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Afdeling:   Control  Leiderdorp, 30-08-2011 

Onderwerp: actualisatie normenkader 

accountantscontrole 2011 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Het voor de jaarrekening 2011 geactualiseerde ‘Normenkader voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 
De raad is 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 

rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Het ‘Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente 

Leiderdorp’ 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 voor wat betreft het overzicht van de 

externe en interne wet- en regelgeving, die door de accountant in zijn rechtmatigheids-

controle moet worden meegenomen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Niet van toepassing. 

 

2 Beoogd effect 

Zorg te dragen voor een volledig en juist overzicht van de door de externe accountant in de 

rechtmatigheidscontrole te betrekken externe en interne wet- en regelgeving. 
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3 Argumenten 

1.1  Door wijzigingen in de externe en interne wet- en regelgeving dient het overzicht van 

de in de rechtmatigheidscontrole te betrekken wet- en regelgeving hierop jaarlijks te 

worden aangepast. 

 

Onderstaand de opsomming van de in het overzicht met de externe en interne wet- en 

regelgeving aangebrachte wijzigingen voor 2011 (bijlage 1 van het normenkader). 

 

Geactualiseerd en/of toegevoegd in de kolom regelgeving intern (wijzigingen tot en met 15 

augustus 2011): 

• Verordening op de rekenkamer 2011 (vastgesteld door de raad mei 2011) 

• Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning 2011 

(raad maart 2011) 

• Bezoldigingsregeling 2011 (B&W augustus 2011) 

• Reiskostenregeling 2011 (B&W december 2010) 

• Aanbestedingsbeleid (B&W juni 2011) 

• Leges en belastingverordeningen 2011 (raad december 2010) 

• Marktverordening Leiderdorp 2011 (raad maart 2011) 

• Wijzigingsverordening Wabo 2010 (raad oktober 2010) 

• Brandbeveiligingsverordening 2010 (raad december 2010) 

• Verordening wet inburgering 2010 (raad december 2010) 

• Beleidsnotitie afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten (raad maart 2011) 

• Bouwverordening 2010 (raad september 2010) 

• Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011 (B&W december 2010) 

• Verordening reïntegratie WWB, IOAW en IOAZ 2010 (raad oktober 2010) 

• Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2010 (raad oktober 2010) 

• Maatregelenverordening WWB 2010 (raad oktober 2010) 

• Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 (raad oktober 2010) 

• Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010 (raad oktober 2010) 

• Beleidsregels terugvordering WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2011 (B&W december 2010) 

• Beleidsregels verhaal WWB en WIJ (B&W december 2010) 

• Verordening plaatsingsvolgorde wachtlijst WSW 2010 (raad april 2011). 

 



Pagina 3 van 4 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2011I01492  Agendapunt 10  

 2011 VOORSTELLEN    

In de kolom wetgeving extern zijn toegevoegd: 

• Wet BAG 

• Wet veiligheidsregio’s 

• Investeringsbudget landelijk gebied 

• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

• De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is geen zelfstandige wet meer, 

maar onderdeel geworden van de Algemene Wet Bestuursrecht 

 

1.2  Het vaststellen van het normenkader voor de accountantscontrole is een bevoegdheid 

van de raad. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 

 

5 Milieu 

Niet van toepassing. 

 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

8 Evaluatie 

De raad heeft eind 2008 aan Ernst & Young de opdracht gegeven voor de controle van de 

jaarrekeningen over 2009 t/m 2012. Conform de ‘Controleverordening gemeente 

Leiderdorp 2004’ dient de opdracht voor de controle van de jaarrekeningen over 2013 t/m 

2016 opnieuw te worden aanbesteed. Het normenkader voor de accountantscontrole, met 

de daarin opgenomen nadere aanwijzingen voor de accountant, speelt daarin een 

belangrijke rol. De nieuwe aanbesteding inclusief evaluatie van de in het normenkader 

opgenomen aanwijzingen, zal in de tweede helft van 2012 plaatsvinden. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 

 

Bijlagen: Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente 

Leiderdorp, geactualiseerd voor de jaarrekeningcontrole 2011. 

 


