veer 

Controleprotocol 2014 - 2017 

Alle Programma's  

14.116247 

 

   

Samenvatting 

Ten behoeve van de controle op de jaarrekening stelt de raad een controleprotocol vast. Dit 

protocol bevat de uitgangspunten voor de controle door de accountant over de jaren  2014 – 

2017.  

 

Voorgesteld besluit

1. Het controleprotocol 2014 - 2017  vast te stellen 

2. Het  jaarlijks vaststellen van het normenkader te mandateren aan het college van 

burgemeester en wethouders en de auditcommissie hierover  jaarlijks te informeren.  

 

1 Aanleiding 

 

Ten behoeve van de controle op de jaarrekening stel de raad een controleprotocol vast. Dit 

protocol bevat de uitgangspunten voor de controle door de accountant.  

Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad IPA-ACON opdracht verstrekt  de 

accountantscontrole, als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet, voor de gemeente Schagen uit 

te voeren. Het gaat daarbij om de accountantscontroles over de boekjaren 2013 tot en met 

2017.  Vorig jaar is het controleprotocol voor 2013 vastgesteld. Wij stellen voor  om de looptijd van 

het controleprotocol gelijk te stellen aan de restperiode van aanstelling van de accountant. Dit 

betekent dat u wordt voorgesteld  het protocol voor de jaren 2014 – 2017 vast te stellen  en is het 

niet langer noodzakelijk dit jaarlijks vast te stellen. In het controleprotocol  wordt door de raad 

aangegeven hoe de accountant de controle van de jaarrekening uitvoert en waarover hij moet 

rapporteren. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Het 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 

jaarrekeningen 2014 - 2017 van de gemeente Schagen. 
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3 Argumenten 

De gemeentewet (GW), artikel 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants 

aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in 

artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring 

en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.  

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan de gemeenteraad nadere 

aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings - en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de 

opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet - en regelgeving in het 

kader van het financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole zal zijn. 

 

 

 

De auditcommissie 

 

 

de secretaris,    de voorzitter, 

 

 

 

 

Mevrouw E Zwagerman    Mevrouw B. J. Glashouwer  
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van de auditcommissie17november 2014, nr. ;  

gelet op de controleverordening gemeente Schagen; 

 

gelet op de kadernota rechtmatigheid 2013; 

 

gelet op het bepaalde in artikel Artikel 213 Gemeentewet; 

 

 

 

besluit:

1. Het controleportocol 2014 – 2017  vast te stellen.  

2. Het jaarlijks vaststellen van het normenkader te mandateren aan het college van 

burgemeester en wethouders en de auditcommissie hierover  te informeren.  

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman   Mevrouw M.J.P. van Kampen 

 

 

Raadsbesluit 


