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Onderwerp: Controleverordening 2019 en Controleprotocol voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening 2019 

 

 

 
De raad besluit: 
 
1. de Controleverordening 2019 vast te stellen conform bijgevoegd concept-raadsbesluit.   
2. het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 vast te stellen 
conform bijgevoegd concept-raadsbesluit. 
 

Inleiding:  

De controleverordening en het controleprotocol zijn voor het laatst aangepast in 2006 respectievelijk 
2011. De accountant heeft in de meest recente managementletter het aandachtspunt ‘actualiseer uw 
kaderstelling met betrekking tot de accountantscontrole’ opgenomen. In deze nieuwe versies zijn 
wijzigingen aangebracht in de gehanteerde terminologie, wijzigingen n.a.v. gewijzigde wet- en 
regelgeving op het gebied van gemeentelijke verslaggeving en controle, en wijzigingen n.a.v. de 
Verordening op de Auditcommissie gemeente Oudewater van 2010 (hierna: Verordening 
Auditcommissie). 
 
Controleverordening 
Op grond van art. 213 Gemeentewet dient de raad regels vast te stellen voor de controle op het 
financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze regels, vastgelegd in de 
Controleverordening, waarborgen dat de genoemde controle plaatsvindt door een accountant. Het 
hebben van een controleverordening is een wettelijke verplichting. 
 
Controleprotocol 
In een controleprotocol kan de raad de accountant jaarlijks nadere aanwijzingen geven (voor zover 
deze uitgaan boven de wettelijke minimumeisen) over de reikwijdte van de accountantscontrole, de 
daarvoor geldende normstellingen, de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en de 
wijze van rapporteren. Onderdeel van het controleprotocol is het zgn. normenkader: een actueel 
overzicht van alle relevante wet- en regelgeving van hogere overheden en van de gemeente. 
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Het voorstel is afgestemd met de concerncontroller en met de door uw raad aangestelde accountant 
(PSA), en daarna heeft de Auditcommissie op <datum>. <toevoegen uitkomst Auditcommissie een 
advies uitgebracht: akkoord al dan niet na wijzigingen>.  
 
 
- De tekst van de Controleverordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. 
- De tekst van het Controleprotocol is gebaseerd op het modelprotocol van de NBA (Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants).  
  

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

De auditcommissie is bevoegd om de raad te adviseren over het controleprotocol en de 
aanpassingen op de controleverordening (artikel 6, lid 3 en lid 8 van de Verordening op de 
auditcommissie gemeente Oudewater).  
 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van Gemeentewet art. 213 
lid 1 (“De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer etc.”). 

Beoogd effect: 

Voldoen aan wet- en regelgeving door opvolgen van het advies van de accountant, en waar nodig 
moderniseren of verduidelijken van gebruikte termen. 

  

Argumenten: 

1. De Controleverordening 2019 vast te stellen omdat de volgende wijzigingen gewenst zijn:  

1.1 Gehanteerde definities zijn aangescherpt op grond van de geldende wetgeving.   
1.2 Onder art. 2, derde lid, is een punt (h) toegevoegd: (In het programma van eisen voor de 
jaarlijks accountantscontrole wordt opgenomen) de wijze van afstemming met de Auditcommissie 
respectievelijk het college gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Dit doet recht aan de rol 
van de Auditcommissie zoals vastgelegd in de Verordening Auditcommissie 2010. 
1.3 Art. 7, eerste lid is aangevuld: (Indien de accountant bij een controle afwijkingen 
constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond 
schriftelijk aan de raad en zendt hij een afschrift hiervan aan het college) en aan de Auditcommissie. 
Dit doet recht aan de rol van de Auditcommissie zoals vastgelegd in de Verordening Auditcommissie 
2010. 
1.4 In art. 8 wordt de Controleverordening 2006 ingetrokken, met dien verstande dat deze van 
toepassing blijft op de accountantscontrole van de jaarrekening en deelverantwoordingen van het 
verslagjaar 2018. 
1.5 Kleine tekstuele verbeteringen.  
 
2. Het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 vast te stellen omdat 
de volgende wijzigingen ten opzichte van het protocol 2011 gewenst zijn:  
2.1 Bij onderdeel 2 (Doelstelling) is toegevoegd dat jaarlijkse vaststelling voor de 
gemeenteraad niet nodig is. 
2.2 Onderdeel 3 (Wettelijk kader) is geactualiseerd. 
2.3 Bij onderdeel 4 (Algemene uitgangspunten) is als laatste bullet toegevoegd (dat de 
accountant ook een oordeel geeft over) de bijlage bij de jaarrekening met verantwoordingsinformatie 
over specifieke uitkeringen, bedoeld in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording. Dit 
sluit aan bij het BBV-voorschrift dat deze verantwoording in een bijlage bij de jaarstukken moet 
worden gevoegd. 
2.4 Bij onderdeel 4 (Algemene uitgangspunten) is een toelichting op de Single Information 
Single Audit opgenomen. 
2.5 In onderdeel 5 (Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties) is de 
rapporteringstolerantie gewijzigd naar 50% van de goedkeuringstolerantie per controleverschil  (was: 
elke fout of onzekerheid van 0,5% of meer van de lasten). 
2.6 In onderdeel 7 (Rapportage accountant) is toegevoegd: De managementletter wordt met de 
Auditcommissie besproken. Dit doet recht aan de rol van de Auditcommissie zoals vastgelegd in de 
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Verordening Auditcommissie 2010. 
2.7          In onderdeel 8 wordt het Controleprotocol 2011 ingetrokken, met dien verstande dat deze 
van toepassing blijft op de accountantscontrole van de jaarrekening en deelverantwoordingen van 
het verslagjaar 2018. 
2.8 Aanpassingen aan gewijzigde benaming van landelijke wet- en regelgeving. 
2.9 Kleine tekstuele verbeteringen. 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

Financiën: 

n.v.t. 

Uitvoering: 

De controleverordening zal voor het eerst van toepassing zijn op de accountantscontrole van de 
jaarrekening en deelverantwoordingen van het verslagjaar 2019.    
 
Het controleprotocol is van toepassing op de accountantscontrole van de jaarrekening en 
deelverantwoordingen van het verslagjaar 2019. Dit protocol is van toepassing voor de duur van de 
opdrachtperiode van de huidige accountant. Actualisatie zal plaatsvinden indien nodig. Jaarlijkse 
vaststelling door de gemeenteraad is niet nodig. 
 
 

Communicatie: 

- De Controleverordening 2019 en het Controleprotocol 2019 worden in het Gemeenteblad  
bekendgemaakt. 
- Cf. artikel 214 Gemeentewet: Het college zendt de verordeningen, bedoeld in de artikelen 212, 213 
en 213a, binnen twee weken na vaststelling door de raad aan gedeputeerde staten. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

De controleverordening en het controleprotocol zijn voor het laatst aangepast in 2006 respectievelijk 
2011.  

Bijlagen: 

1. Controleverordening gemeente Oudewater 2019  
2. Controleprotocol gemeente Oudewater 2019 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
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