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Afdeling:  Control  Leiderdorp, 1 september 2015  

Onderwerp: actualisatie normenkader 

accountantscontrole 2015 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0064A4ADB2* 
 

Beslispunten 

1. Het voor de jaarrekening 2015 geactualiseerde ‘Normenkader voor de accountants-
controle op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp’ vast te stellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

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). 

 

1.b Voorgeschiedenis 

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. 

 

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 (financiële) 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 2015 (bijlage 1 van het normenkader). 

 

Geactualiseerd en/of toegevoegd in de kolom regelgeving intern (wijzigingen meegenomen 

tot en met eind augustus 2015): 

 

 Regeling budgethouders 2014 (vastgesteld door het college december 2014) 

 Regeling budgethouder griffie 2015 (vastgesteld door de raad februari 2015) 

 Aanvullingen mandaatregister voor Jeugdhulp (college december 2014) en Wmo 

(college januari 2015) 

 Verordening op de rekenkamer 2015 (raad maart 2015) 

 Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden, commissieleden en leden van 

de rekenkamer 2015 (raad maart 2015) 

 Werkkostenregeling 2015 voor burgemeester, wethouders, raads- en commissieleden 

en medewerkers griffie (raad mei 2015) 

 Verordening rechtspositie wethouders 2014 (voorstel raad september 2015) 

 Leges en belastingverordeningen 2015 (raad november en december 2014) 

 Legesverordening 2015 1e wijziging (college december 2014) en 2e wijziging (college 

januari 2015) 

 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2013 (raad december 2014) 

 Aanwijzen activiteiten in het algemeen belang in het kader van de wet markt en 

overheid (raad september 2014) 

 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 (raad oktober 2014) 

 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 (college december 2014) 

 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 (college december 2014) 

 Verordening Jeugdhulp (raad oktober 2014) 

 Nadere regels Jeugdhulp 2015 (college november 2014) 

 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 (raad februari 2015) 
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 Verordeningen en beleidsregels in het kader van werk en inkomen: 

 Re-integratieverordening Participatiewet 2015 (raad december 2014), technische 

aanpassing (voorstel raad september 2015) 

 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 (raad december 

2014) 

 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 (raad december 2014) 

 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 (raad januari 2015) 

 Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 (raad februari 2015) 

 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 (raad maart 2015) 

 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 (raad maart 2015) 

 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen (raad oktober 2013), technische 

aanpassing (voorstel raad september 2015) 

 Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 (college 

december 2014) 

 Beleidsregels opstapsubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 (college 

december 2014) 

 Beleidsregels lager vaststellen bijstandsnorm 2015 (college december 2014) 

 Beleidsregels terugvordering Participatiewet 2015 (college maart 2015) 

 Beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 (college maart 2015) 

 Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2015 (college december 

2014) 

 

Toegevoegd in de kolom wetgeving extern (nieuw 2015): 

 Wmo 2015 

 Uitvoeringsbesluit Wmo 

 Jeugdwet 

 Participatiewet 

 Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen 

 Wet BIZ (bedrijveninvesteringszone) 

 

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

van de raad. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het boekjaar 2015 loopt nog. 

Met de accountant is afgesproken dat het normenkader jaarlijks wordt geactualiseerd en 

dat deze actualisatie wordt uitgevoerd voor aanvang van de (interim-)controle over het 

betreffende boekjaar. De uitvoering van de interim-controle over 2015 staat gepland voor 

begin november. 

Omdat het jaar nog niet is afgerond, kan er In de laatste maanden van 2015 nog nieuwe 

en/of gewijzigde wet- en regelgeving van kracht worden met invloed op 2015. Deze wet- 

en regelgeving ontbreekt dan in het onderhavige voor 2015 geactualiseerde normenkader. 

Met de accountant is afgesproken dat deze wet- en regelgeving, indien van toepassing op 

2015, wel in de controle wordt meegenomen. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

6 Communicatie en participatie 

Niet van toepassing. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Niet van toepassing. 

 

8 Evaluatie 

Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 

 

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 2015. 


