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Onderwerp:  Vaststellen normenkader 2014 en controleprotocol voor de controle van de 

jaarrekening 2014 van de gemeente Den Helder. 

 

Gevraagd besluit: 

Het normenkader 2014 en het controleprotocol 2014 voor de  controle op de jaarrekening 2014 vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

Een controleprotocol geeft richting aan het werk van de accountant. Door middel van een controleprotocol geeft 

de opdrachtgever aan waarover hij zekerheid wil hebben en waarover hij gerapporteerd wil worden. Hierdoor 

kan de accountant gerichter te werk gaan en zullen er geen overbodige werkzaamheden plaatsvinden. 

 

Het te hanteren normenkader kan niet voor meerdere jaren worden vastgelegd, aangezien elk jaar de wet- en 

regelgeving wijzigt en in het normenkader deze wijzigingen dienen te worden verwerkt. Het normenkader dient 

jaarlijks door de gemeenteraad te worden vastgesteld. 

 

Inleiding 

Voor u ligt het controleprotocol en het normenkader van de gemeente Den Helder 2014. Dit controleprotocol en 

normenkader is de basis voor de accountantscontrole en heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de 

accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij 

verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2014 van de 

gemeente Den Helder. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het controleprotocol en het normenkader heeft als doel een helder normen- en toetsingskader voor de controle 

door de accountant en mede afgestemd op de behoefte van de Raad. 

 

Kader 

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant geeft de raad nadere aanwijzingen voor de te 

hanteren goedkeurings- en rapportagetoleranties, alsmede welke wet- en regelgeving in het kader van het 

financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole zal zijn. 

Het controleprotocol is gebaseerd op: 

Gemeentewet, artikelen 212 en 213 

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 

Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) 

Ministeriële circulaire Single Information Single Audit (SISA) 

Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV 

Financiële Beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet 

Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet 

Verordening op de Auditcommissie van de gemeente Den Helder 

 

Argumenten 

De controle op rechtmatigheid betreft het nagaan of baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn 

gekomen. Rechtmatig wil zeggen in overeenstemming met wet- en regelgeving en met de begroting. De wet en 

regelgeving betreft alle wetgeving boven het gemeentelijke niveau en de gemeentelijke verordeningen. 

Daarnaast wordt als algemeen aanvaard beschouwd dat raads- en collegebesluiten voor zover die algemeen 

geldende regelingen betreffen, daar eveneens onder vallen. Bij dit alles gaat het alleen om wet- en regelgeving 

van financiële aard of met financiële consequenties. Conform de richtlijnen van de Minister van Binnenlandse 

Zaken dient de raad de hierboven bedoelde wet- en regelgeving vast te leggen in een normenkader ten 

behoeve van de controlerende accountant. 
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In het normenkader wordt uitgegaan van de minimumeisen welke zijn voorgeschreven volgens het Besluit 

Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) welke ook een onderdeel hebben uitgemaakt bij de 

aanbesteding van de accountancydiensten. De Raad kan deze minimumeisen aanscherpen maar dit zal de 

accountantskosten doen toenemen. 

In 2014 zijn er geen veranderingen ten opzichte van 2013 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum op grond van artikel 2, lid k van de 

Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. . Het is een wettelijke verplichting een controleprotocol 

inclusief een normenkader vast te stellen ten behoeve van de controle van de accountant van de jaarrekening 

op getrouwheid en rechtmatigheid. 

 

Financiële consequenties 

Geen financiële consequenties.  

 

Communicatie 

Na vaststelling van het protocol zal de accountant worden geïnformeerd, zodat deze bij zijn werkzaamheden 

hier rekening mee kan houden. 

 

Realisatie 

De auditcommissie zal namens de raad periodiek overleg voeren met de accountant over de uit te voeren 

controle(s). 

 

 

 

 

Den Helder, 11 november 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
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