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Beslispunt:
1. Het normenkader t.b.v. de accountantscontrole rechtmatigheid 2016 vaststellen
conform bijgevoegd normenkader.

1.

Inleiding
Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole wordt nader
uitgewerkt in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten ( BAPG).
De accountantscontrole op de rechtmatigheid vindt plaats op basis van een
normenkader. Het normenkader bestaat uit een overzicht van de relevante
geldende externe en gemeentelijke regelgeving met betrekking tot financiële
rechtshandelingen.
Op grond van artikel 2 van de “Controleverordening gemeente Brielle” wordt de
accountantscontrole opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant.
De huidige benoeming geldt voor de jaren 2015 en 2016.

2.

Beoogd effect
Het vaststellen van het normenkader rechtmatigheidscontrole 2016 en daarmee te
voldoen

aan

het

BAPG,

respectievelijk

de

adviezen

van

het

Platform

Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten ( PRPG). Dit platform brengt jaarlijks
een zogenaamde kadernota uit. Deze kadernota’s hebben het karakter van een
zwaarwegend advies aan de gemeenten en accountants, in de zin dat het PRPG
ervan uitgaat dat de adviezen uit de kadernota door de partijen worden opgevolgd.

3.

Argumenten
U wordt geadviseerd de accountantscontrole 2016 op de rechtmatigheid, conform
voorgaande jaren, te beperken tot die onderdelen van het normenkader, die
wettelijk verplicht zijn, te weten; de externe wetgeving en de raadsbesluiten.
Collegebesluiten vallen niet onder de rechtmatigheidscontrole, tenzij de controle
hiervan verplicht is op basis van hogere wet- en regelgeving of raadsbesluiten c.q.
verordeningen.

4.

Draagvlak en risico’s
n.v.t.

5.

Aanpak/uitvoering
Na besluitvorming door de raad zal de opdrachtverstrekking plaatsvinden namens
de gemeenteraad plaatsvinden door de griffier.

6.

Communicatie
n.v.t.

7.

Kosten, baten en dekking
De kosten van de accountantscontrole zijn opgenomen in de begroting. De
verwachting is dat de opgenomen budgetten toereikend zullen zijn.

8.

Advies commissie(s)
De commissie bestuurlijke zaken en middelen heeft in haar vergadering van 29
november 2016 een ………………….advies uitgebracht.

Hoogachtend,

Par.

de griffier,

de burgemeester,

L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

