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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 september 2018 

Onderwerp: Normenkader accountantscontrole 

actualisatie 2018 

 Aan de raad.  

 

 

*Z01A2CD7C24* 
Beslispunten 

Het voor de jaarrekening 2018 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 2018 (bijlage 1 van het normenkader). 
 
Opgenomen in de kolom wetgeving extern: 

 Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen (van kracht per 1 juli 2018). 
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Geactualiseerd in de kolom wetgeving intern: 

 Financiële verordening 2018 (vastgesteld door de raad december 2017) 

 Gezamenlijke verordening op de rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017 (raad 
december 2017) 

 Beloningsbeleid Leiderdorp (vastgesteld door het college juli 2018) 

 Regeling reiskosten (college augustus 2018) 

 Leges en belastingverordeningen 2018 (raad december 2017) 

 Verordening op de beplantingen 2018 (raad mei 2018) 

 Verordening stimuleringsregeling duurzaamheid doelgroepen 2017, wijziging (raad maart 
2018) 

 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 (college januari 2018) 

 Verordening jeugdhulp 2015, wijziging (raad september 2018) 

 Nadere regels jeugdhulp 2018 (college augustus 2018) 

 Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2018 (college december 2017) 
 
Verwijderd uit de kolom wetgeving intern: 

 Nota reserves en voorzieningen (m.i.v. 2018 onderdeel van de financiële verordening) 

 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (m.i.v. 2018 onderdeel van de financiële 
verordening) 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

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. Omdat het jaar nog niet is afgerond, kan er in de laatste maanden van 2018 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 
2018, wel in de controle over 2018 wordt meegenomen. 
 
Over de planning van de controle 2018 moeten met EY nog afspraken worden gemaakt. De 
controle over 2018 is voor EY de laatste. De raad heeft EY begin 2015 als accountant benoemd 
voor de jaarrekeningen 2015 t/m 2018. Begin 2019 zal een nieuwe accountant door de raad 
moeten worden benoemd. Voor de hieraan ten grondslag liggende aanbesteding is inmiddels een 
regionale ambtelijke werkgroep samengesteld, die in nauwe samenwerking met 
(vertegenwoordiging vanuit) de verschillende gemeenteraden de aanbesteding voorbereidt. 
 

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 2018 


