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(Publieks)samenvatting
De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en verstrekt op basis daarvan een
verklaring waarin hij een oordeel geeft over het getrouwe beeld en de rechtmatigheid ervan.
Bij de controle baseert de accountant zich onder meer op een door de gemeenteraad vastgesteld
controleprotocol. Hierin worden aan de accountant nadere aanwijzingen gegeven over de reikwijdte
van controle, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en
rapporteringstoleranties.
Voorgesteld besluit
Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 en het daarbij behorende
normenkader 2010 vast te stellen.
Inleiding
De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en verstrekt op basis daarvan een
verklaring waarin hij een oordeel geeft over het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van die
jaarrekening. Hierbij geldt dat het getrouwheidsbeeld, dat over de jaarrekening als geheel wordt
gegeven, duidelijk maakt in welke mate de jaarrekening een getrouw beeld geeft over het boekjaar
terwijl het rechtmatigheidoordeel aangeeft of de accountant heeft kunnen beoordelen of volgens de
vastgestelde regels is gehandeld. Bij de controle baseert de accountant zich onder meer op een door
de gemeenteraad vastgesteld controleprotocol. Hierin worden aan de accountant nadere aanwijzingen
gegeven over de reikwijdte van de controle, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder
te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties. De externe wetgeving, verordeningen en kaderstellende besluiten van de gemeenteraad zoals vermeld in het controleprotocol 2009 zijn wederom in
het controleprotocol voor de jaarrekening 2010 opgenomen en aangevuld met twee interne regelingen
te weten: de regeling tot het in gebruik geven van de gemeentelijk sportterreinen 2009-2010 en de
regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van de gemeentelijke sporthallen en
gymnastieklokalen 2009-2010.
Bij het controleprotocol hoort ook een normenkader, bestaande uit een inventarisatie van externe
wetgeving, verordeningen en kaderstellende besluiten van de raad voor zover die bepalingen bevatten
over financiële beheershandelingen, alsmede wettelijk verplichte (financiële) kaderstellende collegebesluiten. Het normenkader geeft dus een overzicht van de wet- en regelgeving in het kader van de
rechtmatigheidcontrole bij de gemeente Velsen en is ten opzichte van 2009 geactualiseerd.
Beoogd maatschappelijk resultaat
N.v.t.

Kader
- Gemeentewet
- Besluit Accountantscontrole Provincie en Gemeenten
Argumenten
Het Besluit Accountantscontrole Provincie en Gemeenten schrijft voor dat een controleprotocol met
normenkader wordt vastgesteld.
Maatschappelijk draagvlak
Accountantscontrole op grond van dit protocol draagt bij aan transparantie en legitimiteit van de
(gemeentelijke) overheid.
Financiële consequenties
N.v.t.
Realisatie
N.v.t.
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