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Raadsvoorstel
Onderwerp:

Vaststellen Controleprotocol en Normenkader 2020

Voorgesteld besluit
1. Het Controleprotocol Bergen 2020 en Normenkader Bergen 2020 voor de
accountantscontrole jaarrekening 2020 vast te stellen.
2 .Het Controleprotocol Bergen 2020 en Normenkader Bergen 2020 aan te bieden aan de
accountant.
Geheimhouding

Nee

Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
De accountant geeft naast een oordeel over het getrouwe beeld ook een oordeel over de
rechtmatigheid. Van een gemeente wordt verwacht dat aan de accountant een volledig
overzicht van relevante wet- en regelgeving wordt gegeven. In een dergelijk normenkader is
alleen wet- en regelgeving opgenomen met financiële consequenties. Hierdoor zijn niet alle
verordeningen van de gemeente opgenomen.
Het normenkader is onderdeel van een volledig controleprotocol ten behoeve van de
accountant. Dit controleprotocol is de leidraad voor de accountant bij de uitvoering van zijn
opdracht.
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Het vaststellen van een normenkader is van belang voor het verkrijgen van een
accountantsverklaring. Zonder een normenkader dient de accountant een oordeel
onthouding af te geven.
TOELICHTING OP HET VOORSTEL
Het doel van dit advies is om de inhoud van het controleprotocol (inclusief normenkader)
vast te stellen.
In het controleprotocol zijn onder andere de wettelijke kaders en de verwachtingen ten
aanzien van de accountant weergegeven. Het normenkader is nagelopen en waar nodig
bijgewerkt met de actuele wet- en regelgeving.
De groen gearceerde zaken in het normenkader 2020 zijn toegevoegd ten opzichte van vorig
jaar.
Er zijn ten opzichte van vorig jaar drie zaken verwijderd uit het normenkader;
“Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen”, deze wet is buiten werking gesteld.
“Aanwijzingsbesluit weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van
voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2018” deze is vastgesteld
door college en niet door raad en er staat geen financiële beheersmaatregel in.
“Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Bergen” hier staat geen financiële
beheersmaatregel in.
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
n.v.t.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
n.v.t.
RISICO’S
n.v.t.
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FINANCIËN
n.v.t.
DUURZAAMHEID
n.v.t.
PARTICIPATIE
n.v.t.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
n.v.t.
BIJLAGEN
Controleprotocol Bergen 2020
Normenkader 2020 Bergen
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
n.v.t.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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