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Zaaknummer: 
2012/30868 

 
Raadsvergadering d.d. 9 oktober 2012 agendapunt 14      
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 5 september 2012 
 
Portefeuillehouder:   Auditcomité 
Behandelend ambtenaar: mevr. A. Kukupessy  
Doorkiesnummer:   0592 - 266742  
E-mail adres:                a.kukupessy@tynaarlo.nl 
 
Bijlage(n):     
-   Controleprotocol 2012   
   
 
Onderwerp 
Vaststellen Controleprotocol 2012 
 
Gevraagd besluit 

1. Het controleprotocol jaarrekening 2012 vaststellen. 
2. Het normenkader voor kennisgeving aannemen. 
3. Als specifieke onderzoeksvragen aan de accountant opdragen: 
• Verbonden partijen 

- Is  het risicomanagement en het toezicht voldoende en actueel om de 
verantwoordelijkheid  van de gemeente goed in te kunnen vullen? 

• Mee te nemen budgetoverschotten naar volgende jaren 
- Hoe is het afloop van de mee te nemen budgetten van voorgaande jaren?  
- Op welke wijze kan de begroting van mee te nemen gelden verbeterd worden?    
 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Een rechtmatige besteding van geld en een getrouwe weergave van het gevoerde financiële beleid 
door de accountant. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
We geven de accountant per jaar opdracht de jaarrekening te controleren. Hiervoor stellen 
we een controleprotocol vast dat de accountant als leidraad gebruikt bij zijn tussentijdse 
(interim) controle  en bij zijn finale controle van onze jaarrekening 2012. De uitvoering van beleid wordt 
ook getoetst aan de geldende regels en wetten. Hiervoor wordt ieder jaar het normenkader opgesteld, 
waarin de relevante wetgeving en ook gemeentelijke regelgeving is opgenomen. Het controleprotocol 
2012 en het geactualiseerde normenkader ontvangt u als bijlage bij dit raadsvoorstel. 
 
Controletoleranties 
In het controleprotocol stelt de raad de controle- en rapporteringtoleranties voor het 
controlejaar vast. Er worden verschillende toleranties gehanteerd gericht op de goedkeuring van de 
jaarrekening en het jaarverslag. De goedkeuringstolerantie is, het bedrag dat de som van fouten in de 
jaarrekening of de onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen 
voorkomen.  
 
 
 
 
 



 2

Rapporteringtolerantie 
Ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2012 wordt net als in voorgaande jaren voorgesteld 
de rapporteringtolerantie te stellen op € 30.000. Dit wil zeggen dat afwijkingen groter dan € 30.000 
toegelicht dienen te worden. Het betreft hier zowel inkomsten als uitgaven en zowel over- als 
onderschrijdingen. 
 
 
Specifieke onderzoeksvragen 2012 
leder jaar kan de raad extra accenten t.b.v. de controle aan de accountant meegeven. Dit betreft 
vragen waaraan de accountant specifiek aandacht besteed. Het Auditcomité heeft in haar vergadering 
van 5 september jl. de volgende twee extra accenten besproken. 
 
1. Verbonden Partijen 
De gemeente werkt met gerelateerde en verbonden partijen en instellingen, waarbij , ondanks de “op 
afstand gezette organisatie” de gemeente een verantwoordelijkheid heeft. De vraag is of het 
risicomanagement en het toezicht voldoende en actueel is om de verantwoordelijkheid  van de 
gemeente goed in te kunnen vullen. De informatie uit dit onderzoek en de adviezen zullen ook mee 
worden genomen in een actualisatie van de nota verbonden partijen. 
 
2. Mee te nemen budgetoverschotten naar volgende jaren 
Een van de aandachtspunten uit een vorige accountantscontrole was de omvang en beheersing van 
mee te nemen gelden en de bij behorende budgetplanning. Het accent richt zich op de vraag: 

• Hoe is de afloop van de mee te nemen budgetten van voorgaande jaren?  
• Op welke wijze kan de begroting van mee te nemen gelden verbeterd worden?    

 
 
Wat ging er aan vooraf 
Het concept van het controleprotocol is besproken met het Auditcomité op 5 september jl. Het 
Auditcomité stemt in met het vaststellen van het controleprotocol en het geactualiseerde 
normenkader. 
 
Hoe informeren we verder? 
In het voorjaar van 2013 worden de jaarstukken 2012 aan de raad voorgelegd.  

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De interim-controle staat gepland voor begin november 2012. De jaarrekeningcontrole staat gepland 
in maart 2013.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Er vloeien geen financiële consequenties uit dit voorstel voort. De controlekosten en twee extra 
accenten zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting. 
 
                           
Namens het Auditcomité                           
 
 
 
 
Dr. W.K.N. van der Meij 


