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 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 september 2019 

     

Onderwerp: Normenkader accountantscontrole 

geactualiseerd 2019 

 Aan de raad.  

 

 

*Z023D4EE603* 
Beslispunten 

Het voor de jaarrekening 2019 geactualiseerde ‘Normenkader voor de accountantscontrole op 
de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen.  

 

1 SAMENVATTING  

Het normenkader voor de accountantscontrole bevat een aantal belangrijke richtlijnen voor de 
controle op de jaarrekening door de accountant, waar onder het overzicht van de externe en 
interne wet- en regelgeving als normstelling voor de financiële rechtmatigheidscontrole. Omdat de 
wet- en regelgeving continu verandert, dient dit overzicht jaarlijks aan de gewijzigde regelgeving te 
worden geactualiseerd. De raad dient, als opdrachtgever voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening, het geactualiseerde normenkader vast te stellen. 
 

2 Inleiding 

De raad is de opdrachtgever voor de accountantscontrole op de jaarrekening. Door middel van het 
‘Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ geeft 
de raad nadere aanwijzingen aan de accountant voor onder andere de te hanteren goedkeurings - 
en rapporteringstoleranties en over de in de financiële rechtmatigheidscontrole te betrekken 
externe en interne wet- en regelgeving (geactualiseerde bijlage 1 van het normenkader). 
 
Het normenkader voor de accountantscontrole is door de raad voor de eerste maal in 2005 
vastgesteld. Dit naar aanleiding van de invoering van de verplichte rechtmatigheidscontrole door 
de accountant. Het normenkader is daarna jaarlijks geactualiseerd. 
 

3 Beoogd effect 

Zorg te dragen voor een volledig en juist overzicht van de door de externe accountant in de 
financiële rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving. 
 

4 Argumenten 

Onderstaand volgt de opsomming van de in het overzicht met de externe en interne wet- en 
regelgeving aangebrachte wijzigingen voor 2019 (bijlage 1 van het normenkader).  
 
Geactualiseerd in de kolom wetgeving intern: 

 Organisatiebesluit 2018 (B&W 12/2018) 

 Organisatieplan Regionale Informatievoorziening (B&W 01/2019) 



Pagina 2 van 3 Versie nr. 1 

Registratienr.: Z/19/086962/167384    Agendapunt  

 2019 raadsvoorstel   

 Organisatieplan Regionale Informatievoorziening groep 2 VRIS (B&W 07/2019)  

 Mandaatregeling en mandaatregister Leiderdorp 2017 (B&W 02/2019) 

  Leges en belastingverordeningen 2019 (raad december 2018) 
 Verlenging looptijd GR De Oude Rijnzone (B&W 05/2019) 

 BSGR Gemeenschappelijke Regeling (raad 04/2019) 

 Vakantieregeling 2019 (B&W 07/2019) 

 Werkkostenregeling 2018 en 2019 (B&W 03/2019) 
 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 (raad 12/2018) 

 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2019 (raad 03/2019) 

 Evenementenbeleid 2019-2023 (raad 04/2019) 
 Beleidsregel overtreden geluidsnormen 2018 (B&W 04/2019) 

 Integraal Waterketenplan WKP (raad 03/2019) 

 Grondprijzenbrief 2019 (B&W 06/2019) 
 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019, inclusief wijziging (raad 11/2018)  

 Beleidsregels wet maatschappelijke ondersteuning 2019 (B&W 04/2019) 

 Aanpassing bekostigingssytematiek regeling toegang peuteropvangvoorziening (B&W 
02/2019) 

 Verordening Jeugdhulp 2015, inclusief wijzigingen (raad 09/2018)  

 Risicoverevening van de regionale Jeugdhulp (B&W 10/2018) 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en dat deze actualisatie wordt uitgevoerd voor 
aanvang van de (interim-)controle over het betreffende boekjaar. Omdat het jaar nog niet is 
afgerond, kan er in de laatste maanden van 2019 nog nieuwe en/of gewijzigde wet- en regelgeving 
van kracht worden. Deze wet- en regelgeving is dan nog niet in het onderhavige geactualiseerde 
kader opgenomen. Afspraak met de accountant is dat deze wet- en regelgeving voor zover van 
toepassing en van kracht op financiële beheershandelingen 2019, wel in de controle over 2019. 
wordt meegenomen. 
 

6 Communicatie 

Niet van toepassing. 
 

7 Financiën 

Niet van toepassing. 
 

8 Evaluatie 

Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp, 
geactualiseerd voor de jaarrekeningcontrole 2019 


