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Afdeling:   Control  Leiderdorp, 18-12-2012 

Onderwerp:  controleverordening  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de 
inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Leiderdorp. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De raad stelt conform artikel 213 van de Gemeentewet bij verordening regels vast 

voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële 

organisatie: de controleverordening. De huidige verordening dateert uit 2003. 

Mede in het kader van de benoeming van een accountant voor de controle van de 

jaarrekening 2013 en volgende, is actualisatie van de controleverordening gewenst. 

Dit betreft met name de duur van de periode waarvoor de accountant wordt 

benoemd. Verder stelt de raad inmiddels jaarlijks het geactualiseerde normenkader 

voor de accountantscontrole vast. Dit is in de nieuwe controleverordening verwerkt. 

1.b Voorgeschiedenis 

De raad heeft de controleverordening voor het laatst op 15 december 2003 

vastgesteld bij de invoering van het dualisme en het daarmee gewijzigde artikel 213 

van de Gemeentewet. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Er is sprake van samenhang met financiën. 

 

2 Beoogd effect 

Actualiseren van de verordening waarin gewaarborgd wordt dat de rechtmatigheid van het 

financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie als ook dat de getrouwheid 

en rechtmatigheid van de jaarrekening jaarlijks door een accountant wordt getoetst, waarbij 

de accountant door de raad wordt benoemd. 
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3 Argumenten 

1.1 periode van benoemen van de accountant 

In de huidige controleverordening is opgenomen dat de accountant wordt benoemd voor 

een vaste periode van vier jaar. Voorgesteld wordt om dit te wijzigen in een periode van 

maximaal vijf jaar. Dit geeft meer flexibiliteit. 

De huidige overeenkomst met de accountant is afgesloten voor de boekjaren 2008 t/m 

2012 en loop af. In de voorbereiding van de aanbesteding van de accountantscontrole 

voor de periode 2013 t/m 2016 is in samenspraak met de financiële raadswerkgroep 

bepaald dat het wenselijk is om uit te gaan van een kortere benoeming voor twee jaar 

(2013 en 2014) met een optie tot verlenging. Dit houdt de mogelijkheid open om voor het 

boekjaar 2015 en volgende jaren samen met de in Servicepunt71 samenwerkende 

gemeenten, inclusief Servicepunt71 zelf, te kiezen voor een gezamenlijke aanbesteding. 

Dit is nadrukkelijk een mogelijkheid en nog niet besloten. 

De periode van benoemen van de accountant, zoals in de controleverordening vastgelegd, 

impliceert overigens niet dat daarna van accountant moet worden gewisseld. Als de raad 

van accountant wil wisselen, moet hier in de aanbesteding rekening mee worden 

gehouden, door de accountant van de afgelopen periode uit te sluiten en/of bij een 

onderhandse aanbesteding deze niet meer uit te nodigen tot het doen van een offerte. 

 

1.2 normenkader voor de accountantscontrole 

Sinds 2004 stelt de raad jaarlijks het geactualiseerde normenkader voor de 

accountantscontrole vast. In dit normenkader geeft de raad nadere aanwijzingen aan de 

accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de te hanteren goedkeurings- 

en rapporteringstoleranties en een overzicht van de in de rechtmatigheidscontrole te 

betrekken externe en interne wet- en regelgeving. In de nieuwe controleverordening is het 

normenkader voor de accountantscontrole aan de lijst van definities (artikel 1) toegevoegd 

en wordt in artikel 2, opdrachtverlening accountantscontrole, naar het normenkader 

verwezen. 

 

1.3 aansluiting op de modelverordening 

In de huidige controleverordening is in artikel 4 bepaald dat de inrichting van de 

accountantscontrole in de overeenkomst met de accountant wordt geregeld. In de nieuwe 

verordening is de tekst van de modelverordening overgenomen. Kern hiervan is dat de 
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accountant, binnen het kader van de opdrachtverlening, de inrichting van de 

accountantscontrole bepaalt evenals de frequentie van de uit te voeren controles. Daarbij 

vindt, ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole, periodiek 

afstemmingsoverleg plaats. 

Met de wijziging van artikel 4 sluit de nieuwe controleverordening geheel aan op de 

modelverordening, met uitzondering van artikel 2 (zie eerder genoemd argument 1.2 

normenkader voor de accountantscontrole) en het begrip accountantsverklaring dat is 

vervangen door controleverklaring. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

6 Communicatie en participatie 

De voorbereiding van de aanbesteding van de accountantscontrole voor het boekjaar 2013 

en volgende, waaronder het bepalen van de duur van de periode van benoemen van de 

accountant, is met de financiële raadswerkgroep afgestemd. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor de accountantscontrole zijn onderdeel van het product griffie. De prijs voor 

de accountantscontrole voor de komende jaren volgt uit de aanbesteding die momenteel 

onderhanden is. 

 

8 Evaluatie 

Evaluatie van de controleverordening vindt plaats bij de eerstvolgende aanbesteding van 

de accountantscontrole. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 


