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Onderwerp
Controleprotocol 2018

Voorstel
Het controleprotocol 2018 vast te stellen

Inleiding
Uw gemeenteraad heeft in het huidige duale stelsel naast de volksvertegenwoordigende
en kaderstellende rol ook een controlerende rol. Uw raad wordt hierbij ondersteunã doot
de externe accountant. Met het Controleprotocol 2018 bepaalt uw gemeenteraad binnen
welke kaders Deloitte haar accountantscontrole voor de jaarrekening dient uit te voeren.
Het ls de verantwoordelijkheid van de gemeente om een jaarrekening op te stellen.
Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de externe accountant om bij deze
jaarrekening een controleverklaring te verstrekken.

Beoogd effect/doel
Uw gemeenteraad is opdrachtgever van onze externe accountant Deloitte. In bijgevoegd
Controleprotocol 2018 is de controle-opdracht richting Deloitte nader uitgewerkt en wordt
de reikwijdte van de accountantscontrole verder ingevuld.

Argumenten
Het Controleprotocol 2018 heeft als doel het geven van nadere aanwijzingen aan de
accountant voor de controle van de programmarekening 2018. Het gaat hierbij om de
daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties, de reikwijdte en de te
hanteren kaders. Hierdoor kan de accountant gerichter te werk gaan en zullen er geen
overbodige werkzaamheden plaatsvinden.

Controleprotocol 2018

In het controleprotocol worden naast een algemeen gedeelte de algemene uitgangspunten
voor de controle weergegeven. De accountant zal beoordelen of baten, lasten en
balansmutaties in de jaarstukken in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving
tot stand zijn gekomen. Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole wordt
beperkt tot de financiële rechtmatigheid; zijn de baten, lasten en balansmutaties in de
jaarstukken in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, waaronder
gemeentelijke verordeningen en raadsbesluiten, tot stand gekomen.
verder worden in het controleprotocol de te hanteren goedkeurings- en
rapporteringstoleranties en de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole opnieuw
vastgelegd. Deze toleranties zijn gelijk gesteld aan het wettelijk minimumkader.
Tot slot geeft uw raad de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets aan. U¡tgangspunt hierbij
zijn de tabellen in de bijlagen van het controleprotocol. Deze tabellen bevatten de
regelgeving waaraan de accountant financiële beheershandelingen zal toetsen in het kader

van de rechtmatigheidscontrole en de uitsluitingen.
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Het inkoop- en aanbestedingenbeleid wordt, net als in 2017, in overleg met de accountant
uitgesloten van accountantscontrole, Zonder deze uitsluiting is de accountant verplicht alle
inkopen en aanbestedingen en de Europese aanbestedingen te toetsen.
De controle is dan gericht op juistheid en rechtmatigheid van Europese aanbestedingen en
de spend-analyse van inkopen- en aanbestedingen boven Europese drempelwaarden over
de afgelopen 4 jaar.
Met betrekking tot inkopen en aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden
verricht de gemeente gegevensgerichte detailcontroles van circa 60 inkoopfacturen, een
aantal dat is afgestemd met de accountant. Daarbij wordt o.a. gecontroleerd of de
prestatie conform contract is geleverd, de factuur juist is geautoriseerd, de betaling
correct is geschied en de aanbesteding op een juiste manier heeft plaatsgevonden.
Het Controleprotocol 2018 is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. De betreffende
uitsluiting maakt expliciet onderdeel van dit voorstel uit.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

Financiële gevolgen
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.
Commun icatie/ participatie
N.v.t.

Advies raadscommissie
Bijlagen
Controleprotocol 2018

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Bu

en wethouders van Wee

secreta ris,

de burqemeester.

G. Brinkman

A.A.M.M. Heiimans

Pag¡na 2

GEMEENTE

vvEERT

Num m

er

ra a dsvoorstel

: DJ-6749 16

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit
Het controleprotocol 2018 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018

De qriffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

