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Onderwerp 	 Controleprotocol voor de accountantscontrole 2019 

Voorstel 
Het college stelt u voor het controleprotocol en het normenkader voor het jaar 2019 vast te 
stellen. 

Aanleiding 
Na afloop van ieder begrotingsjaar legt het college in de jaarrekening en het jaarverslag 
verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur. Voorafgaand aan de aanbieding 
van deze stukken controleert de accountant de jaarrekening op getrouwheid en 
rechtmatigheid. De accountantscontrole vindt plaats op grond van artikel 213 van de 
Gemeentewet en de gemeentelijke controleverordening. 

Doel I Effect 
De raad is opdrachtgever voor de accountant en geeft in het controleprotocol nadere 
aanwijzingen. Deze betreffen de reikwijdte van de controle, de te hanteren goedkeurings- en 
rapportagetoleranties en het normenkader. Het controleprotocol en normenkader worden elk 
jaar geactualiseerd en door de raad vastgesteld. 

De belangrijkste wijzigingen betreffen het actualiseren of toevoegen van de volgende 
verordeningen: 

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leusden 2019 
Legesverordening 2019 
Verordening hondenbelasting 2019 
Verordening Jeugdhulp gemeente Leusden 2019 
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 
Verordening onroerendezaakbelastingen 2019 
Verordening precariobelasting 2019 
Verordening rioolaansluitrecht 2019 
Verordening reinigingsheffingen 2019 
Verordening toeristenbelasting 2019 
Verordening rioolheffing 2019 
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Argumenten 
1. Het controleprotocol en normenkader wordt elk jaar geactualiseerd en vastgesteld. 
2. Het doel van het controleprotocol is nadere aanwijzingen te geven aan de accountant 

over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en 
de daarbij verder te hanteren toleranties (voor goedkeuring en rapportering) voor de 
controle van de jaarrekening. De raad als opdrachtgever geeft nader aan waarover hij 
zekerheid wil en waarover de accountant dus moet rapporteren. Daardoor kan de 
accountant gerichter te werk gaan. 

Tegenargument / Alternatieve scenario's 
Het niet vaststellen van een controleprotocol is niet aan de orde. Het betreft een wettelijke 
verplichting. De controle van de laatst vastgestelde jaarrekening en de accountantscontrole 
geven geen aanleiding om af te wijken van de minimum wettelijke goedkeurings- en 
rapportagetoleranties. 

Risico's 
Niet van toepassing. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
Controleprotocol en normenkader 2019 

Het college van de gemeente Leusden, 

k (Aft 
H.W. de Graaf — Koelewijn 	 G.J. Bouwmeester 
directeur-secretaris 	 burgemeester 
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